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POSISI, FUNGSI DAN MANFAAT 
PSIKOLOGI PENDIDIKAN 

 

 

A. PENGERTIAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN 

Psikologi diartikan sebagai studi ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan 

dan tingkah laku manusia. Psikologi pendidikan dimaksudkan untuk 

memberikan pengaruh dalam kegiatan pendidikan pembelajaran dan proses 

belajar mengajar yang lebih efektif dengan memperhatikan respon kejiwaan 

dan  tingkah laku anak didik. Keadaan sistem pembelajaran, cara mengajar, 

dan anak didik di setiap daerah tidaklah sama. Kebiasaan anak didik ketika 

berada di lingkungan keluarga dan lingkungan pendidikan terkadang juga 

berbeda. Psikologi pendidikan muncul untuk memberikan perbaikan pada 

dunia pendidikan dalam menerapkan kurikulum, proses belajar mengajar, 

layanan konseling dan evaluasi untuk mendapatkan kualitas anak didik yang 

lebih baik. 

1. Pengertian Psikologi Pendidikan Menurut Para Ahli 

a. Psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang 

tingkah laku dan gejala gejala jiwa manusia (Abu, 2003). 

b. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses 

pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha 

mendewasakan manusia dalam suatu pembelajaran atau pelatihan 

(KBBI). 

c. Menurut Muhibin Syah (2003), psikologi pendidikan adalah sebuah 

disiplin psikologi yang membahas masalah psikologis yang terjadi 

dalam dunia pendidikan. 

d. Psikologi pendidikan adalah studi yang sistematis terhadap proses dan 

faktor-faktor yang berhubungan dengan dunia pendidikan 

(Whiterington, 1982). 

e. Sementara itu, Djiwandono (2002), mengatakan bahwa psikologi 

adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan pengalaman manusia. 
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Psikologi pendidikan bermaksud untuk menerapkan psikologi ke dalam 

proses yang membawa pengubahan tingkah laku, dengan kata lain untuk 

mengajar. Sedangkan arti psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari 

tentang belajar, pertumbuhan, dan kematangan individu serta penerapan 

prinsip-prinsip ilmiah terhadap reaksi manusia. Pendidikan tersebut bertujuan 

untuk mempengaruhi proses mengajar dan belajar. Berdasarkan Pengertian 

psikologi pendidikan menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

psikologi pendidikan merupakan disiplin ilmu psikologi yang mempengaruhi 

proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan. 

 

B. RUANG LINGKUP PSIKOLOGI PENDIDIKAN 

Psikologi pendidikan memiliki ruang lingkupnya yang menjadi dasar dan 

batas atau yang membedakan dengan keilmuan psikologi lainnya. Menurut 

Sumadi Suryobroto, ruang lingkup psikologi pendidikan antara lain 

1. Pengetahuan 

Pendidik atau guru perlu memilik pengetahuan yang lebih untuk 

memberikan pengajaran pada anak didiknya. Proses belajar mengajar 

memberikan dampak secara pengetahuan (kognitif) pada peserta didik yang 

awalnya tidak tahu tentang materi yang diberikan menjadi tahu. Guru atau 

pengajar perlu memiliki pengetahuan tentang metode pembelajaran dan 

pengetahuan lainnya tentang masalah yang mungkin ada pada peserta didik. 

Pengetahuan tentang aktivitas jiwa peserta didik, intelegensi, kepribadian, 

karakter individu, bakat peserta didik, tumbuh kembangnya, pembinaan 

disiplin di dalam kelas, motivasi belajar, perilaku guru, strategi belajar 

mengajar, dan masalah masalah khusus dalam pengajaran dan pendidikan. 

 

2. Pembawaan 

Proses pembelajaran yang interaktif dari guru akan memberikan motivasi 

dan respon positif dari anak didik saat proses belajar mengajar. Pembawaan 

dimiliki seorang pengajar sebagai gaya penyampaian materi, konsep 

pengajaran selama berada di kelas. Dan juga diperlukan untuk 

mengubah suasana yang menstimulus siswa selalu aktif akan meningkatkan 

kualitas hasil pembelajaran. 

 

3. Proses-proses tingkah laku 

Menurut Soerjabrata, psikologi pendidikan ditinjau secara dinamis yakni 

mencakup perubahan perilaku seperti Perubahan perilaku karena 

pertumbuhan dan perkembangan dan Perubahan perilaku karena belajar 

merupakan faktor yang penting dalam pembelajaran. Proses pembelajaran 

interaktif yang diberikan oleh guru kepada peserta didik akan memunculkan 
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perubahan perilaku seperti keterampilan selama proses pembelajaran seperti 

berbicara di depan kelas, berdiskusi, ataupun kegiatan yang melibatkan respon 

sensorik dan motorik. Kegiatan tersebut memberikan perubahan pada peserta 

didik menjadi lebih aktif dan perubahan sikap (afektif) dari sikap yang kurang 

baik menjadi sikap yang positif. Sikap positif yang dibawa saat kembali ke 

dalam keluarga, ke masyarakat merupakan hasil proses pendidikan yang 

berkualitas. 

 

4. Hakikat dan ruang lingkup belajar 

Hakikat merupakan hal yang mendasari dalam proses belajar. Hakikat dan 

ruang lingkup belajar mengacu proses pembelajaran seperti interaksi, materi 

yang diberikan kepada siswa. 

 

5. Perkembangan siswa 

Guru mempengaruhi perkembangan siswa dari tingkah laku yang 

ditunjukkan ketika di kelas, ketertarikan atau keaktifan saat mengikuti 

pelajaran, hasil yang didapatkan ketika tes. Dan juga perkembangan siswa yang 

tampak dari sikap, cara berbicara, interaksi dengan guru dan temannya. Semua 

itu merupakan hasil dari proses pembelajaran. Perkembangan yang positif jika 

dilihat kemajuan siswa dalam interaksinya maupun intelegensinya meningkat 

ke arah yang baik. 

 

6. Faktor yang mempengaruhi belajar 

Situasi belajar sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Situasi 

seperti tempat dan suasana sangat mempengaruhi keberhasilan mengajar 

seorang guru. Kondisi ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan 

merupakan fasilitas yang membantu mempengaruhi kualitas belajar mengajar. 

Kondisi ruangan dari kebersihan, sirkulasi udara, kapasitas ruangan yang 

memadai, kondisi bangku dan tempat duduk, penerangan, dan kondisi tenang 

dibutuhkan akan membangkitkan minta belajar peserta didik dan juga 

semangat mengajar guru. Sikap guru, semangat kelas, sikap keluarga dan 

masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi situasi belajar dan 

pada akhirnya mempengaruhi kualitas proses dan hasil pembelajaran. Faktor 

lain yang mempengaruhi belajar berasal dari dalam atau diri siswa yaitu 

motivasi, bakat, intelegensi, kemampuan diri menyesuaikan dengan lingkungan 

belajar. 
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7. Pengukuran pendidikan 

Pengukuran pendidikan merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap 

peserta didik setelah mendapatkan proses pembelajaran dalam waktu tertentu 

untuk mengukur perkembangan pendidikan yang telah didapat. 

 

8. Aspek praktis pengukuran 

Aspek praktis pengukuran merupakan alat ukur yang digunakan untuk 

mengetahui perubahan perilaku siswa hasil dari proses pembelajaran. 

 

9. Transfer belajar 

Pembelajaran dengan sistem dan interaksi yang baik dan positif dengan 

komunikasi yang menyenangkan antara guru dan anak didik menyebabkan 

anak didik menerima ilmu yang diberikan dan menyukai gurunya. Namun, jika 

interaksi dan komunikasi guru pada siswa kurang baik, maka siswa akan 

menjadi tidak suka dan menunjukkan sikap yang negatif. Sikap positif yang 

diajarkan dan diterapkan selama di sekolah akan dimiliki oleh siswa seperti 

yang awalnya tidak disiplin menjadi disiplin, yang sebelumnya tidak bisa 

berpakaian rapi menjadi berseragam dengan rapi. 

 

10. Kesehatan mental 

Kesehatan mental anak didik ditandai dengan keikutsertaannya dan 

keaktifannya dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran baik secara 

individu maupun berkelompok. 

 

11. Pendidikan karakter 

Karakter psikologi dibentuk dari budaya yang diterapkan selama masa 

pembelajaran di bangku sekolah oleh pendidik. Budaya berupa aturan aturan 

kedisiplinan ataupun asas dari kebudayaan yang ada pada suatu daerah. 

 

12. Kurikulum pendek 

Kurikulum merupakan kerangka pembelajaran untuk tujuan pembelajaran 

yang efektif dan efisien. 

 

C. PERAN PSIKOLOGI TERHADAP PENDIDIKAN 

Psikologi pendidikan sudah menjadi dasar pembentukan dan 

pengembangan sistem kurikulum, pembelajaran, dan penilaian dalam dunia 

pendidikan. Kontribusinya terhadap perkembangan dunia pendidikan dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Peran psikologi terhadap kurikulum pendidikan 

Secara psikologis, pengembangan diri siswa didasarkan pada kemampuan 

afektif, kognitif, dan psikomotor. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari 

perkembangan sikap, motivasi, tingkah laku, dan komponen lainnya. 

Komponen pembelajaran merupakan proses dari input ke output. Lalu, 

penggunaan kurikulum sebagai kerangka alur input menuju output atau hasil 

yang baik memerlukan hakikat-hakikat psikologi. Kurikulum yang saat ini 

sedang dikembangkan adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi 

bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pada keterampilan, 

pengetahuan, dan refleksi dalam berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir 

dan bertindak dengan refleksi diri yang konsisten memungkinkan terbentuknya 

suatu individu individu yang unggul dan kompeten. 

 

2. Peran psikologi terhadap sistem pembelajaran 

Terkait dengan teori teori psikologi yang berdampak pada seseorang dalam 

bertingkah laku, psikologi juga mempengaruhi sistem pembelajaran pada 

dunia pendidikan dengan positif. Siswa menjadi bersungguh-sungguh belajar 

ketika respon psikologinya dibimbing oleh pengajar dengan baik. Dan juga, 

proses pemahaman pembelajaran suatu topik menjadi lebih mudah dengan 

penyelesaian masalah-masalah pembelajaran yang dialami. Keinginan atau 

hasrat menjadi lebih tinggi dengan pendekatan psikologi dari guru dengan 

interaksi dan komunikasi yang menyenangkan. 

 

Selain itu psikologi pendidikan juga telah melahirkan prinsip prinsip 

pembelajaran seperti yang dipaparkan oleh Sudirwo, 2002: 

a. Seseorang yang belajar harus memiliki sebuah tujuan. 

b. Tujuan dilahirkan dari kebutuhan bukan paksaan 

c. Harus bersedia mengalami beberapa kesulitan. 

d. Belajar itu dibuktikan dengan perubahan perilaku. 

e. Belajar membutuhkan insight apa yang harus dipelajari dan dipahami. 

f. Seseorang membutuhkan bimbingan. 

g. Ujian perlu dilakukan namun didahului dengan pemahaman. 

 

3. Peran psikologi terhadap sistem penilaian 

Psikologi juga telah memberikan peranannya dalam sistem penilaian. 

Misalnya, dengan tes psikologi untuk mengetahui tingkat kecerdasan siswa, tes 

bakat untuk mengetahui bakat yang potensial terdapat dalam diri siswa 

sehingga lebih mudah memberikan bimbingan dalam membantu 

mengembangkan potensi diri siswa. Tes aspek kepribadian juga dapat 

membantu guru mengenal lebih baik pribadi siswanya sehingga bisa 
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memberikan pendekatan yang lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. 

Berbagai tes psikologi tersebut membantu memberikan penilaian terhadap 

masing-masing siswa untuk mempermudah menjembatani keinginan, potensial, 

maupun impian siswa sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. 

 

D. MANFAAT MEMPELAJARI PSIKOLOGI PENDIDIKAN 
Terdapat beberapa manfaat mempelajari psikologi pendidikan menurut 

Muhammad dan Wiyani (2013), yaitu: 

1. Memahami perbedaan siswa 

Masing-masing siswa memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda 

beda. Sebagai guru, perlu untuk memahami perbedaan perbedaan 

karakteristik setiap siswa, tahap tumbuh kembangnya, serta tipe perilakunya. 

Pemahaman tersebut dapat menghasilkan interaksi pembelajaran yang sesuai 

dan pembelajaran yang efektif serta efisien. Tidak hanya itu, pemahaman guru 

terhadap perbedaan-perbedaan tersebut memungkinkan untuk memberikan 

interaksi belajar yang berbeda pula pada setiap siswa agar pendekatan dan 

proses belajar lebih bisa diterima tanpa membeda bedakan siswa secara 

personal atau pilih kasih. 

 

2. Menciptakan iklim belajar yang kondusif di kelas 

Kemampuan guru menciptakan iklim belajar yang kondusif meningkatkan 

efektivitas kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Pengetahuan tentang 

prinsip-prinsip dasar pendekatan dan interaksi yang menyenangkan kepada 

siswa sesuai dengan masing-masing karakteristik siswa, akan memberikan iklim 

belajar yang kondusif dan proses pembelajaran yang efektif. 

 

3. Memilih strategi pembelajaran yang tepat 

Mempelajari psikologi untuk mengenal karakteristik masing-masing siswa 

dan mengenal metode pembelajaran yang disukai, akan memberikan 

kemampuan untuk memilih strategi pembelajaran yang tepat di dalam kelas. 

Strategi pembelajaran yang sudah tepat, akan memberikan situasi efektif 

belajar mengajar. 

 

4. Memberikan bimbingan pada siswa 

Psikologi memberikan kemampuan kepada guru untuk menjadi seorang 

pembimbing bagi siswanya dengan pendekatan emosional dari hati ke hati 

untuk mendapatkan kepercayaan siswa. Ketika siswa sudah memberikan rasa 

percayanya kepada guru, maka proses membantu penyelesaian masalah untuk 

proses pembelajaran yang efektif akan dapat dilakukan dengan mudah. 

 



 

Posisi, Fungsi dan Manfaat Psikologi Pendidikan | 7 

5. Berinteraksi dengan tepat dengan siswa 

Prinsip-prinsip psikologi mendasari cara berkomunikasi yang tepat dalam 

pembelajaran. Komunikasi dengan siswa dinyatakan dengan menempatkan diri 

sesuai tahapan tumbuh kembang siswa. Sehingga dapat memberikan suatu 

interaksi yang menyenangkan. Penyesuaian dengan tahapan tumbuh kembang 

siswa menciptakan pemahaman pengajar dari sudut siswa dan mengetahui 

keinginan atau proses pembelajaran yang disukai dan juga karakter masing-

masing siswa. 

 

6. Memberikan evaluasi hasil pembelajaran 

Sebagai seorang pendidik, dengan mempelajari psikologi pendidikan akan 

mampu memberikan penilaian hasil pembelajaran secara adil. Selain itu juga 

dapat menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa tanpa 

membedakan satu dengan yang lainnya. Evaluasi hasil pembelajaran bisa 

berupa nilai ujian secara intelegensi, nilai sikap, dan nilai keaktifan mengikuti 

kegiatan sekolah. Ketiga hal tersebut menentukan kualitas perbaikan tingkah 

laku siswa menjadi lebih baik. 

 

7. Memotivasi belajar 

Bekal psikologi pendidikan untuk pengajar agar pengajar mampu 

memberikan dukungan, dorongan atau motivasi untuk siswanya dalam 

semangat belajar yang lebih tinggi. Psikologi pendidikan mengajarkan tentang 

memahami masing-masing karakteristik siswa dan memberikan motivasi sesuai 

dengan karakter tersebut agar lebih efektif mempengaruhi semangat belajar 

siswa. Pemberian dukungan positif kepada siswa menghasilkan semangat 

belajar yang meningkat. 

 

8. Menetapkan tujuan pembelajaran 

Psikologi pendidikan membantu pengajar untuk menentukan tujuan 

pembelajaran terhadap perubahan perilaku seperti apa yang diinginkan 

sebagai hasil pembelajaran. Tujuan pembelajaran ditetapkan pada setiap 

materi yang akan diberikan. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran dijadikan 

patokan kesesuaian hasil pembelajaran apakah nantinya dianggap berhasil 

atau tidak. 

 

9. Penggunaan media pembelajaran yang tepat 

Pengetahuan psikologi pendidikan juga bermanfaat untuk menentukan 

media pembelajaran yang tepat untuk siswa, misalnya media audio, visual, 

motorik, dan lain sebagainya sebagai aktivitas pembelajaran yang 

menyenangkan. media pembelajaran juga disesuaikan dengan materi belajar 
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yang akan disampaikan. Siswa terkadang lebih tertarik dengan proses 

pembelajaran yang menggunakan komponen audiovisual dalam proses 

pemahaman materi dan lebih efisien dalam pengembangan imajinasi siswa. 

 

10. Penyusunan jadwal pelajaran yang sesuai 

Penyusunan jadwal pelajaran juga disesuaikan dengan kondisi siswa, 

seperti pelajaran yang butuh pemikiran lebih rumit seperti matematika akan 

lebih baik jika diletakkan pada jam belajar pertama, saat pikiran siswa masih 

segar dan konsentrasinya masih maksimal. Jika mata pelajaran seperti 

matematika diletakkan pada akhir kelas, maka hal itu tidak akan efektif. Siswa 

sudah lelah, daya tangkapnya menurun, konsentrasi menurun, dan 

pembelajaran menjadi tidak efektif. 

Psikologi pendidikan memberikan dampak dan manfaat dari berbagai 

aspek dalam pembelajaran. Psikologi pendidikan membantu pengajar untuk 

memahami siswa lebih dalam berdasarkan karakteristiknya, tahap tumbuh 

kembangnya, perilaku dan tingkah lakunya, secara emosional untuk 

memberikan proses belajar mengajar yang tepat dan sesuai sehingga 

menghasilkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Proses 

pembelajaran yang baik tersebut akan berdampak pada hasil yang memuaskan. 

Siswa yang mendapatkan proses pembelajaran baik, akan menerapkan pola 

pola kebiasaan yang baik setelah dirinya masuk ke dalam keluarga dan 

masyarakat dan memberikan dampak perilaku positif dalam setiap 

kehidupannya. 

Artikel tentang psikologi pendidikan ini semoga dapat membantu para 

pengajar untuk lebih memahami karakter siswanya dan menyesuaikan proses 

pembelajaran yang tepat sehingga mampu menghasilkan generasi generasi 

yang unggul baik secara intelegensi maupun sikap dan perilaku yang nantinya 

dibawa dalam kehidupan bermasyarakat sehingga mampu memberikan 

peranan positif dan bermanfaat. 

 

  

http://barki.uma.ac.id/


 

 

 

 

 
 
MEKANISME PERILAKU INDIVIDU 

 

 

A. MEKANISME PEMBENTUKAN PERILAKU 
Salah satu tugas utama guru adalah berusaha mengembangkan perilaku 

peserta didiknya. Dalam hal ini, Abin Syamsuddin Makmun (2003) 

menyebutkan bahwa tugas guru antara lain sebagai pengubah perilaku peserta 

didik (behavioral changes). Oleh itu, agar perilaku peserta didik dapat 

berkembang optimal, tentu saja seorang guru seyogyanya dapat memahami 

tentang bagaimana proses dan mekanisme terbentuknya perilaku para peserta 

didiknya. Untuk memahami perilaku individu dapat dilihat dari dua pendekatan, 

yang saling bertolak belakang, yaitu:  

1. Behaviorisme dan  

2. Holistik atau humanisme. Kedua pendekatan ini memiliki implikasi yang 

luas terhadap proses pendidikan, baik untuk kepentingan pembelajaran, 

pengelolaan kelas, pembimbingan serta berbagai kegiatan pendidikan 

lainnya. 

 

B. MEKANISME PEMBENTUKAN PERILAKU MENURUT ALIRAN 

BEHAVIORISME 
Behaviorisme memandang bahwa pola-pola perilaku itu dapat dibentuk 

melalui proses pembiasaan dan penguatan (reinforcement) dengan 

mengkondisikan atau menciptakan stimulus-stimulus (rangsangan) tertentu 

dalam lingkungan. Behaviorisme menjelaskan mekanisme proses terjadi dan 

berlangsungnya perilaku individu dapat digambarkan dalam bagan berikut:  

 

S > R atau S > O > R 

Keterangan: 

S = stimulus (rangsangan);  

R = Respons (perilaku, aktivitas) dan  

O=organisme (individu/manusia). 

BAB 2 
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Karena stimulus datang dari lingkungan (W = world) dan R juga ditujukan 

kepadanya, maka mekanisme terjadi dan berlangsungnya dapat dilengkapkan 

seperti tampak dalam bagan berikut ini:  

 

W > S > O > R > W 

 

Yang dimaksud dengan lingkungan (W = world) di sini dapat dibagi ke 

dalam dua jenis yaitu: 

1. Lingkungan objektif (umgebung=segala sesuatu yang ada di sekitar individu 

dan secara potensial dapat melahirkan S). 

2. Lingkungan efektif (umwelt=segala sesuatu yang aktual merangsang 

organisme karena sesuai dengan pribadinya sehingga menimbulkan 

kesadaran tertentu pada diri organisme dan ia meresponsnya) 

 

Perilaku yang berlangsung seperti dilukiskan dalam bagan di atas biasa 

disebut dengan perilaku spontan. 

 

Contoh: seorang mahasiswa sedang mengikuti perkuliahan Psikologi 

Pendidikan di ruangan kelas yang terasa panas, secara spontan mahasiswa 

tersebut mengipas-ngipaskan buku untuk meredam kegerahannya. Ruangan 

kelas yang panas merupakan lingkungan (W) dan menjadi stimulus (S) bagi 

mahasiswa tersebut (O), secara spontan mengipas-ngipaskan buku merupakan 

respons (R) yang dilakukan mahasiswa. Merasakan ruangan tidak terasa gerah 

(W) setelah mengipas-ngipaskan buku. 

 

Sedangkan perilaku sadar dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

W > S > Ow > R > W 

 

Contoh: ketika sedang mengikuti perkuliahan Psikologi Pendidikan di 

ruangan kelas yang terasa agak gelap karena waktu sudah sore hari ditambah 

cuaca mendung, ada seorang mahasiswa yang sadar kemudian dia berjalan ke 

depan dan meminta izin kepada dosen untuk menyalakan lampu neon yang 

ada di ruangan kelas, sehingga di kelas terasa terang dan mahasiswa lebih 

nyaman dalam mengikuti perkuliahan. 

Ruangan kelas yang gelap, waktu sore hari, dan cuaca mendung 

merupakan lingkungan (W), ada mahasiswa yang sadar akan keadaan di 

sekelilingnya (Ow), meski di ruangan kelas terdapat banyak mahasiswa namun 

mereka mungkin tidak menyadari terhadap keadaan sekelilingnya berjalan ke 

depan, meminta izin ke dosen, dan menyalakan lampu merupakan respons 
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yang dilakukan oleh mahasiswa yang sadar tersebut (R), suasana kelas menjadi 

terang dan mahasiswa menjadi lebih menyaman dalam mengikuti perkuliahan 

merupakan (W). 

Sebenarnya, masih ada dua unsur penting lainnya dalam diri setiap 

individu yang mempengaruhi efektivitas mekanisme proses perilaku yaitu 

receptors (panca indera sebagai alat penerima stimulus) dan effectors (syaraf, 

otot dan sebagainya yang merupakan pelaksana gerak R). 

Dengan mengambil contoh perilaku sadar tadi, mahasiswa yang sadar (Ow) 

mungkin merasakan penglihatannya (receptor) menjadi tidak jelas, sehingga 

tulisan dosen di papan tulis tidak terbaca dengan baik. Menggerakkan kaki 

menuju ke depan, mengucapkan minta izin kepada dosen, tangan menekan 

saklar lampu merupakan effector. 

 

C. MEKANISME PEMBENTUKAN PERILAKU MENURUT ALIRAN 

HOLISTIK (HUMANISME) 

Holistik atau humanisme memandang bahwa perilaku itu bertujuan, yang 

berarti aspek-aspek intrinsik (niat, motif, tekad) dari dalam diri individu 

merupakan faktor penentu untuk melahirkan suatu perilaku, meskipun tanpa 

ada stimulus yang datang dari lingkungan. Holistik atau humanisme 

menjelaskan mekanisme perilaku individu dalam konteks what (apa), how 

(bagaimana), dan why (mengapa). What (apa) menunjukkan kepada tujuan 

(goals/incentives/purpose) apa yang hendak dicapai dengan perilaku itu. How 

(bagaimana) menunjukkan kepada jenis dan bentuk cara mencapai tujuan 

(goals/incentives/pupose), yakni perilakunya itu sendiri. Sedangkan why 

(mengapa) menunjukkan kepada motivasi yang menggerakkan terjadinya dan 

berlangsungnya perilaku (how), baik bersumber dari diri individu itu sendiri 

(motivasi intrinsik) maupun yang bersumber dari luar individu (motivasi 

ekstrinsik). 

Perilaku individu diawali dari adanya kebutuhan. Setiap individu, demi 

mempertahankan kelangsungan dan meningkatkan kualitas hidupnya, akan 

merasakan adanya kekurangan-kekurangan atau kebutuhan-kebutuhan 

tertentu dalam dirinya. Dalam hal ini, Maslow mengungkapkan jenis-jenis 

kebutuhan-individu secara hierarkis, yaitu: 

1. kebutuhan fisiologikal, seperti: sandang, pangan dan papan 

2. kebutuhan keamanan, tidak dalam arti fisik, akan tetapi juga mental, 

psikologikal dan intelektual 

3. kebutuhan kasih sayang atau penerimaan 
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4. kebutuhan prestise atau harga diri, yang pada umumnya tercermin dalam 

berbagai simbol-simbol status 

5. kebutuhan aktualisasi diri. 

 

Sementara itu, Stranger (Nana Syaodih Sukmadinata, 2005) 

mengetengahkan empat jenis kebutuhan individu, yaitu: 

1. Kebutuhan berprestasi (need for achievement), yaitu kebutuhan untuk 

berkompetisi, baik dengan dirinya atau dengan orang lain dalam mencapai 

prestasi yang tertinggi. 

2. Kebutuhan berkuasa (need for power), yaitu kebutuhan untuk mencari dan 

memiliki kekuasaan dan pengaruh terhadap orang lain. 

3. Kebutuhan untuk membentuk ikatan (need for affiliation), yaitu kebutuhan 

untuk mengikat diri dalam kelompok, membentuk keluarga, organisasi 

ataupun persahabatan. 

4. Kebutuhan takut akan kegagalan (need for fear of failure), yaitu kebutuhan 

untuk menghindar diri dari kegagalan atau sesuatu yang menghambat 

perkembangannya. 

 

Kebutuhan-kebutuhan tersebut selanjutnya menjadi dorongan (motivasi) 

yang merupakan kekuatan (energi) seseorang yang dapat menimbulkan tingkat 

persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu aktivitas, baik yang 

bersumber dari dalam diri individu itu sendiri (motivasi intrinsik) maupun dari 

luar individu (motivasi ekstrinsik). Jika kebutuhan yang serupa muncul kembali 

maka pola mekanisme perilaku itu akan dilakukan pengulangan (sterotype 

behavior), sehingga membentuk suatu siklus 

Berkaitan dengan motif individu, untuk keperluan studi psikologis, motif 

individu dapat dikelompokkan ke dalam 2 golongan, yaitu: 

1. Motif primer (basic motive dan emergency motive); menunjukkan kepada 

motif yang tidak pelajari, dikenal dengan istilah drive, seperti: dorongan 

untuk makan, minum, melarikan diri, menyerang, menyelamatkan diri dan 

sejenisnya. 

2. Motif sekunder; menunjukkan kepada motif yang berkembang dalam 

individu karena pengalaman dan dipelajari, seperti: takut yang dipelajari, 

motif-motif sosial (ingin diterima, konformitas dan sebagainya), motif-

motif obyektif dan interest (eksplorasi, manipulasi. minat), maksud dan 

aspirasi serta motif berprestasi. 

 

Untuk memahami motivasi individu dapat dilihat dari indikator-

indikatornya, yaitu: (1) durasi kegiatan; (2) frekuensi kegiatan; (3) persistensi 

pada kegiatan; (4) ketabahan, keuletan dan kemampuan dalam menghadapi 
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rintangan dan kesulitan; (5) devosi dan pengorbanan untuk mencapai tujuan; 

(6) tingkat aspirasi yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan; (7) 

tingkat kualifikasi prestasi atau produk (out put) yang dicapai dari kegiatan 

yang dilakukan; (8) arah sikap terhadap sasaran kegiatan. 

Dalam diri individu akan didapati sekian banyak motif yang mengarah 

kepada tujuan tertentu. Dengan beragamnya motif yang terdapat dalam 

individu, adakalanya individu harus berhadapan dengan motif yang saling 

bertentangan atau biasa disebut konflik. 

 

Bentuk-bentuk konflik tersebut diantaranya adalah: 

1. Approach-approach conflict; jika individu dihadapkan pada dua motif atau 

lebih dan semua alternatif motif sama-sama kuat, dikehendaki serta 

bersifat positif. 

2. Avoidance-avoidance conflict; jika individu dihadapkan pada dua motif 

atau lebih dan semua alternatif motif sama-sama kuat namun tidak 

dikehendaki dan bersifat negatif. 

3. Approach-avoidance conflict; jika individu dihadapkan pada dua motif atau 

lebih, yang satu positif dan dikehendaki dan yang lainnya motif negatif 

serta tidak dikehendaki namun sama kuatnya. 

 

Jika seorang individu dihadapkan pada bentuk-bentuk motif seperti 

dikemukakan di atas tentunya dia akan mengalami kesulitan untuk mengambil 

keputusan dan sangat mungkin menjadi perang batin yang berkepanjangan. 

Dalam pandangan holistik, disebutkan bahwa dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dalam dirinya, setiap aktivitas yang dilakukan individu akan 

mengarah pada tujuan tertentu. Dalam hal ini, terdapat dua kemungkinan, 

tercapai atau tidak tercapai tujuan tersebut. Jika tercapai tentunya individu 

merasa puas dan memperoleh keseimbangan diri (homeostatis). Namun 

sebaliknya, jika tujuan tersebut tidak tercapai dan kebutuhannya tidak 

terpenuhi maka dia akan kecewa atau dalam psikologi disebut frustrasi. Reaksi 

individu terhadap frustrasi akan beragam bentuk perilakunya, bergantung 

kepada akal sehatnya (reasoning, inteligensi). Jika akal sehatnya berani 

menghadapi kenyataan maka dia akan lebih dapat menyesuaikan diri secara 

sehat dan rasional (well adjustment). Namun, jika akal sehatnya tidak berfungsi 

sebagaimana mestinya, perilakunya lebih dikendalikan oleh sifat emosionalnya, 

maka dia akan mengalami penyesuaian diri yang keliru (maladjusment). 

Bentuk perilaku salah suai (maldjustment), diantaranya: (1) agresi marah; 

(2) kecemasan tak berdaya; (3) regresi (kemunduran perilaku); (4) fiksasi; (5) 

represi (menekan perasaan); (6) rasionalisasi (mencari alasan); (7) proyeksi 

(melemparkan kesalahan kepada lingkungan); (8) sublimasi (menyalurkan 
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hasrat dorongan pada obyek yang sejenis); (9) kompensasi (menutupi 

kegagalan atau kelemahan dengan sukses di bidang lain); (10) berfantasi 

(dalam angan-angannya, seakan-akan ia dapat mencapai tujuan yang 

didambakannya). 

Di sinilah peran guru untuk sedapat mungkin membantu para peserta 

didiknya agar terhindar dari konflik yang berkepanjangan dan rasa frustrasi 

yang dapat menimbulkan perilaku salah-suai. Sekaligus juga dapat memberikan 

bimbingan untuk mengatasinya apabila peserta didik mengalami konflik yang 

berkepanjangan dan frustrasi. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan 

dikemukakan contoh terbentuknya perilaku berdasarkan pendekatan holistik. 

Contoh 1: Karena gagal mengikuti mengikuti testing pada salah satu 

Fakultas di Perguruan Tinggi ternama melalui jalur UMPTN (frustration), dan 

setelah mempertimbangkan segala sesuatunya (moralitas), secara sukarela 

Arjuna memutuskan untuk melanjutkan pada salah program studi yang ada di 

FKIP UNIKU (sublimasi). 

Ketika mengikuti perkuliahan Psikologi Pendidikan yang merupakan salah 

satu mata kuliah yang wajib diikuti para mahasiswa, sejak awal dia sudah 

menyadari bahwa dia kekurangan pengetahuan, sikap dan keterampilannya 

dalam bidang Psikologi Pendidikan sehingga dia menyadari Psikologi 

Pendidikan merupakan kebutuhan bagi dirinya (need felt) dalam rangka 

mencapai tujuan-tujuannya (goals/incentives). 

Untuk tujuan jangka pendeknya, dengan berbekal kesadaran diri bahwa 

dia memiliki potensi dalam bidang psikologi pendidikan, dia berharap dapat 

memperoleh kemampuan baru berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan 

yang berhubungan dengan psikologi pendidikan, yang diperolehnya dari setiap 

pertemuan tatap muka dengan dosen. 

Tujuan jangka menengah, pada akhir semester dia berharap lulus mata 

kuliah Psikologi Pendidikan dengan mendapatkan nilai A (kebutuhan harga diri). 

Selain itu, nanti pada saat mengikuti Program Praktek Lapangan (PPL), dia 

berharap dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Sedangkan tujuan 

yang ingin dicapai untuk jangka panjang, dia benar-benar berharap dapat 

menjadi guru yang efektif dan kompeten. 

Keinginan dan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan 

dalam bidang psikologi pendidikan, memperoleh kesuksesan belajar dengan 

mendapatkan nilai A, memperoleh kesuksesan dalam mengikuti Program 

Praktek Lapangan (PPL), keinginan menjadi guru yang efektif dan kompeten 

kemudian berkembang menjadi dorongan yang kuat dalam dirinya (motivasi 

intrinsik) 

 



 

 Mekanisme Perilaku Individu | 15 

Pada saat mengikuti perkuliahan Psikologi Pendidikan dia senantiasa aktif 

bertanya dan mengemukakan pendapatnya tentang materi yang disampaikan, 

membaca dan mengkaji buku-buku psikologi pendidikan yang diwajibkan dan 

dianjurkan oleh dosen. Setiap tugas yang diberikan diselesaikan dengan sebaik-

baiknya dan tepat waktu. Dia juga sangat menyukai diskusi tentang psikologi 

pendidikan dengan teman-temannya di luar kelas (perilaku instrumental). 

Berkat aktivitas dan kesungguhannya dalam mengikuti perkuliahan 

Psikologi Pendidikan, dia memperoleh pengetahuan yang luas, sikap yang 

positif dan memiliki keterampilan yang bisa dibanggakan dalam menerapkan 

prinsip-prinsip psikologi. Pada akhir semester, dia memperoleh nilai terbaik di 

kelasnya, pada saat PPL dia termasuk mahasiswa praktikan yang disukai oleh 

peserta didiknya, bahkan kepala sekolahnya meminta dia untuk menjadi guru 

di sekolah menjadi tempat prakteknya. 

Setelah dia selesai kuliah dia menjadi guru di sebuah sekolah, para peserta 

didik sangat menyenangi dia karena dia sangat dekat dan akrab dengan 

peserta didiknya. Begitu juga, rekan-rekan seprofesinya sangat hormat dan 

kagum atas kinerjanya sebagai guru. Pada saat mengikuti lomba pemilihan 

guru berprestasi tingkat kabupaten, dia berhasil meraih sebagai juara pertama. 

Dia sangat mensyukuri atas segala keberhasilannya, baik ketika selama 

menjadi mahasiswa maupun setelah menjadi guru (homeostatis). Bagi dirinya, 

Perkuliahan Psikologi Pendidikan telah mendasari dia menjadi seorang yang 

sukses. 

Contoh 2: Astrajingga rekan seangkatan Arjuna. Dia bercita-cita menjadi 

seorang ekonom, karena gagal mengikuti mengikuti testing pada Fakultas 

Ekonomi di Perguruan Tinggi ternama melalui jalur UMPTN (frustration), 

kemudian dia dipaksa orang tuanya untuk melanjutkan pada salah satu 

program studi di FKIP UNIKU (motivasi ekstrinsik/substitusi), sehingga selama 

kuliah, dia belum menemukan apa tujuan kuliahnya. 

Dia tidak begitu berminat mengikuti perkuliahan mata kuliah kependidikan, 

termasuk mata kuliah Psikologi Pendidikan (kurang merasakan adanya 

kebutuhan dan kekurangan motivasi). Pikirannya selalu terganggu bahwa 

seolah-olah dia sedang kuliah pada Fakultas Ekonomi di Perguruan Tinggi yang 

diidam-idamkannya dan dia merasa seolah-olah bakal menjadi Ekonom 

(fantasi). Dia sering tidak masuk kuliah, sekalipun dia masuk kuliah hanya 

sebatas takut dimarahi oleh dosen yang bersangkutan dan takut dinyatakan 

tidak lulus (kebutuhan rasa aman). Tugas-tugas yang diberikan dosen pun 

jarang dikerjakan, kalaupun dikerjakan hanya alakadarnya dan selalu telat 

disetorkan. Dia dihadapkan pada perang batin antara terus melanjutkan studi 

yang tidak sesuai dengan cita-citanya atau keluar dari kuliah dengan risiko 

orang tua akan marah besar terhadap dirinya (conflict). 
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Selama satu semester mengikuti perkuliahan Psikologi Pendidikan, dia 

hanya memperoleh sebagian kecil saja pengetahuan, sikap dan keterampilan 

tentang psikologi pendidikan dan pada akhirnya dia dinyatakan tidak lulus dan 

terpaksa harus mengikuti remedial. Sambil menangis (regresi), dia 

menyalahkan dosen bahwa dosennya tidak becus mengajar (proyeksi). 

 

  



 

 

 

 

 
 
PERKEMBANGAN INDIVIDU 

 

A. KONSEP PERKEMBANGAN INDIVIDU 

Perkembangan individu merupakan perubahan yang sistematis, progresif, 

dan berkesinambungan dalam diri individu sejak lahir hingga akhir hayatnya 

atau dapat diartikan pula sebagai perubahan-perubahan yang dialami individu 

menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya. Yang dimaksud perubahan 

yang sistematis yaitu perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling 

kebergantungan atau saling mempengaruhi antara satu bagian dengan bagian 

lainnya baik fisik maupun psikis dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. 

Progresif berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat dan meluas, 

baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Berkesinambungan berarti bahwa 

perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara 

beraturan atau berurutan. Perkembangan individu secara fisik terjadi sesuai 

dengan fase-fase perkembangan, sedangkan secara psikis terjadi perubahan 

imajinasi fantasi ke realistis. 

 

B. FASE-FASE PERKEMBANGAN INDIVIDU 

Manusia membutuhkan kepandaian yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, 

dan ini dapat dicapai melalui belajar. Meskipun bayi yang baru lahir membawa 

beberapa naluri dan insting dan potensi-potensi, tetapi potensi tersebut tidak 

akan berkembang dengan baik tanpa adanya pengaruh dari luar. Untuk itu 

manusia membutuhkan belajar sepanjang kehidupannya, kapanpun dan 

dimanapun. 

Para ahli mendefinisikan belajar sebagai berikut: 

1. Menurut Hilgard, belajar adalah proses yang melahirkan atau mengubah 

suatu kegiatan melalui jalan latihan (apakah dalam laboratorium atau 

dalam lingkungan alamiah). 

2. Morgan, belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam 

tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. 

BAB 3 
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3. James P. Chaplin, learning (hal belajar, pengetahuan), yang berarti 

perolehan dari sembarang perubahan yang relative permanen dalam 

tingkah laku sebagai hasil praktek aktualisasi pengalaman. 

 

Dapat disimpulkan bahwa belajar adalah: 

1. Belajar itu membawa perubahan 

2. Perubahan itu ada pokoknya adalah didapatkannya kecakapan baru 

3. Perubahan itu terjadi karena usaha 

 

Menurut Havinghurst yang dikutip oleh Made Pidarta, fase-fase 

perkembangan pada manusia sejak dari masa kanak-kanak sampai masa tua 

ada enam fase, yaitu: 

a. Fase perkembangan masa kanak-kanak (Infancy & Early Childhood) 

Pada masa ini, anak berada pada usia 0-6 tahun dan memiliki ciri-ciri 

antara lain: 

1) Belajar berjalan, mengambil makanan padat 

2) Belajar bicara 

3) Belajar mengontrol eliminasi (urin & fekal) 

4) Belajar tentang perbedaan jenis kelamin 

5) Membentuk konsep-konsep sederhana mengenai kenyataan sosial dan 

fisik 

6) Belajar membedakan mana yang benar dan mana yang salah, 

mengembangkan hati nurani 

7) Belajar mengadakan hubungan emosi. 

 

b. Fase perkembangan masa anak (Middle childhood) 

Pada masa ini, anak berada pada usia 6-12 tahun dan memiliki ciri-ciri 

antara lain: 

1) Membangun perilaku yang sehat 

2) Belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan-permainan 

yang luar biasa 

3) Belajar bergaul dengan teman sebaya 

4) Belajar peran sosial terkait dengan maskulinitas dan feminitas 

5) Mengembangkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis dan 

berhitung 

6) Mengembangkan konsep-konsep yang dibutuhkan dalam kehidupan 

sehari-hari 

7) Membangun moralitas, hati nurani dan nilai-nilai 

8) Pencapaian kemandirian 

9) Membangun perilaku dalam kelompok sosial maupun institusi (sekolah) 
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c. Fase perkembangan masa remaja (Adolescence) 

Pada masa ini, remaja berada pada usia 12-18 tahun dan memiliki ciri-ciri 

antara lain: 

1) Membina hubungan baru yang lebih dewasa dengan teman sebaya baik 

laki maupun perempuan 

2) Pencapaian peran sosial maskulinitas atau feminitas 

3) Pencapaian kemandirian emosi dari orang tua, orang lain 

4) Pencapaian kemandirian dalam mengatur keuangan 

5) Menerima keadaan fisiknya dan menggunakan secara efektif 

6) Memilih dan mempersiapkan pekerjaan 

7) Mempersiapkan pernikahan dan kehidupan keluarga 

8) Membangun keterampilan dan konsep-konsep intelektual yang perlu bagi 

warga negara 

9) Pencapaian tanggung jawab sosial 

10) Memperoleh nilai-nilai dan system etik sebagai penuntun dalam 

berperilaku. 

 

d. Fase perkembangan masa dewasa awal (Early Adulthood) 

Pada masa ini, mereka berada pada usia 18-30 tahun dan memiliki ciri-ciri 

antara lain: 

1) Memilih pasangan 

2) Belajar hidup bersama orang lain sebagai pasangan 

3) Mulai berkeluarga 

4) Membesarkan anak 

5) Mengatur rumah tangga 

6) Mulai bekerja 

7) Mendapat tanggung jawab sebagai warga negara 

8) Menemukan kelompok sosial yang cocok. 

 

e. Fase perkembangan masa setengah baya (Middle-age) 

Pada masa ini, seseorang yang telah dewasa lanjut berada pada usia 30-50 

tahun dan memiliki ciri-ciri antara lain: 

1) Mendapat tanggung jawab sosial dan sebagai warga negara 

2) Membangun dan mempertahankan standard ekonomi keluarga 

3) Membimbing anak dan remaja untuk menjadi dewasa yang bertanggung 

jawab dan menyenangkan 

4) Mengembangkan kegiatan-kegiatan di waktu luang 

5) Membina hubungan dengan pasangannya sebagai individu 

6) Mengalami dan menyesuaikan diri dengan beberapa perubahan fisik 
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7) Menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai orang tua yang bertambah 

tua. 

 

f. Fase perkembangan masa tua (Later maturity) 

Pada masa lanjut, mereka berada pada usia 50 tahun lebih dan memiliki 

ciri-ciri antara lain: 

1) Menyesuaikan diri dengan penurunan kekuatan fisik dan kesehatan 

2) Menyesuaikan diri dengan situasi pensiun dan penghasilan yang semakin 

berkurang 

3) Menyesuaikan diri dengan keadaan kehilangan pasangan (suami/istri) 

4) Membina hubungan dengan teman sesama usia lanjut 

5) Melakukan pertemuan-pertemuan sosial 

6) Membangun kepuasan kehidupan 

7) Kesiapan menghadapi kematian 

 

C. PRINSIP-PRINSIP PERKEMBANGAN INDIVIDU 

Prinsip-prinsip perkembangan individu, yaitu: 

1. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. 

2. Semua aspek perkembangan saling berhubungan. 

3. Perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. 

4. Setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. 

5. Setiap individu normal akan mengalami tahapan perkembangan. 

6. Perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. 

7. Bagaimana pola atau arah perkembangan individu? 

 

D. ASPEK-ASPEK PERKEMBANGAN INDIVIDU 

Aspek-aspek perkembangan individu, diantaranya mencakup: 

1. Perkembangan fisik-psikomotorik 

2. Perkembangan kognitif-bahasa 

3. Perkembangan moral-sosial-keagamaan 

4. Perkembangan emosi-kepribadian 

 

E. PERKEMBANGAN KOGNITIF 

Fatimah (2006:31) menyatakan bahwa pada dasarnya, kemampuan 

kognitif merupakan hasil belajar. Hasil belajar ini merupakan perpaduan antara 

faktor pembawaan dan faktor lingkungan. Dari hasil belajar yang diukur terus 

belajar ini, tingkat kognitif seorang individu dapat diketahui. Test hasil belajar 

menggambarkan kemampuan kognitif yang bervariasi. Variasi nilai tersebut 

menggambarkan perbedaan kemampuan kognitif tiap-tiap individu. 



 

 Perkembangan Individu | 21 

Santrock (2007:52) menyatakan bahwa teori Piaget berpendapat anak-

anak secara aktif membangun pemahaman mereka mengenai dunia dan 

melewati 4 tahap perkembangan kognitif. Tahap pertama, sensori motor pada 

usia (lahir -2 tahun) yang terjadi bayi membangun pemahaman mengenai 

dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman sensorik dengan tindakan fisik. 

Bayi mengalami kemajuan dari tindakan refleks sampai mulai menggunakan 

pikiran simbolis hingga akhir tahap. Tahap kedua yaitu, praoperasional (2-7 

tahun) anak mulai menjelaskan dunia dengan kata-kata dan gambar. Kata-kata 

dan gambar ini mencerminkan meningkatkan pemikiran simbolis dan 

melampaui hubungan informasi sensoris dan tindakan fisik. Tahap ketiga yaitu, 

operasional konkret (7-11 tahun) anak saat ini dapat bernalar secara logis 

mengenai peristiwa-peristiwa kongkret dan mengklasifikasikan obyek-obyek 

kedalam bentuk-bentuk yang berbeda. Tahap keempat yaitu, operasional 

formal (11-dewasa) remaja bernalar secara lebih abstrak, idealis dan logis. 

Yusuf (2012:195) menyatakan bahwa ditinjau dari perkembangan kognitif 

menurut Piaget, masa remaja sudah mencapai tahap operasi formal 

(operasi=kegiatan-kegiatan mental tentang berbagai gagasan). Remaja, secara 

mental telah dapat berpikir logis tentang berbagai gagasan yang abstrak. 

Dengan kata lain berpikir operasi formal lebih bersifat hipotetis dan abstrak, 

serta sistematis dan ilmiah dalam memecahkan maslah daripada berpikir 

konkret. 

Sarwono (1989:76) menyatakan bahwa keseluruhan kemampuan individu 

untuk berpikir dan bertindak secara terarah serta mengolah dan menguasai 

lingkungan secara efektif. Jadi, intelegensi memang mengandung unsur pikiran 

atau rasio. Semakin banyak unsur rasio yang harus digunakan dalam suatu 

tindakan atau tingkah laku, semakin berintelegensi tingkah laku tersebut. Kita 

ambil contoh seorang anak kecil berumur empat tahun sedang bermain di 

taman bunga. Ia melihat bunga-bunga berwarna-warni, lari mengejar kupu-

kupu, menciumi bunga-bunga itu, dan sebagainya. Tindakan-tindakan itu masih 

berkadar intelegensi yang rendah karena unsur rasionya juga rendah. 

Magta (2014) menyatakan bahwa Mengingat perkembangan kognitif 

mempunyai peranan penting bagi anak karena sebagian besar aktivitas dalam 

belajar selalu berhubungan dengan masalah mengingat dan berpikir. Menurut 

Meggitt (2012:6), perkembangan kognitif (atau intelektual) adalah 

perkembangan pikiran bagian dari otak yang dipakai untuk memahami, 

mengetahui, menalar serta mengenai sesuatu. Kognitif sebagai kapasitas 

kemampuan berpikir dan segala bentuk pengenalan, digunakan individu untuk 

melakukan interaksi dengan lingkungannya. Menurut Piaget (dalam Sujiono 

dkk, 2007:3.5), perkembangan kognitif memiliki empat aspek yaitu 

kematangan, pengalaman, transmisi sosial dan ekuilibrasi. Perkembangan 



 

22 | Psikologi Pendidikan 

kognitif memiliki beberapa tahapan perkembangan. Menurut Piaget (Sujiono 

dkk, 2007) melukiskan urutan tersebut ke dalam empat tahap perkembangan 

yang berbeda secara kualitatif yaitu: tahap sensori motor (0-2 tahun), tahap 

praoperasional (2-7 tahun), tahap operasional konkrit (7-11 tahun) dan tahap 

operasional formal (11-16 tahun). Dari setiap tahapan itu urutannya tidak 

berubah-ubah. Semua anak akan melalui ke empat tahapan tersebut dengan 

urutan yang sama. Hal ini terjadi karena masing-masing tahapan dibangun di 

atas, dan berasal dari pencapaian tahap sebelumnya. Tetapi sekalipun urutan 

kemunculan itu tidak berubah-ubah, tidak mustahil adanya percepatan 

seseorang untuk melewati tahap-tahap itu secara lebih dini di satu sisi dan 

terhambat di sisi lainnya. Setiap tahapan perkembangan kognitif memiliki 

karakteristik tersendiri. Menurut Sujiono, dkk (2007) karakteristik 

perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun adalah mengelompokkan benda 

yang memiliki persamaan: warna, bentuk atau ukuran, mengenali dan 

menghitung angka sampai 20, mengetahui letak jarum jam untuk kegiatan 

sehari-hari, memperkirakan hasil realistis untuk setiap cerita, menceritakan 

kembali buku bergambar dengan tingkat ketepatan yang memadai, paham 

mengenai konsep arah: di tengah/di pojok dan kiri/kanan mengklasifikasikan 

angka, tulisan, buah dan sayur. Proses perkembangan kognitif dimulai sejak 

anak lahir. Dalam kehidupan, anak dihadapkan kepada persoalan yang 

menuntut adanya pemecahan. Menyelesaikan suatu persoalan merupakan 

langkah yang lebih kompleks pada diri anak. Sebelum anak mampu 

menyelesaikan persoalan, anak perlu memiliki kemampuan untuk mencari cara 

penyelesaiannya. Mengembangkan kemampuan kognitif anak dapat dilakukan 

dengan menerapkan model pembelajaran dan media yang inovasi, kreatif dan 

menarik bagi anak. 

Ambara (2014) menyatakan bahwa Menurut pandangan Piaget (dalam 

Djiwandono, 2004:73), perkembangan kognitif adalah hasil dari hubungan 

perkembangan otak dan sistem nervous dan pengalaman-pengalaman yang 

membantu individu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. kognitif juga 

dipandang sebagai suatu konsep yang luas dan inklusif yang mengacu kepada 

kegiatan mental yang terlibat di dalam perolehan, pengolahan, organisasi dan 

penggunaan pengetahuan. Proses utama yang digolongkan di bawah istilah 

kognisi mencakup: mendeteksi, menafsirkan, mengelompokkan dan mengingat 

informasi; mengevaluasi gagasan, menyimpulkan prinsip dan kaidah, 

mengkhayal kemungkinan, menghasilkan strategi dan berfantasi. Tingkat 

pencapaian perkembangan kognitif anak dibagi menjadi tiga yaitu 

pengetahuan umum dan sains, konsep bentuk, warna, ukuran dan pola, serta 

konsep bilangan, lambang bilangan dan huruf. Ada 5 faktor yang 

mempengaruhi perkembangan kognitif. 
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Pertama, pembawaan. Dimana faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa 

sejak lahir. Batas kesanggupan atau kecakapan seseorang dalam memecahkan 

masalah, antara lain ditentukan oleh faktor bawaan. Kedua, minat dan 

pembawaan yang khas. Dimana minat mengarahkan perbuatan kepada suatu 

tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia 

terdapat dorongan atau motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi 

dengan dunia luar, sehingga apa yang diminati oleh manusia dapat 

memberikan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Ketiga, 

pembentukan. Dimana pembentukan adalah segala keadaan diluar diri 

seseorang yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Disini dibedakan 

antara pembentukan sengaja, seperti yang dilakukan disekolah dan 

pembentukan yang tidak disengaja, misalnya pengaruh alam di sekitarnya. 

Keempat, kematangan. Dimana tiap organ tubuh manusia mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan. Setiap organ manusia baik fisik maupun 

psikis, dapat dikatakan telah matang, jika ia telah tumbuh dan berkembang 

hingga mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Kelima, 

kebebasan. Berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi. Disamping kebebasan memilih metode, 

juga bebas dalam memilih masalah yang sesuai dengan kebutuhannya. 

Gustiana (2011) menyatakan bahwa Pada masa kanak-kanak kemampuan 

motorik berkembang sejalan dengan perkembangan kemampuan kognitif anak 

(Piaget:1952). Perkembangan kognitif merupakan sesuatu yang penting 

dikembangkan sejak masa kanak-kanak (Yudha M Saputra & Rudiyanto: 2005). 

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, Samsudin (2005:29) 

mengungkapkan bahwa “Perkembangan kognitif dan perkembangan motorik 
secara konstan berinteraksi, perkembangan kognitif lebih kuat bergantung 

pada kemampuan intelektual proses interaksi”. Guru harus mengembangkan 

metode-metode pembelajaran yang paling tepat bagi anak, khususnya guru 

taman kanak-kanak. Pengembangan metode tersebut berdasarkan 

karakteristik pertumbuhan dan perkembangan anak, dimana para ahli sering 

menyebutnya dengan istilah DAP (Developmentally Appropriate 

Practice).  Perkembangan kognitif terjadi melalui suatu proses yang disebut 

dengan adaptasi. Adaptasi merupakan penyesuaian terhadap tuntutan 

lingkungan dan intelektual melalui dua hal yaitu asimilasi dan akomodasi. 

Asimilasi merupakan proses anak dalam menafsirkan pengalaman barunya 

yang didasarkan pada interpretasi dunia anak prasekolah. Akomodasi 

merupakan aspek kedua dari adaptasi, individu berusaha untuk menyesuaikan 

proses adaptasi. 
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Chan (2014:online) menyatakan bahwa perkembangan kognitif ialah 

perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan 

bahasa. Ada beberapa pendapat dalam mendeskripsikan perkembangan 

kognitif, diantaranya adalah menurut Piaget perkembangan kognitif seorang 

anak terjadi secara bertahap, lingkungan tidak dapat mempengaruhi 

perkembangan pengetahuan anak. Seorang anak tidak dapat menerima 

pengetahuan secara langsung dan tidak bisa langsung menggunakan 

pengetahuan tersebut, tetapi pengetahuan akan didapat secara bertahap 

dengan cara belajar secara aktif dilingkungan sekolah. 

 

F. PERKEMBANGAN MORAL 

Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa 

Latin, bentuk jamaknya mores, yang artinya adalah tata-cara atau adat-istiadat. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), moral diartikan sebagai akhlak, 

budi pekerti, atau susila. Sedangkan menurut Purwadarminto (dalam Sunarto, 

2008) moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, 

kewajiban, dan sebagainya. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk 

membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Dengan demikian, 

moral merupakan kendali dalam bertingkah laku.  Santrock mengemukakan 

pengertian moralitas yaitu perilaku proporsional ditambah beberapa sifat 

seperti kejujuran, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak dan 

kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kolhberg (dalam Santrock, 2009) 

menekankan bahwa perkembangan moral didasarkan terutama pada 

penalaran moral dan berkembang secara bertahap. 

 

1. Bidang-bidang Perkembangan Moral 

Perkembangan moral berhubungan dengan peraturan dan ketentuan 

tentang interaksi yang pantas di antara orang-orang. Peraturan ini bisa 

dipelajari dalam tiga bidang. Santrock (2009) membagi bidang perkembangan 

moral menjadi 3 yaitu. 

a. Bidang kognitif. Isu utamanya adalah bagaimana para siswa berpikir 

tentang peraturan-peraturan agar bersikap yang pantas. 

b. Bidang perilaku, fokusnya ada pada pikiran dan perilaku siswa. 

c. Bidang emosional, penekanannya ada pada bagaimana dapat merasa 

secara moral. 
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2. Teori Perkembangan Moral 

a. Teori Piaget 

Piaget (1932) mengatakan bahwa perkembangan moral sebagian besar 

dapat ditingkatkan melalui hubungan timbal balik antar sebaya. Pada 

kelompok teman sebaya, semua anggota mempunyai kekuatan dan status 

yang sama, anak-anak menegosiasikan peraturan serta mendiskusikan dan 

menyelesaikan perselisihan. Pandangan Piaget, orang tua memainkan 

peran yang tidak begitu penting dalam perkembangan moral anak-anak 

karena orang tua memiliki jauh lebih banyak kekuatan ketimbang anak-

anak dan memberikan peraturan secara otoriter (Santrock. 2009). 

b. Teori Kohlberg 

Seperti Piaget, Kohlberg menekankan bahwa perkembangan moral 

melibatkan pertimbangan moral dan muncul melalui tahapan-tahapan. 

Kohlberg menemukan teorinya setelah mewawancarai anak-anak, remaja, 

dan orang-orang dewasa tentang pandangan mereka mengenai 

serangkaian dilema moral (Santrock, 2009). 

 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Moral 

Menurut Latipah (2012) ada 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan 

moral dijelaskan sebagai berikut. 

a. Perkembangan Kognitif Umum 

Penalaran moral tinggi yaitu penalaran yang dalam mengenai hukum moral 

dan nilai-nilai luhur seperti kesetaraan, keadilan, hak-hak asasi manusia, 

memerlukan refleksi yang mendalam mengenai ide-ide abstrak. Dengan 

demikian dalam batas-batas tertentu, perkembangan moral bergantung 

pada perkembangan kognitif. 

b. Penggunaan Rasio 

Seseorang lebih cenderung memperoleh manfaat dalam perkembangan 

moral ketika memikirkan kerugian fisik dan emosional yang ditimbulkan 

perilaku-perilaku tertentu terhadap orang lain. 

c. Isu dan Dilema Moral 

Kolhberg dalam teorinya mengenai teori perkembangan moral 

menyatakan bahwa disekuilibrium adalah anak-anak berkembang secara 

moral ketika mereka menghadapi suatu dilema moral yang tidak dapat 

ditangani secara memadai dengan menggunakan tingkat penalaran 

moralnya saat itu. Dalam upaya membantu anak-anak yang menghadapi 

dilema semacam itu Kolhberg menyarankan agar guru menawarkan 

penalaran moral satu tahap di atas tahap yang dimilik anak pada saat itu. 
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d. Perasaan Diri 

Siswa lebih cenderung terlibat dalam perilaku moral ketika mereka berpikir 

bahwa mereka sesungguhnya mampu menolong orang lain. Mereka 

menganggap diri mereka sebagai pribadi bermoral dan penuh perhatian, 

yang peduli pada hak-hak dan kebaikan orang lain. Tindakan altruistik dan 

bela rasa yang mereka lakukan tidak terbatas hanya pada teman-teman 

dan orang-orang yang mereka kenal saja, melainkan meluas ke masyarakat. 

 

G. PERKEMBANGAN SOSIAL 

Perkembangan sosial peserta didik adalah tingkatan jalinan interaksi anak 

dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga 

masyarakat secara luas.  Berikut pengertian perkembangan sosial menurut 

beberapa ahli: 

1. Perkembangan sosial adalah kemajuan yang progresif melalui kegiatan 

yang terarah dari individu dalam pemahaman atas warisan sosial dan 

formasi pola tingkah lakunya yang luwes.  Hal itu disebabkan oleh adanya 

kesesuaian yang layak antara dirinya dengan warisan sosial itu. 

2. Menurut Elizabeth B. Hurlock, perkembangan sosial adalah kemampuan 

seseorang dalam bersikap atau tata cara perilakunya dalam berinteraksi 

dengan unsur sosialisasi di masyarakat. 

3. Singgih D Gunarsah, perkembangan sosial merupakan kegiatan manusia 

sejak lahir, dewasa, sampai akhir hidupnya akan terus melakukan 

penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya yang menyangkut norma-

norma dan sosial budaya masyarakatnya. 

 

1. Proses Perkembangan Sosial 

Berikut ini terori perkembangan sosial menurut Erik Erikson yang 

tergambar pada tahap-tahap perkembangan anak sebagai berikut: 

Umur Fase Perkembangan Perkembangan Perilaku 

0 – 1 Trust vs Mistrust Tahap pertama adalah tahap 

pengembangan rasa percaya diri kepada 

orang lain, sehingga mereka sangat 

memerlukan sentuhan dan pelukan. 

2 – 3 Autonomy vs Shame Tahap ini bisa dikatakan sebagai masa 

pemberontakan anak atau masa 

“nakalnya”.  Namun kenakalannya tidak 

dapat dicegah begitu saja, karena tahap 

ini anak sedang mengembangkan 
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kemampuan motorik dan mental, 

sehingga yang diperlukan justru 

mendorong dan memberikan tempat 

untuk mengembangkan motorik dan 

mental. Pada saat ini anak sangat 

terpengaruh oleh orang-orang penting 

disekitarnya, misal orang tua atau guru. 

4 – 5 Inisiative vs Guilt Mereka banyak bertanya dalam segala 

hal, sehingga terkesan cerewet.  Mereka 

juga mengalami pengembangan 

inisiatif/ide, sampai pada hal-hal yang 

berbau fantasi. 

6 – 11 Indusstry vs Inferiority Mereka sudah bisa mengerjakan tugas-

tugas sekolah dan termotivasi untuk 

belajar.  Namun masih memiliki 

kecenderungan untuk kurang hati-hati 

dan menuntut perhatian. 

12 -

18/20 

Ego-identity vs Role on 

fusion 

Tahap ini manusia ingin mencari 

identitas dirinya.  Anak yang sudah 

beranjak menjadi remaja mulai ingin 

tampil memegang peran-peran sosial di 

masyarakat.  Namun masih belum bisa 

mengatur dan memisahkan tugas dalam 

peran yang berbeda. 

18/19 – 

30 

Intimacy vs Isolation Memasuki tahap ini manusia sudah 

mulai siap menjalani hubungan intim 

dengan orang lain, membangun bahtera 

rumah tangga bersama calon pilihannya 

31 – 60 Generation vs Stagnation Tahap ini ditandai dengan munculnya 

kepedulian yang tulus terhadap sesama. 

Tahap ini terjadi saat seseorang telah 

memasuki usia dewasa 

60 ke 

atas 

Ego Integrity vs putus asa Masa ini dimulai pada usia 60-an, masa 

dimana manusia mulai mengembangkan 

integritas dirinya. 
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2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Sosial 

Perkembangan sosial anak dipengaruhi beberapa faktor yaitu: 

a. Keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh 

terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan 

sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan 

yang kondusif bagi sosialisasi anak. Proses pendidikan yang bertujuan 

mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga, 

pola pergaulan, etika berinteraksi dengan orang lain banyak ditentukan 

oleh keluarga. 

b. Kematangan 

Untuk dapat bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik dan 

psikis sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial, memberi dan 

menerima nasihat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan 

emosional, disamping itu kematangan dalam berbahasa juga sangat 

menentukan. 

c. Status Sosial Ekonomi 

Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga 

dalam masyarakat. Perilaku anak akan banyak memperhatikan kondisi 

normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. 

d. Pendidikan 

Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat 

pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif, anak 

memberikan warna kehidupan sosial anak didalam masyarakat dan 

kehidupan mereka di masa yang akan datang. 

e. Kapasitas Mental: Emosi dan Intelegensi 

Kemampuan berpikir dapat banyak mempengaruhi banyak hal, seperti 

kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. 

Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial 

anak. Anak yang berkemampuan intelek tinggi akan berkemampuan 

berbahasa dengan baik. Oleh karena itu jika perkembangan ketiganya 

seimbang maka akan sangat menentukan keberhasilan perkembangan 

sosial anak. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
 
KARAKTERISTIK PERKEMBANGAN 
KOGNITIF, SOSIAL DAN MORAL 
MASA REMAJA DAN DEWASA 

 

 

A. KARAKTERISTIK PERKEMBANGAN KOGNITIF MASA REMAJA 

Andi (2011:online) menyatakan  bahwa Perkembangan kognisi remaja 

mencapai tahap operasional formal yang memungkinkan remaja berpikir 

secara abstrak dan kompleks, sehingga remaja mampu mengambil keputusan 

untuk dirinya. Selama masa remaja, kemampuan untuk mengerti masalah-

masalah kompleks berkembang secara bertahap. Masa remaja adalah awal 

dari tahap pikiran formal operasional, yang mungkin dapat dicirikan sebagai 

pemikiran yang melibatkan logika pengurangan atau deduksi. Tahap ini terjadi 

di semua orang tanpa memandang pendidikan dan pengalaman mereka. 

Namun, bukti riset tidak mendukung hipotesis itu yang menunjukkan bahwa 

kemampuan remaja untuk menyelesaikan masalah kompleks adalah fungsi dari 

proses belajar dan pendidikan yang terkumpul. 

Unsur yang terpenting dalam mengembangkan pemikiran seseorang 

adalah latihan dan pengalaman. Latihan berpikir, merumuskan masalah dan 

memecahkannya, serta mengambil kesimpulan akan membantu seseorang 

untuk mengembangkan pemikirannya ataupun intelegensinya. Piaget 

membedakan dua macam pengalaman, yaitu: 

1. Pengalaman fisis: terdiri dari tindakan atau aksi seseorang terhadap objek 

yang di hadapi untuk mengabstraksi sifat-sifatnya. 

2. Pengalaman matematis-logis: terdiri dari tindakan terhadap objek untuk 

mempelajari akibat tindakan-tindakan terhadap objek itu. 

 

Selain itu, unsur paling penting dalam perkembangan pemikiran adalah 

mekanisme internal (ekuilibrium) sebagai self-regulasi yang mengatur diri 

seseorang jika berhadapan dengan rangsangan atau tantangan dari luar. Piaget 

BAB 4 
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juga menyebutkan adanya pengaruh afeksi dalam perkembangan pemikiran 

seseorang yang berkaitan dengan kebutuhan untuk menentukan diri atau 

membentuk motivasi yang kuat bagi intelegensi seseorang tersebut (Suparno, 

2001). 

Ada 5 perubahan perkembangan kognitif anak remaja: 

1. Remaja sudah bisa melihat ke depan (future) ke hal-hal yang mungkin, 

termasuk mengerti keterbatasannya dalam memahami realita atau sistem 

abstraksi, pendekatan dan penalaran yang sistematis (logis-idealis), sampai 

ke berpikir hipotetis adalah berdampak pada perilaku sosial, berperan 

dalam meningkatkan kemampuan membuat keputusan. 

2. Remaja mampu berpikir abstrak. Kemampuan ini berdampak dan dapat 

diaplikasikan dalam proses penalaran dan berpikir logis. 

3. Remaja mulai berpikir lebih sering tentang berpikir. Berpikir  itu sendiri 

biasa dikenal dengan istilah Metacognition, yaitu monitoring tentang 

aktivitas kognitifnya sendiri selama proses berpikir,  menjadikannya 

instrospektif, terkait dengan adolescence egocentrism. 

4. Pemikirannya lebih multidimensional dibandingkan singular  karena 

mampu melihat dari berbagai perspektif dan lebih sensitif pada kata-kata 

sarkastik, sindiran “double entendres”. 
5. Remaja mengerti hal-hal yang bersifat relatif, tidak selalu absolut dan 

sering muncul saat remaja meragukan sesuatu dan ditandai dengan 

seringnya berargumentasi dengan orang tua terutama tentang nilai-nilai 

moral. 

 

B. KARAKTERISTIK PEMIKIRAN REMAJA 

1. Perkembangan kognisi sosial: remaja mengembangkan suatu egosentrisme 

khusus, remaja yakin bahwa orang tua memperhatikan dirinya 

sebagaimana halnya dengan dirinya sendiri. 

2. Rasa unik pribadi remaja membuat mereka merasa bahwa tidak 

seorangpun dapat mengerti bagaimana perasaan mereka sebenarnya. 

 

Ada beberapa ciri pemikiran praoperasional formal pada remaja: 

1. Abstrak: Mampu memunculkan kemungkinan-kemungkinan hipotesis atau 

dalil-dalil dan penalaran yang benar-benar abstrak. 

2. Idealis: Mulai berpikir tentang ciri-ciri ideal bagi mereka sendiri, orang lain, 

dan dunia, dan membandingkan diri mereka dengan orang lain dan 

standard-standard ideal ini. 
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3. Logis: Mulai mampu  mengembangkan hipotesis atau dugaan terbaik akan 

jalan keluar suatu masalah, menyusun rencana-rencana untuk 

memecahkan masalah-masalah dan menguji pemecahan-pemecahan 

masalah secara sistematis. 

 

Pada perkembangan kognisi remaja juga dipengaruhi oleh pengambilan 

keputusan yang berupa: 

1. Remaja cenderung menghasilkan pilihan-pilihan: menguji situasi dari 

berbagai perspektif, mengantisipasi akibat-akibat dari keputusan-keputusan 

dan mempertimbangkan kredibilitas sumber-sumber. 

2. Remaja perlu punya lebih banyak peluang untuk mempraktekkan dan 

mendiskusikan pengambilan keputusan yang realistis. 

 

Karakteristik Nilai, Moral Dan Sikap Remaja Sejauh mana remaja dapat 

mengamalkan nilai-nilai yang anutnya dan yang telah dicontohkan kepada 

mereka ? Salah satu tugas perkembangan yang harus dilakukan remaja adalah 

mempelajari apa yang diharapkan oleh kelompok dari masyarakatnya. Remaja 

diharapkan mengganti konsep-konsep moral yang berlaku umum dan 

merumuskannya kedalam kode moral yang akan berfungsi sebagai pedoman 

perilakunya.  

Michael mengemukakan lima perubahan dasar moral yang harus dilakukan 

oleh remaja, yaitu sebagai berikut.  

a. Pandangan moral individu makin lama menjadi lebih abstrak.  

b. Keyakinan moral lebih berpusat pada apa yang benar dan yang kurang 

pada apa yang salah.  

c. Penilaian moral yang semakin kognitif mendorong remaja untuk berani 

mengambil keputusan terhadap berbagai masalah moral yang dihadapinya. 

d. Penilaian moral secara psikologis menjadi lebih mahal dalam arti bahwa 

penilaian moral menimbulkan ketegangan emosi.  

 

Hubungan antara tahap-tahap tersebut bersifat hierarkis, yaitu tiap tahap 

berikutnya berlandaskan tahap-tahap sebelumnya, yang lebih terdiferensiasi 

dan operasi-operasinya terintegrasi dalam struktur baru. Oleh karena itu, 

rangkaian tahap membentuk suatu urutan dari struktur yang semakin di beda-

bedakan dan diintegrasikan untuk memenuhi fungsi yang sama, yakni 

menciptakan pertimbangan moral menjadi semakin memadai terhadap dilema 

moral. Tahap-tahap yang lebih rendah dilampaui dan diintegrasikan kembali 

oleh tahap yang lebih tinggi. Reintegrasim ini berati bahwa pribadi yang 

berbeda pada tahap moral yang lebih tinggi, mengerti pribadi pada moral yang 

lebih rendah. Selanjutnya, penelitian lintas budaya yang dilakukan di Turki, 
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Israel, Kanada, Inggris, Malaysia, Taiwan, dan Meksiko memberikan kesan kuat 

bahwa urutan tahap yang tetap dan tidak dapat dibalik itu juga bersifat 

universal, yakni berlaku untuk semua orang dalam periode historis atau 

kebudayaan apa pun.  

Menurut Kohlberg, penelitian empirisnya memperhatikan bahwa tidak 

setiap individu akan mencapai tahap tertinggi, melainkan hanya minoritas saja, 

yaitu hanya 5 sampai 10 % dari seluruh penduduk, bahkan angka ini pun masih 

diragukan kemudian. Diakuinya pula bahwa untuk sementara waktu, orang 

dapat jatuh kembali pada tahap moral yang lebih rendah, yang disebut sebagai 

“regresi fungsional”. Perkembangan dan belajar terjadi dalam dan dipengaruhi 
oleh konteks social cultural yang majemuk.  

Bronfenbrenner (1979, 1989, 1993) menyediakan sebuah model ekologis 

untuk memahami perkembangan manusia. Bronfenbrenner menjelaskan 

bahwa perkembangan anak paling baik dipahami dalam konteks keluarga, 

setting pendidikan, komunitas, dan masyarakat yang lebih luas. Konteks-

konteks yang beragam ini berhubungan satu sama lain dan semuanya memiliki 

pengaruh terhadap anak yang sedang berkembang. Sebagai contoh, bahkan 

seorang anak diasuh dalam keluarga yang mencintai dan mendukungnya, 

komunitas yang sehat dipengaruhi oleh bias-bias masyarakat yang lebih luas, 

seperti rasisme atau seksisme, dan kemungkinan memperlihatkan pengaruh 

negatif dari stereotif negative dan diskriminasi.  

Kultur merupakan pola-pola keyakinan dan perilaku, baik eksplisit dan 

implisit, yang diwariskan kepada generasi penerusnya oleh masyarakat atau 

kelompok social, kelompok religi, atau kelompok etnis di mana mereka tinggal. 

Karena kultur seringkali didiskusikan dalam konteks diversitas atau 

multikulturalisme, orang seringkali gagal untuk mengenali peran dominan yang 

yang dimainkan budaya dalam mempengaruhi perkembangan semua anak-

anak. Setiap budaya menstruktur dan memaknai perkembangan dan perilaku 

anak (Edwards & Gandini 1989; Tobin, Wu, & Davidson 1989; Rogoff et al. 

1993).  

Sebagaimana yang dikemukakan Bowman, “aturan-aturan perkembangan 

adalah sama untuk semua anak, tetapi konteks-konteks social membentuk 

perkembangan anak ke dalam konfigurasi-konfigurasi yang berbeda” (1994, 
220). Guru-guru anak usia dini perlu memahami pengaruh konteks-konteks 

sosiokultural dalam belajar, mengenali kompetensi yang sedang berkembang 

pada anak-anak, dan menerima sebuah cara yang beragam pada anak-anak 

untuk mengekspresikan pencapaian-pencapaian perkembangan yang mereka 

peroleh (Vygotsky 1978; Wertsch 1985; Forman, Minick, & Stone 1993; New 

1993, 1994; Bowman & Stott 1994; Mallory & New 1994a; Phillips 1994; 

Bruner 1996; Wardle 1996). Para guru seharusnya mempelajari budaya dari 
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mayoritas anak didik terutama budaya mereka memiliki budaya yang berbeda 

dengan peserta didiknya. Meskipun demikian, mengakui bahwa perkembangan 

dan belajar dipengaruhi oleh konteks-konteks social dan cultural bukan berarti 

menuntut para guru untuk memahami semua nuansa setiap budaya yang 

mereka temui dalam praktek-praktek mereka; hal ini akan menjadi tugas yang 

tidak mungkin. Lebih dari itu, pengakuan fundamental ini membuat para guru 

peka terhadap kebutuhan untuk mengakui bagaimana pengalaman cultural 

yang mereka miliki membentuk perspektif mereka dan untuk menyadari 

bahwa perspektif yang majemuk harus dipertimbangkan dalam keputusan-

keputusan tentang perkembangan dan belajar anak-anak.  

Anak-anak mampu belajar untuk berfungsi di dalam lebih satu konteks 

budaya secara simultan. Meskipun demikian, jika para guru menetapkan 

ekspektasi-ekspektasi yang rendah untuk anak-anak berdasarkan budaya dan 

bahasa rumah mereka, anak-anak tidak dapat berkembang dan belajar secara 

optimal. Pendidikan seharusnya merupakan sebuah proses yang memiliki nilai 

tambah. Sebagai contoh, anak-anak yang bahasa utamanya bukan bahasa 

Inggris seharusnya mampu untuk belajar bahasa Inggris tanpa dipaksa untuk 

menyerah pada bahasa ibu mereka (NAEYC 1996a). Demikian juga, anak-anak 

yang terbiasa memakai bahasa Inggris mendapatkan keuntungan dari belajar 

bahasa lainnya.  

Tujuannya adalah bahwa semua anak belajar untuk berfungsi dengan baik 

dalam masyarakat secara keseluruhan dan bergerak secara nyaman di antara 

kelompok orang-orang yang memiliki latar belakang yang sama maupun 

berbeda. Anak-anak adalah pembelajar aktif, mengalami langsung pengalaman 

fisik dan sosial sebagaimana halnya pengetahuan yang ditransmisikan secara 

kultural untuk menyusun pemahaman-pemahaman mereka sendiri tentang 

dunia yang ada di sekitar mereka. Anak-anak memiliki kontribusi terhadap 

perkembangan dan belajar mereka sendiri sebagaimana halnya mereka 

berusaha untuk menanggapi pengalaman-pengalaman harian mereka di rumah, 

program usia dini dan komunitas.  

Prinsip-prinsip dari praktek yang sesuai dengan tahapan perkembangan 

didasarkan pada teori-teori dominan yang memandang bahwa perkembangan 

intelektual dari sebuah perspektif konstruktivis-interaktif (Dewey 1916; Piaget 

1952; Vygotsky 1978; DeVries & Kohlberg 1990; Rogoff1990; Gardner 1991; 

Kamii & Ewing 1996). Sejak lahir, anak-anak secara aktif terlibat dalam 

menyusun pemahaman-pemahaman mereka sendiri dari pengalaman-

pengalaman dan pemahaman-pemahaman ini dimediasi oleh dan secara pasti 

terhubungan kepada konteks sosiokultural. Anak-anak usia dini secara aktif 

belajar dari mengamati dan berpartisipasi dengan anak-anak dan orang 

dewasa lain, termasuk di dalamnya adalah para orang tua dan para guru.  
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Anak-anak membentuk hipotesis mereka sendiri dan membuktikannya 

melalui interaksi sosial, manipulasi fisik, dan melalui proses-proses berpikir 

mereka sendiri mengamati apa yang terjadi, merefleksikan dalam temuan-

temuan mereka, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan memformulasikan 

jawaban-jawaban.  

Ketika objek-objek, peristiwa-peristiwa, dan orang-orang lain menunjukkan 

hal yang berbeda dengan model yang secara mental telah tersusun dalam diri 

anak, anak dipaksa untuk menyesuaikan model atau mengubah struktur 

mental untuk mempertimbangkan informasi baru. Selama masa usia dini, 

anak-anak secara kontinu memproses pengalaman-pengalaman baru untuk 

membentuk ulang, memperluas, dan mereorganisasi struktur-struktur mental 

(Piaget 1952; Vygotsky 1978; Case & Okamoto 1996). Ketika para guru dan 

orang dewasa menggunakan berbagai strategi untuk mendorong anak-anak 

melakukan refleksi atas pengalaman-pengalaman mereka melalui sebuah 

perencanaan, maka pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh menjadi 

mendalam (Copple, Sigel, & Saunders 1984; Edwards, Gandini, & Forman 1993; 

Stremmel & Fu 1993; Hohmann & Weikart 1995). Dalam pernyataan prinsip ini, 

istilah pengalaman fisik dan sosial digunakan dalam konteks yang luas 

termasuk ekspose anak terhadap pengetahuan fisik, belajar melalui 

pengalaman menggunakan benda-benda (mengamati bahwa bola yang 

dilempar ke udara jatuh kembali), dan pengetahuan sosial, termasuk hal-hal 

penting yang secara kultural ditransmisikan agar anak-anak berfungsi dengan 

baik di dunia ini. Sebagai contoh, anak-anak secara progresif menyusun 

pemahaman mereka atas berbagai symbol, akan tetapi yang mereka gunakan 

(seperti system alphabet atau numeric) merupakan sesuatu yang 

ditransmisikan kepada mereka oleh orang-orang dewasa dalam budaya 

mereka. Dalam tahun-tahun belakangan ini, diskusi-diskusi mengenai 

perkembangan menjadi terpolarisasi (lihat Seifert 1993).  

Teori Piaget menekankan bahwa perkembangan struktur kognitif tertentu 

merupakan prasyarat bagi belajar (contoh perkembangan mempengaruhi 

belajar), sementara penelitian lainnya telah mendemonstrasikan bahwa 

pengajaran tentang konsep-konsep spesifik atau strategi-strategi dapat 

memfasilitasi perkembangan struktur kognitif menjadi lebih matang (belajar 

mempengaruhi perkembangan) (Vygotsky 1978; Gelman & Baillargeon 1983). 

Usaha-usaha terkini untuk mengatasi dikotomi yang jelas ini (Seifert 1993; 

Sameroff & McDonough 1994; Case & Okamoto 1996) mengakui bahwa 

esensinya kedua perspektif teoritis tersebut adalah benar dalam menjelaskan 

aspek-aspek perkembangan kognitif selama usia dini. Pengajaran yang 

strategis tentu saja dapat meningkatkan belajar anak-anak. Dengan demikian, 

pengajaran langsung kemungkinan besar tidak efektif dan gagal jika tidak 
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disesuaikan dengan pengetahuan dan kapasitas-kapasitas kognitif anak dalam 

setiap tahapan perkembangannya.  

Perkembangan dan belajar merupakan hasil interaksi antara maturasi 

biologis dan lingkungan, baik fisik maupun sosial, di mana anak-anak tinggal di 

dalamnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa manusia merupakan produk 

hereditas (biologis) dan lingkungan dan kedua kekuatan ini berhubungan satu 

sama lain. Para penganut behavioris (aliran perilaku) memfokuskan pada 

pengaruh-pengaruh lingkungan sebagai penentu belajar, sementara para 

penganut maturasionis (aliran kemasakan biologis) menekankan pentingnya 

hereditas karakteristik biologis bawaan. Setiap perspektif benar sampai 

tingkatan tertentu dan selebihnya keduanya tidak mampu untuk menjelaskan 

belajar atau perkembangan. Sekarang ini, perkembangan dilihat sebagai hasil 

dari proses transaksional yang interaktif antara individu yang sedang tumbuh 

dan berkembang dengan pengalaman-pengalaman dalam lingkungan fisik dan 

sosial (Scarr & McCartney 1983; Plomin 1994a, b). Sebagai contoh, sebuah 

bawaan genetik kemungkinan memprediksi pertumbuhan yang sehat, tetapi 

nutrisi yang tidak mencukupi dalam tahun-tahun awal kehidupan mengganggu 

terpenuhinya potensi tersebut. Disabilitas yang parah, baik disebabkan 

hereditas atau lingkungan, kemungkinan dapat diperbaiki melalui intervensi 

yang sistematik dan tepat. Demikian juga halnya, seorang anak dengan 

temperamen yang dibawanya-sebuah kecenderungan psikologi dalam 

menanggapi situasi tertentu-membentuk dan dibentuk oleh bagaimana anak-

anak lain dan orang-orang dewasa berkomunikasi dengan anak tersebut 

Bermain merupakan sebuah instrumen penting bagi perkembangan sosial, 

emosional, dan kognitif anak-anak, juga sebagai sebuah refleksi atas 

perkembangan mereka. Memahami bahwa anak adalah konstruktor-

konstruktor aktif atas pengetahuan yang dimiliki dan bahwa perkembangan 

dan belajar sebagai hasil proses interaktif, para guru anak usia dini mengakui 

bahwa bermain bagi anak merupakan sebuah konteks yang sangat mendukung 

untuk proses-proses perkembangan tersebut (Piaget 1952; Fein 1981; Bergen 

1988; Smilansky & Shefatya 1990; Fromberg 1992; Berk & Winsler 1995). 

Bermain memberi anak-anak kesempatan-kesempatan untuk memahami 

dunia, berinteraksi dengan orang lain dalam cara-cara yang secara sosial 

diterima, mengekspresikan dan mengontrol emosi-emosi, dan 

mengembangkan kapabilitas-kapabilitas simbolik mereka. Permainan anak 

memberi orang-orang dewasa pencerahan-pencerahan atas perkembangan 

anak-anak dan kesempatan-kesempatan untuk mendukung pengembangan 

strategi-strategi baru. Vygotsky (1978) meyakini bahwa bermain mengarahkan 

perkembangan, sebagai contoh, permainan simbolik dapat mempromosikan 

perkembangan abilitas-abilitas representasi simbolik. Bermain menyediakan 
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sebuah konteks bagi anak-anak untuk mempraktekkan keterampilan-

keterampilan yang baru dikuasai dan juga berfungsi sebagai sudut 

pengembangan kapasitas-kapasitas untuk menjalankan peran-peran sosial 

yang baru, mencoba tugas-tugas yang baru atau yang menantang, dan 

memecahkan permasalahan yang kompleks yang mungkin bisa atau tidak akan 

bisa mereka tangani (Mallory & New 1994). Penelitian menunjukkan 

pentingnya permainan sosiodrama sebagai bagian dari kurikulum belajar untuk 

anak-anak usia 3 sampai 6 tahun. Ketika para guru menyediakan sebuah 

organisasi tematik untuk bermain, menawarkan dukungan, ruang, dan waktu 

yang tepat, dan menjadi lebih terlibat dalam permainan dengan memperluas 

dan mengelaborasi atas gagasan-gagasan anak, maka bahasa dan 

keterampilan-keterampilan literasi anak dapat ditingkatkan (Levy, Schaefer, & 

Phelps 1986; Schrader 1989, 1990; Morrow 1990; Pramling 1991; Levy, 

Wolfgang, & Koorland 1992). Selain mendukung perkembangan kognitif, 

bermain juga menyediakan sejumlah fungsi penting bagi perkembangan fisik, 

emosi, dan sosial anak-anak (Herron & Sutton-Smith 1971). Anak-anak 

mengungkapkan dan merepresentasikan gagasan-gagasan, pemikiran-

pemikiran, dan perasaan-perasaan mereka ketika terlibat dalam bermain 

simbolik. Selama bermain, seorang anak belajar untuk mengatasi emosi, untuk 

berinteraksi dengan orang lain, untuk mengatasi konflik-konflik, dan untuk 

mendapatkan perasaan kompeten. Melalui bermain, anak-anak juga dapat 

mengembangkan imajinasi-imajinasi dan kreativitas-kreativitas mereka. Oleh 

karena itu, inisiatif anak dan dukungan guru dalam bermain merupakan 

komponen esensial dalam praktek yang sesuai dengan tahapan perkembangan 

anak (Fein & Rivkin 1986). 

Perkembangan tingkat lanjut dicapai ketika anak-anak memiliki 

kesempatan-kesempatan untuk mempraktekkan keterampilan-keterampilan 

yang baru dikuasai, sebagaimana juga mereka mengalami sebuah tantangan 

dalam level di atas penguasaan mereka sekarang ini. Penelitian-penelitian 

mendemonstrasikan bahwa anak-anak perlu untuk mampu menegosiasikan 

sebagian besar tugas-tugas belajar dengan sukses untuk memelihara motivasi 

dan keteguhan mereka (Lary 1990; Brophy 1992). Dihadapkan pada kegagalan 

yang berulang, kebanyakan anak-anak berhenti untuk mencoba. Implikasinya 

adalah bahwa pada sebagian besar waktu para guru seharusnya menyediakan 

anak-anak dengan tugas-tugas yang dengan usaha-usahanya mereka dapat 

menyelesaikan dan mempresentasikannya sesuai dengan tingkat pemahaman 

mereka. Pada saat yang sama anak-anak secara kontinu menghadapi situasi-

situasi dan stimulasi-stimulasi yang memberi mereka kesempatan untuk 

bekerja pada tingkat kemampuan mereka yang sedang berkembang (Berk & 

Winsler 1995; Bodrova & Leong 1996). Selanjutnya, dalam sebuah tugas yang 
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berada di atas jangkauan independensi anak, orang-orang dewasa dan teman 

sebaya yang lebih kompeten memberikan kontribusi yang signifikan bagi 

perkembangan dengan menyediakan dukungan-dukungan yang 

memungkinkan anak mampu mengambil langkah selanjutnya.  

Perkembangan dan belajar merupakan proses-proses dinamik yang 

menuntut orang-orang dewasa memahami dan mengamati anak-anak secara 

lebih dekat dan kontinum agar sesuai dengan kurikulum dan mengajari anak-

anak kompetensi-kompetensi emergensi, kebutuhan-kebutuhan, dan minat-

minat mereka, dan membantu anak-anak untuk maju lebih jauh dengan 

memberi target pengalaman-pengalaman pendidikan sampai pada level 

kapasitas-kapasitas anak-anak yang memang sedang berubah, sehingga 

membuat mereka menjadi tertantang, bukan frustrasi.  

Manusia, terutama anak-anak, sangat dimotivasi untuk memahami apa 

yang sebagian besar mereka pahami dan untuk menguasai sebagian besar apa 

yang mereka mampu lakukan (White 1965; Vygotsky 1978). Prinsip belajar 

adalah pertama-tama anak-anak dapat melakukan sesuatu dalam sebuah 

konteks suportif dan kemudian secara mandiri dan berada dalam sebuah 

konteks yang lebih beragam. Rogoff (1990) menggambarkan proses belajar 

yang dibantu orang dewasa sebagai “partisipasi terbimbing” untuk 
menekankan bahwa anak-anak secara aktif berkolaborasi dengan orang lain 

untuk bergerak maju menuju sebuah level pemahaman dan keterampilan yang 

lebih kompleks.  

Anak-anak menunjukkan cara-cara yang berbeda dalam mengetahui dan 

belajar, dan cara-cara yang berbeda dalam merepresentasikan apa yang 

mereka ketahui. Pada kurun waktu tertentu, para teoritisi belajar dan ahli 

psikologi perkembangan telah mengakui bahwa manusia terlahir untuk 

memahami dunia dalam cara-cara yang beragam dan bahwa setiap individu 

cenderung memiliki preferensi atau model belajar tertentu. Studi-studi 

perbedaan dalam modalitas belajar telah menemukan hal yang kontras antara 

pembelajar visual, auditori, atau taktil. Sementara karya yang lain telah 

mengidentifikasi jenis pembelajar mandiri atau dependen (Witkin 1962).  

Gardner (1983) memperluas konsep ini dengan berteori bahwa manusia 

paling tidak memiliki tujuh “intelegensi.” Sebagai tambahan terhadap 
kecerdasan tradisional yang penting bagi keberhasilan sekolah yaitu 

kecerdasan bahasa dan logika matematis, setiap individu paling tidak memiliki 

kecerdasan dalam bidang-bidang lain: musikal, spasial, kinestetik tubuh, 

intrapersonal dan interpersonal.  

Malaguzzi (1993) menggunakan metaphor “100 bahasa” untuk 
menggambarkan modalitas yang beragam yang digunakan anak-anak untuk 

memahami dunia dan merepresentasikan pengetahuan mereka. Proses-proses 
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merepresentasikan pemahaman yang mereka miliki, dengan bantuan guru-

guru, dapat membantu anak-anak memperdalam, memperbaiki, dan 

memperluas pemahaman mereka (Copple, Sigel, & Saunders 1984; Forman 

1994; Katz 1995).  

Prinsip modalitas yang beragam memberi implikasi bahwa para guru 

seharusnya menyediakan bukan hanya kesempatan-kesempatan setiap anak 

secara individual menggunakan preferensi model belajarnya sebagai menjadi 

modal kekuatan mereka (HaleBenson 1986) tetapi juga kesempatan-

kesempatan untuk membantu anak-anak mengembangkan intelegensi-

intelegensi yang mereka sadari tidak begitu menonjol. Anak-anak berkembang 

dan belajar dengan sangat baik dalam konteks sebuah komunitas di mana 

mereka aman dan dihargai, kebutuhan-kebutuhan fisik mereka terpenuhi, dan 

mereka merasa secara psikologis aman.  

Maslow (1954) mengkonseptualisasikan sebuah hierarki kebutuhan-

kebutuhan dimana belajar tidak mungkin terjadi kecuali kebutuhan-kebutuhan 

fisiologis dan psikologis untuk aman terpenuhi lebih dahulu. Karena keamanan 

dan kesehatan fisik sekarang-sekarang ini seringkali terancam, program-

program untuk anak usia dini harusnya bukan hanya menyediakan nutrisi, 

keamanan, dan kesehatan yang adekuat tapi juga pastikan layanan-layanan 

yang lebih komprehensif, seperti fisik, gigi, kesehatan mental, sosial (NASBE 

1991; U.S. Department of Health & Human Services 1996).  

Perkembangan anak-anak dalam semua bagiannya dipengaruhi oleh 

abilitas mereka untuk membangun dan memelihara sebuah hubungan primer 

yang positif secara konsisten dengan orang-orang dewasa dan anak-anak yang 

lain (Bowlby 1969; Stern 1985; Garbarino et al. 1992). Hubungan-hubungan 

primer ini berawal dalam keluarga tetapi kemudian meluas seiring berjalannya 

waktu termasuk guru-guru anak-anak dan anggota-anggota komunitas; oleh 

karena itu, praktek-praktek yang sesuai dengan tahapan perkembangan 

seharusnya memperhatikan dengan baik kebutuhan-kebutuhan fisik, sosial, 

dan emosi sebagaimana halnya perkembangan intelektual. 

 

  



 

 

 

 

 
 
PERBEDAAN INDIVIDUAL  
(BAKAT DAN MINAT) 

 

 

A. MENGENAL BAKAT 

Bakat didefinisikan sebagai kemampuan alamiah atau bawaan untuk 

memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relative bisa bersifat umum 

(misalnya bakat intelektual umum) atau khusus (bakat akademis khusus). Bakat 

khusus disebut juga talent. Bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai 

prestasi dalam bidang tertentu, akan tetapi diperlukan latihan, pengetahuan, 

pengalaman dan dorongan atau motivasi agar bakat itu dapat terwujud.  Bakat 

yang dimiliki seseorang tidak sama antara satu dengan lainnya. Ada orang yang 

berbakat pada ilmu alam, tetapi tidak berbakat pada ilmu social, ada yang 

berbakat di bidang olahraga, tetapi tidak berbakat di kesenian, ada yang 

berbakat di bidang kesenian, tetapi tidak berbakat di keterampilan. Bakat yang 

dimiliki seseorang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan belajar. 

 

B. MACAM-MACAM BAKAT  

1. Intellegensi (kemampuan belajar secara umum), yaitu merupakan 

kemampuan menangkap suatu pengertian atau memahami instruksi dan 

dasar suatu prinsip kemampuan menguraikan suatu mendapat dan 

membuat keputusan. 

2. Bakat verbal merupakan kemampuan untuk mengartikan kata-kata dan 

menggunakannya secara efektif. Kemampuan memahami bahasa, paham 

akan hubungan antar kata-kata, memahami arti dari kalimat dalam 

keseluruhan kalimat dan paragraph. 

3. Bakat numerik, kemampuan mengerjakan tugas hitungan secara cepat 

(terkait dengan kemampuan menyelesaikan tugas-tugas matematika, ilmu 

alam, kimia dan sejenisnya 

BAB 5 
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4. Bakat skolastik, kemampuan dalam mengkombinasikan kata-kata dengan 

angka. 

5. Bakat relasi ruang, kemampuan berpikir visual dan memahami benda-

benda yang mempunyai tiga dimensi. Kemampuan untuk mengenal jumlah, 

hubungan-hubungan dari benda-benda dalam ruangan 

6. Bakat mekanik, kemampuan memahami prinsip-prinsip umum ilmu 

pengetahuan alam, tata kerja dalam perkakas sederhana, mesin dan 

peralatan lainnya. 

7. Bakat abstrak, merupakan kemampuan dalam memecahkan masalah-

masalah dengan menggunakan diagram, pola atau rancangan, disajikan 

dalam ukuran, bentuk dan posisi. 

8. Bakat bahasa, merupakan kemampuan dalam penalaran analisis bahasa, 

misalnya untuk jurnalistik, stenografi, penyiaran, editing, hukum, 

pramuniaga dan lain-lain.  
 

Ada beberapa sebab mengapa seseorang tidak dapat mewujudkan bakat-

bakatnya secara optimal. Adapun sebab-sebabnya sebagai berikut: 

1. Faktor diri sendiri. Misalnya, seseorang tidak atau kurang berminat untuk 

mengembangkan bakat-bakat yang ia miliki, atau kurang termotivasi untuk 

mencapai prestasi yang tinggi, atau mungkin pula mempunyai kesulitan 

atau masalah pribadi sehingga ia mengalami hambatan dalam 

pengembangan diri dan berprestasi. 

2. Faktor lingkungan, misalnya orang tuanya kurang mampu untuk 

menyediakan kesempatan dan sarana pendidikan yang ia butuhkan atau 

ekonomi cukup tetapi kurang memberi perhatian terhadap pendidikan 

anaknya. 

 

C. MENGENAL MINAT 

Minat adalah sesuatu keadaan dimana seseorang menaruh perhatian pada 

sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui, memiliki, mempelajari dan 

membuktikan. Minat terbentuk setelah diperoleh informasi tentang obyek 

atau kemauan dan keterlibatan perasaan, diiringi perasaan senang, terarah 

pada objek atau kegiatan tertentu dan terbentuk oleh lingkungan. 

 

Ada beberapa macam karakteristik minat, antara lain: 

1. Minat menimbulkan sikap positif terhadap suatu obyek 

2. Adanya sesuatu yang menyenangkan yang timbul dari sesuatu obyek 

3. Mengandung suatu penghargaan menimbulkan keinginan atau gairah 

untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi keinginan atau gairah untuk 

mendapatkan sesuatu yang menjadi minatnya. 

http://www.maribelajarbk.web.id/2014/12/pengertian-dan-mengenal-bakat-dan-minat.html
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Minat pada dasarnya dapat dibentuk dalam hubungannya dengan obyek. 

Yang paling berperan dalam pembentukan minat selanjutnya dapat berasal 

dari orang lain, meskipun minat dapat timbul dari dalam dirinya sendiri. 

Adapun pembentukan minat dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi yang seluas-luasnya, baik keuntungan maupun 

kerugian yang ditimbulkan oleh obyek yang dimaksud. Informasi yang 

diberikan dapat berasal dari pengalaman, media cetak, media elektronik. 

2. Memberikan rangsangan, dengan cara memberikan hadiah berupa barang 

atau sanjungan yang dilakukan individu yang berkaitan dengan obyek 

3. Mendekatkan individu terhadap obyek, dengan cara membawa individu 

kepada obyek atau sebaliknya mengikutkan individu-individu pada 

kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh obyek yang dimaksud. 

4. Belajar dari pengalaman. 

 

Kelompok minat ini dibedakan atas keterkaitan orang terhadap bidang-

bidang pekerjaan. Ada tiga penggolongan faktor minat, yaitu: 

1. Minat profesional, di dalam kelompok minat ini dikenali tiga jenis minat 

yaitu: 

a. Minat ilmiah, mengacu ke kesukaan orang pada hal-hal yang bersifat 

keilmuan: teori, penelitian, kerja laboratorium, desain, ilmu sosial. 

b. Minat ekspresi aestetis, berkenaan dengan keaktifan orang dalam 

kegiatan aestetis menabuh gamelan, menulis karya sastra, menari atau 

bermain lenong. 

c. Minat kesejahteraan sosial, peduli akan orang lain (peri keadaannya, 

kesehatannya, kesejahteraannya) suka membantu orang lain, suka 

memberi penjelasan kepada orang lain. 

2. Minat komersial, di dalam kelompok minat ini dikenali dua jenis minat, 

yaitu: 

a. Minat pada pekerjaan - pekerjaan di dunia usaha (bisnis) atau bidang 

perdagangan, mengacu ke pelaku bisnis yang utama. Minat pada 

pekerjaan ini menyukai kegiatan jual beli, suka melakukan sesuatu 

yang ada hubungannya dengan dunia perdagangan. 

b. Minat pada pekerjaan perkantoran di dunia bisnis itu. Minat pada 

pekerjaan ini menyukai pekerjaan-pekerjaan seperti hitung dagang, 

pembukuan, kesekretariatan, akuntansi atau perbankan. 

3. Minat kegiatan fisik, ada tiga golongan minat ini, yaitu: 

a. Minat mekanik, orang yang memiliki minat mekanik menyenangi 

pekerjaan-pekerjaan permesinan atau yang ada hubungannya dengan 

soal-soal mesin seperti menemukan alat mesin baru, menjalankan 

mesin, memperbaiki mesin. 
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b. Minat kegiatan luar, berkenaan dengan kesukaan orang akan 

pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di luar rumah atau alam sekitar, 

misalnya petani, nelayan, peternak, pengawas bangunan dan 

sebagainya. 

c. Minat aviasi, berkenaan dengan pengetahuan tentang penerbangan 

 

  



 

 

 

 

 
 
PERBEDAAN INDIVIDUAL 
(KECERDASAN DAN KEPRIBADIAN) 
 

A. KECERDASAN 

Kecerdasan atau inteligensi berasal dari bahasa latin “intelligere” yaitu 
menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Dalam bahasa Inggris 

pengertian inteligensi yaitu to organize, to relate, to bind together.  Inteligensi 

ialah daya menyesuaikan diri dengan keadaan baru dengan mempergunakan 

alat-alat berpikir menurut tujuannya (Kamus Paedagogik dalam Walgito, 

1997:133). Menurut Stern inteligensi adalah kesanggupan jiwa untuk dapat 

menyesuaikan diri dengan cepat dan tepat dalam suatu situasi yang baru 

(Sujanto, 2004:66). Kecerdasan yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri 

terhadap lingkungan sekitar dengan tepat dan serasi (Mahmud, 1989:89). Dari 

pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa inteligensi atau kecerdasan adalah 

suatu usaha yang dilakukan oleh individu untuk menyesuaikan diri sesuai 

dengan situasi yang di alami. 

Ketika digunakan untuk menjelaskan orang, kecerdasan atau inteligensi 

mengacu pada perbedaan individual dalam keterampilan memecahkan 

masalah dan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. 

Dalam masyarakat di Negara Kenya menganggap perilaku cerdas terkait 

dengan keikutsertaan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga dan sosial. Di 

Negara Uganda, seseorang dikatakan cerdas apabila bisa melakukan perilaku 

yang tepat dalam situasi tertentu, misalnya ketika menghadapi hewan anjing 

galak, yang harus dilakukan yaitu menunduk dan mengambil batu. Dalam 

masyarakat Papua Nugini, seseorang dapat dikatakan cerdas apabila dapat 

mengingat nama-nama 10.000 hingga 20.000 suku yang ada. Lain lagi pada 

penduduk di Kepulauan Caroline, penduduk cerdas yaitu dapat menentukan 

arah berdasarkan letak bintang. Namun, dalam masyarakat Amerika 

kecerdasan sering kali dianggap sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu 

BAB 6 
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yang baik dan bertujuan dalam tugas-tugas kognitif, menyesuaikan masalah, 

dan belajar dari pengalaman. Banyak asumsi mengenai kecerdasan di dunia, 

namun hal terpenting mengenai kecerdasan yaitu proses menyesuaikan diri 

dengan keadaan atau situasi yang ada. 

Pada kasus anak dengan keterbatasan mental, Max adalah anak yang 

berumur 22 tahun dengan keterbatasan mental. Ia tidak dapat melakukan 

tugas-tugas secara kognitif dengan baik, dan ketika mampu menyelesaikannya 

Max memerlukan waktu yang cukup lama dibandingkan anak seusianya. 

Namun, Max dapat memainkan piano dengan melodi dan nada yang sempurna. 

Hal ini tentu membuat heran, bagaimana anak yang keterbatasan mental 

mampu memainkan piano dengan kemampuan yang luar biasa? Pada kasus ini 

dapat di uraikan jawabannya setelah memahami apa itu kecerdasan dan 

pengukuran kecerdasan. 

 

B. PENDEKATAN PSIKOMETRIK 

Pada pendekatan psikometrik akan membahas mengenai teori-teori yang 

menggambarkan kecerdasan sebagai faktor umum serta teori-teori yang 

termasuk faktor spesifik. Psychometricians adalah psikolog yang 

mengkhususkan diri dalam mengukur psikologis karakteristik seperti 

kecerdasan dan kepribadian. Penggunaan uji psikometri sebagai pilihan, 

dewasa ini sangat mapan. Uji psikometri ini dapat memberikan informasi 

obyektif tentang keterampilan kepada seseorang dengan bidangnya yang 

berbeda-beda, misalnya dengan memperluas pengetahuan, motivasi, 

kepribadian dan potensi-potensi mereka. Dapat dikatakan bahwa pendekatan 

psikometrik lebih mengarah pada kecerdasan dan kepribadian anak. 

   

C. TEORI KECERDASAN GANDA GARDNER’S 

Secara alamiah perkembangan anak berbeda-beda, baik dalam tingkat 

inteligensi, bakat, minat, kreativitas, kematangan emosi, kepribadian, keadaan 

jasmani, dan keadaan sosialnya. Kecerdasan anak berkaitan dengan 

perkembangan otak pada diri anak itu sendiri. Perkembangan neuron pada 

otak anak dimulai sejak embrio berumur empat minggu. Selanjutnya 

perkembangan neuron pada anak memiliki koneksi yang lebih banyak 

dibandingkan orang dewasa. Hal ini sependapat dengan Suyadi (2014:99), otak 

bayi yang baru lahir hingga usia tiga tahun membuat koneksi-koneksi baru 

dengan kecepatan yang luar biasa, khususnya ketika otak mulai menyerap 

informasi dari lingkungan. Dapat dikatakan bahwa semakin kaya lingkungan 

anak akan stimulasi, semakin banyak dan cepat neuron-neuron pada otak anak 
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yang akan berkoneksi. Semakin banyak neuron yang berkoneksi, semakin cepat, 

mendalam, dan bermakna sebuah pembelajaran. 

Perkembangan kecerdasan anak akan optimal bila terjadi interaksi sosial 

sesuai dengan kebutuhan anak pada berbagai tahap perkembangannya. Ada 

anak yang memiliki kepintaran di salah satu kecerdasan, tetapi kurang pada 

kecerdasan yang lain, sehingga perlunya menyeimbangkan semua kecerdasan 

majemuk pada anak. Kecerdasan majemuk dimunculkan oleh seorang psikolog 

Harvard yang bernama Howard Gardner. Menurut Gardner dalam Kail 

(2010:250) kecerdasan majemuk berguna untuk menyelesaikan masalah-

masalah dan membuat cara penyelesaian dalam konteks yang beragam dan 

wajar.  

Beberapa yang termasuk kategori kecerdasan majemuk yaitu: kecerdasan 

linguistik, kecerdasan logika-matematis, kecerdasan spasial, kecerdasan musik, 

kecerdasan badan-kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan 

intrapersonal, kecerdasan alam, dan kecerdasan eksistensial. Adapun 

penjelasan masing-masing kecerdasan majemuk sebagai berikut: 

1. Kecerdasan bahasa atau linguistik, adalah kemampuan seseorang untuk 

menyusun pikiran dengan jelas dan mampu menggunakannya secara 

kompeten melalui kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun dalam 

bentuk tulisan. Kecerdasan linguistik pada anak ditandai dengan anak suka 

berbicara, selalu ingin tahu tentang sesuatu hal yang baru, dan sejenisnya. 

Anak mengetahui makna dari kata-kata dan memiliki kemampuan untuk 

menggunakan kata-kata guna memahami ide-ide baru, dan menggunakan 

bahasa untuk menyampaikan ide kepada orang lain. 

2. Kecerdasan logis-matematis, adalah kemampuan untuk menggunakan 

angka-angka secara efektif dan berpikir secara nalar, pola berpikir logis, 

dan ilmiah. Kecerdasan ini mencakup kepekaan terhadap pola-pola logis 

dan hubungannya, pernyataan-pernyataan, dan lain-lain. Ciri yang 

menonjol pada anak yang memiliki kecerdasan matematis logis yaitu selalu 

ingin tahu dan bertanya tentang angka dan anak mampu memahami 

hubungan yang ada di antara benda-benda, ide, atau tindakan. 

3. Kecerdasan spasial, yaitu kemampuan melihat suatu objek dengan sangat 

detail. Anak mempunyai kemampuan yang tinggi dibidang pengamatan 

dan kemampuan untuk berpikir, punya kemampuan membayangkan ruang, 

melukiskan kembali, mengubah atau memodifikasi bayangan melalui 

ruangan. Kecerdasan ini mencakup kepekaan terhadap warna, garis, 

bentuk, wujud, ruang, dan hubungan-hubungan dalam semua unsur-unsur. 

4. Kecerdasan musikal, yaitu kemampuan untuk menyimpan nada, mengingat 

irama, mengubah, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Kecerdasan 

ini mencakup kepekaan terhadap ritme, tingkat nada dan melodi, warna 
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suara dari suatu karya musik. Anak yang memiliki kecerdasan musikal 

memiliki kemampuan yang tinggi dalam menangkap aspek bunyi secara 

mendalam dan peka terhadap suara. Biasanya anak senang pada irama 

musik baik ketika belajar maupun beraktivitas yang lain. 

5. Kecerdasan kinestetik, yaitu kemampuan olah tubuh anak dalam 

mengekspresikan gagasan dan emosi melalui gerakan, termasuk 

kemampuan untuk menangani suatu benda dengan cekatan dan membuat 

sesuatu. Kecerdasan ini mencakup keahlian-keahlian fisik khusus seperti 

koordinasi, keseimbangan, ketangkasan, kekuatan, kecepatan, kelenturan, 

dan daya tahan. Ciri anak yang memiliki kecerdasan ini adalah anak 

memiliki kebiasaan yang suka bergerak, suka menyentuh segala sesuatu, 

bermain dengan jari, dan menari. 

6. Kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan anak untuk memahami dan 

berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Anak memiliki kepekaan 

terhadap ekspresi-ekspresi wajah, suara, dan mampu untuk membedakan 

berbagai tanda interpersonal. Kecerdasan ini menunjukkan anak dalam 

memahami makna kerja sama dan komunikasi. Anak yang memiliki 

kecerdasan ini biasanya sangat pandai dalam bergaul, dan memiliki banyak 

teman. 

7. Kecerdasan intrapersonal, yaitu kesadaran dalam diri dan kemampuan 

untuk beradaptasi sesuai dasar dari pengetahuan dan bertanggung jawab 

terhadap kehidupannya sendiri. Anak yang memiliki kecerdasan ini 

biasanya suka bekerja sendiri tanpa merepotkan orang lain. 

8. Kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan anak untuk menjadikan alam 

sekitar sebagai perhatian utamanya. Anak yang memiliki kecerdasan ini 

biasanya mencintai alam, binatang, dan tanaman. 

9. Kecerdasan eksistensial, yaitu kemampuan untuk merasakan kehadiran 

Tuhan. Anak yang memiliki kecerdasan ini biasanya mengikuti orang 

tuanya untuk sholat, mengaji, dan memberikan sumbangan terhadap 

orang yang tidak mampu. 

 

D. TEORI STERNBERG’S TENTANG SUCCESSFUL INTELLIGENCE 

Menurut Sternberg’s, successful Intelligence yaitu penggunaan 

kemampuan analitik untuk menganalisis masalah dan menghasilkan solusi, 

kemampuan kreatif untuk menghadapi adaptif dengan situasi baru, dan 

kemampuan praktis untuk mengetahui solusi apa yang akan bekerja (Kail, 2010: 

252). Berikut penjelasan bentuk kecerdasan menurut Sternberg’s yaitu: 
1. Kecerdasan analitik: kemampuan untuk menganalisis, melakukan penilaian, 

evaluasi, perbandingan, dan membedakan. 
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2. Kecerdasan kreatif: kemampuan untuk menciptakan, merancang, 

menemukan, membuat sesuatu yang original, dan membayangkan. 

3. Kecerdasan praktis: kemampuan untuk menggunakan, menerapkan, 

mengimplementasikan, dan menerjemahkan gagasan dalam tindakan. 

 

Dapat dikatakan bahwa kecerdasan pada anak sangat penting, karena akan 

berkaitan bagaimana anak mampu menyesuaikan diri dan mengatasi masalah 

dengan mencari solusi yang tepat. Penyesuaian pemecahan masalah berkaitan 

dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga perlunya 

memberikan treatment-treatment tertentu guna merangsang pola pikir anak. 

Treatment-treatment yang dapat dilakukan seperti memberikan perhatian 

lebih, penjelasan secara baik ketika anak bertanya, dan memberikan 

keterampilan gerak baik motorik kasar dan halus sesuai usianya. 

 

E. MENGUKUR KECERDASAN 

Pengukuran kecerdasan biasanya dicapai melalui pengukuran 

menggunakan test kecerdasan. Skors test kecerdasan seseorang dapat 

digunakan menjadi pengukuran yang luar biasa. Test kecerdasan mempunyai 

dua kecenderungan yang paralel, pertama kecenderungan kearah performance 

tests dan kedua kecenderungan kearah verbal tests. Performance tests dapat 

diartikan test yang diberikan test guna mengetahui kemampuan atau 

keterampilan dan bakat yang dimiliki oleh anak, sedangkan verbal tests yaitu 

test yang diberikan dalam bentuk instruksi-instruksi kata-kata. 

Pada sebuah kasus yang terjadi di Amerika, Charlene adalah anak kelas tiga 

dan mengikuti test kecerdasan yang diberikan psikolog disekolahnya. 

Berdasarkan nilai test kecerdasan, psikolog percaya bahwa Charlene adalah 

anak yang mengalami keterbelakangan mental dan harus menerima 

pendidikan khusus. Orang tua Charlene marah ketika mengetahui anaknya 

mengalami keterbelakangan mental, dan orang tuanya tidak percaya akan hal 

tersebut karena orang tuanya percaya anaknya berperilaku layaknya anak 

seusianya dan kemampuan belajarnya juga baik. Dari kasus ini, akan ada 

jawaban yang dapat dijelaskan secara teoritis mengenai kasus yang terjadi 

pada Charlene. 

 

F. BINET DAN PERKEMBANGAN TEST KECERDASAN 
Pada tahun 1904, Kementerian Pendidikan Prancis meminta psikolog 

Alfred Binet untuk membuat sebuah metode yang dapat menentukan siswa 

mana yang tidak akan mendapat manfaat dari pendidikan di kelas regular. Para 

pejabat ingin menurunkan jumlah siswa yang terasa terlalu banyak dengan 
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menempatkan mereka yang dianggap tidak mendapat manfaat melalui 

pendidikan regular pada pendidikan khusus. Test inteligensi dari Binet mula-

mula disusun tahun 1905, kemudian mendapatkan bermacam-macam revisi 

baik dari Binet sendiri maupun dari ahli lain. 

Dalam tahun 1916 test Binet direvisi dan diadaptasi, revisi test Binet 

terkenal dengan Stanford-Binet. Binet mengembangkan konsep Usia Mental 

(Mental Age – MA) yang merupakan tingkat perkembangan mental seseorang 

dibandingkan dengan orang lain. Binet berpendapat bahwa anak yang 

mengalami keterbelakangan mental akan menunjukkan kinerja seperti anak 

yang normal yang lebih muda. Ia mengembangkan norma untuk kecerdasan 

dengan melakukan test pada 50 anak yang tidak memiliki keterbelakangan 

mental antara usia 3 tahun hingga 11 tahun. Anak-anak yang diduga memiliki 

keterbelakangan mental diberikan test yang sama, dan kinerja mereka di 

bandingkan dengan anak normal yang sama usia kronologisnya. Rerata usia 

mental (MA) berkaitan dengan usia kronologisnya  (Chronological Age - CA) 

yang merupakan usia seseorang dari hari kelahirannya.  

Contoh: Seorang anak A berusia 6 tahun (CA) dan memiliki usia mental 8 

tahun (MA) maka akan memiliki IQ sebesar 133, sedangkan anak B berusia 6 

tahun (CA) dan memiliki usia mental 5 tahun (MA) maka akan memiliki IQ 

sebesar 83.  

Dari contoh di atas dapat dikatakan bahwa anak A yang memiliki IQ 133 

tergolong dalam anak yang memiliki IQ di atas rata-rata atau superior sekali, 

sedangkan anak B yang mendapatkan score nilai IQ 83 tergolong dalam anak-

anak yang memiliki IQ di bawah rata-rata atau bodoh. 

Menurut Mahmud, 1989: 96 menyebutkan tabel distribusi normal tingkat 

kecerdasan. Berikut tabel distribusi normal tingkat kecerdasan yaitu: 

Tabel 6.1 (Sumber: Mahmud, 1989:96) 

IQ Deskripsi Persentasi Populasi 

180 ke atas Genius 1 

140 - 179 Gifted 1 

130 – 139 Superior sekali 3 

120 – 129 Superior 8 

110 – 119 Pandai 18 

90 – 109 Rata-rata 46 

80 – 89 Bodoh 15 

70 – 79 Inferior 6 

50 – 69 Moron 2 

20 – 49 Imbecile 1 

0 – 19 Idiot 1 
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Keterangan:  

Dapat dikatakan bahwa anak yang memiliki cacat mental adalah anak yang 

memiliki IQ di bawah 70. Anak-anak yang memiliki IQ ini menderita amentia 

atau kurang pikiran. 

1. Idiocy adalah tingkat dimana anak mengalami lemah pikiran tingkat paling 

rendah, dan umur mental tidak pernah melebihi anak umur dua tahun 

meskipun telah berusia 30 tahun. 

2. Imbecility adalah tingkatan dimana anak memiliki kecerdasan tidak 

melebihi kecerdasan anak umur tujuh tahun. 

3. Moron adalah anak yang memiliki tingkat kecerdasan seperti umur tujuh 

tahun sampai sepuluh tahun. 

4. Gifted yaitu anak yang tidak genius tetapi menonjol dan terkenal. 

5. Genius adalah bakat dan keistimewaan yang telah terlihat sejak kecil, 

misalnya sejak umur dua tahun sudah dapat belajar membaca. 

 

Test lain yang banyak digunakan adalah skala Wechsler yang 

dikembangkan oleh David Wechsler. Termasuk dalam kategori ini 

adalah Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence –III (WPPSI – III) 

untuk anak usia 4 tahun hingga anak 6 ½ tahun. Wechsler Intelligence Scale for 

Children – IV (WISC –IV) untuk anak-anak dan remaja dari 6 tahun hingga 16 

tahun. Test WISC meliputi subyek lisan atau verbal dan keterampilan. Dari test 

ini anak menerima skor IQ secara keseluruhan meliputi pemahaman verbal, 

penalaran perceptual, kerja memori, dan kecepatan proses. The Stanford – 

Binet dan WISC – IV  tidak dapat digunakan untuk menguji kecerdasan anak 

bayi. Test untuk bayi yang sering digunakan oleh psikolog yaitu Bayley Scales 

yang terdiri dari lima skala: kognitif, bahasa, keterampilan motorik, sosial-

emosional, dan perilaku adaptif. 

 Jika skor IQ pada tingkat stabilitas, dapat disimpulkan bahwa skor IQ yang 

diperoleh di usia bayi harus dapat digunakan memprediksi skor IQ di usia anak-

anak.  Namun hal tersebut tidak dapat digunakan untuk memprediksi skor IQ 

pada tingkat selanjutnya. Hal ini sependapat dengan Kopp & McCall (Kail, 2010: 

258) tidak sampai 18 atau 24 bulan test yang dilakukan dapat digunakan untuk 

memprediksi skor IQ dikemudian. Test pada bayi lebih menekankan pada 

sensorimotor, dan kegunaan dari test pada bayi yaitu sebagai alat diagnose 

yang pentik untuk meminimalisir kemungkinan buruk yang terjadi. 

 

G. PREDIKSI TERHADAP HASIL SKOR IQ 

Menurut kail, 2010:259 mengatakan skor pada test IQ dapat memprediksi 

nilai sekolah dan keberhasilan kerja. Skor IQ merupakan prediksi yang sangat 

kuat terhadap hasil perkembangan. Salah satu pendapat menurut Brody (1992), 
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IQ adalah prediksi yang paling penting dari individu (kail, 2010: 258). Namun 

pada kasus Charlene, seorang anak yang mendapat skor dibawah rata-rata dan 

diprediksi mengalami keterbelakangan mental, namun prestasi disekolah 

dapat dikatakan rata-rata dari kemampuan anak-anak dikelasnya. Menurut 

Duckwort & Seligman dalam Kail (2010:259) menyatakan bahwa disiplin diri 

memprediksi nilai di sekolah yang lebih baik dari skor IQ yang dilakukan. 

Menurut Sujanto (2004:66), faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi yaitu: 

pembawaan, kematangan, pembentukan, dan minat. Menurut kail (2010) 

kecerdasan atau inteligensi dipengaruhi oleh beberapa kemungkinan yaitu: 

gen atau keturunan, lingkungan, budaya atau etnis, dan keadaan sosial-

ekonomi. 

Berikut ini penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kecerdasan yaitu: 

1. Genetika atau keturunan. Tidak ada keraguan bahwa gen-gen 

mempengaruhi kecerdasan (plomia dalam King, 2010:32). Hal ini 

sependapat dengan Wilson dalam Kail (2010:260) menyatakan keturunan 

mempengaruhi profil perkembangan untuk skor IQ anak. Dalam sebuah 

penelitian yang dilakukan oleh ahli psikolog di Amerika menyimpulkan 

ketika seseorang mencapai tahap perkembangan remaja akhir, heritabilitas 

kecerdasan mencapai sekitar 0,75 yang menunjukkan pengaruh genetika 

yang sangat kuat (Neisser dalam King, 2010:32). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa keturunan sangat mempengaruhi tingkat kecerdasan 

anak. 

2. Lingkungan. Lingkungan yang dimaksudkan lebih mengarah pada 

lingkungan keluarga, tempat tinggal, dan keadaan. Menurut Campbell ; 

King (2010:33) menyebutkan faktor keturunan genetika memberikan 

kontribusi pada IQ, kebanyakan peneliti sepakat bahwa untuk kebanyakan 

orang, memodifikasi dalam lingkungan dapat mengubah skor nilai IQ 

seseorang. Contohnya anak yang mungkin memiliki kecerdasan di bawah 

rata-rata, apabila disiplin terhadap jadwal belajar kemungkinan besar 

untuk mendapat nilai yang bagus. Hal tersebut sependapat dengan 

Duckwort & Seligman dalam Kail (2010:259) menyatakan bahwa disiplin 

diri memprediksi nilai di sekolah yang lebih baik dari skor IQ yang 

dilakukan. Sebuah penelitian menunjukkan indeks heritabilitas dengan 

menggunakan teknik statistika korelasi yaitu indeks heritabilitas tertinggi 

adalah 1,00 dan korelasi sebesar 0,70 (King, 2010:32). Dengan demikian 

lingkungan yang dimodifikasi dan dikondisikan kemungkinan besar dapat 

mengubah skor IQ anak. 
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3. Budaya atau etnis. Menurut Anastasi & Urbina (1996) dalam King (2010:31) 

mengatakan test kecerdasan bervariasi untuk setiap budaya, karena 

budaya memiliki pengalaman yang lebih sedikit berhubungan dengan 

gambar ataupun foto. Setiap test kecerdasan akan sangat berkaitan 

dengan budaya, misalnya pada penggunaan bahasa dalam test kecerdasan. 

4. Keadaan sosial-ekonomi. Anak-anak yang berasal dari tingkat ekonomi 

tinggi memungkinkan memiliki tingkat kecerdasan IQ tinggi dibandingkan 

anak-anak pada tingkat ekonomi rendah. Hal ini terjadi ketika proses 

pembelajaran anak dari tingkat ekonomi atas akan dibelikan banyak buku 

oleh orang tuanya sehingga akan menambah wawasan dan pengalaman 

anak dalam ilmu pengetahuan dibandingkan dengan anak dari ekonomi 

rendah. 

 

H. ANAK KHUSUS & KEBUTUHAN KHUSUS 
Dalam masyarakat umum, masyarakat telah mengakui anak-anak dengan 

bakat yang luar biasa dan anak-anak dengan keterbelakangan mental. Anak-

anak yang berbakat memiliki kecerdasan yang tinggi dengan IQ 130 atau lebih. 

Menurut Robinson & Clinkenbeard (1998) dalam Kail (2010:266) menyebutkan 

bahwa definisi bakat lebih luas dan mencakup bakat yang luar biasa dalam 

berbagai bidang, termasuk seni, music, menulis kreatif, dan tari.  Lewis (1925) 

melakukan sebuah penelitian terhadap 1500 anak yang memiliki skor rata-rata 

IQ Stanford-Binet 150, dan menempatkan mereka menjadi kelompok 1 persen 

tertinggi. Anak yang berbakat sangat jarang terjadi, hal ini tentu bukan terjadi 

secara sendirinya. Anak berbakat kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh 

keturunan atau gen, lingkungan, budaya dan sosial-ekonomi. Anak dengan 

bakat yang luar biasa haruslah dipupuk dengan diberikan dukungan dan 

dorongan dari orang tuanya, agar bakat yang anak miliki tidak luntur atau 

hilang. Anak-anak berbakat sering dianggap  stereotip, yaitu tidak dapat 

menahan emosional, tidak dapat bergaul, serta cenderung sombong. Namun 

faktanya adalah anak-anak dengan bakat yang luar biasa justru memiliki 

pemikiran dan tingkat emosional dewasa, sehingga lebih banyak berhubungan 

dengan banyak orang dan mudah bergaul. 

 Anak yang memiliki kreativitas termasuk dalam anak khusus. Hal ini 

dijelaskan dalam Kail (2010:267) yaitu anak dengan kreativitas dikaitkan 

dengan pemikiran divergen, dimana tujuannya adalah bukan jawaban yang 

benar (lebih dari satu). Menurut Kogan dalam Kail (2010:267), anak-anak 

kreativitas memiliki cara berpikir divergen yaitu menghasilkan banyak ide 

dalam menanggapi beberapa rangsangan tertentu. Beberapa panduan untuk 

membantu anak-anak agar lebih kreatif yaitu: 
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1. Mendorong anak untuk berani mengambil risiko 

2. Memberikan dorongan anak untuk memikirkan alternatif lain. 

3. Memberikan pujian kepada anak atas usaha kerasnya. 

4. Membantu anak untuk dengan meyakinkan bahwa dia lebih kreatif. 

 

Anak-anak dengan keterbelakangan mental adalah anak-anak dalam 

kondisi kemampuan mental terbatas dimana seorang individu memiliki IQ yang 

rendah, biasanya di bawah 70 dalam test kecerdasan, dan memiliki kesulitan 

untuk beradaptasi pada kehidupan sehari-hari; ia mungkin pertama akan 

memunculkan ciri-ciri ini pada masa-masa perkembangan pada usia 18 tahun 

(King, 2010:36). Hal ini sependapat dengan Detterman, Gabriel, & Ruthsatz 

(2000) dalam Kail (2010:268), hanya orang-orang yang berada di bawah umur 

18 tahun, mengalami masalah di beberapa area, dan skor IQ dari 70 atau 

kurang dianggap keterbelakangan mental. Dengan demikian anak-anak yang 

mengalami keterbelakangan mental memiliki nilai skor IQ dibawah rata-rata 

dan sulit beradaptasi dengan lingkungan. 

Keterbelakangan mental mungkin disebabkan oleh faktor organik, atau 

dapat juga disebabkan karena faktor sosial dan budaya (Hodapp & Dykens, 

2006 dalam King, 2010:36). Keterbelakangan mental adalah keterbelakangan 

mental yang disebabkan oleh kelainan genetika atau kerusakan otak. Salah 

satu bentuk keterbelakangan mental organik yaitu down syndrome. Down 

syndrome terjadi karena ada kelebihan kromoson pada anak. Anak yang 

mengalami down syndrome mungkin tidak akan pernah berhasil untuk 

mencapai prestasi akademik yang luar biasa seperti yang dilakukan para siswa 

berbakat. Namun, anak down syndrome mungkin mampu untuk membangun 

hubungan yang hangat dan dekat dengan orang lain, menjadi inspirasi bagi 

orang-orang yang mencintainya, dan memberikan senyuman pada sebuah hari 

yang mendung (Poehlman dalam King, 2010:37). Anak dengan 

keterbelakangan mental sosial-budaya adalah hambatan mental dimana tidak 

terdapat kerusakan biologis. Individu dengan jenis keterbelakangan mental 

sosial-budaya memiliki IQ antara 55-70.  Para psikolog menduga bahwa 

hambatan mental sosial-budaya sebagian disebabkan karena tumbuh kembang 

anak dalam lingkungan keluarga yang tingkat intelektualnya ada dibawah rata-

rata. Sebagian anak-anak yang mengalami keterbelakangan mental sosial-

budaya dapat di identifikasi di sekolah, anak sering mengalami kegagalan dan 

membutuhkan penguatan yang lebih besar. 

Anak-anak dengan ketidakmampuan belajar atau sering disebut disabilitas, 

yaitu anak mengalami kesulitan dalam membaca. Disabilitas disebabkan oleh 

kesadaran fonologi, dimana anak mengalami kesulitan dalam pemahaman dan 
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menggunakan suara dalam bahasa lisan maupun tulisan. Dengan demikian 

upaya yang dapat dilakukan adalah latihan terhadap vokal suara dan tulisan. 

Berikut ini penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kecerdasan yaitu: 

1. Genetika atau keturunan. Tidak ada keraguan bahwa gen-gen 

mempengaruhi kecerdasan (plomia dalam King, 2010:32). Hal ini 

sependapat dengan Wilson dalam Kail (2010:260) menyatakan keturunan 

mempengaruhi profil perkembangan untuk skor IQ anak. Dalam sebuah 

penelitian yang dilakukan oleh ahli psikolog di Amerika menyimpulkan 

ketika seseorang mencapai tahap perkembangan remaja akhir, heritabilitas 

kecerdasan mencapai sekitar 0,75 yang menunjukkan pengaruh genetika 

yang sangat kuat (Neisser dalam King, 2010:32). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa keturunan sangat mempengaruhi tingkat kecerdasan 

anak. 

2. Lingkungan. Lingkungan yang dimaksudkan lebih mengarah pada 

lingkungan keluarga, tempat tinggal, dan keadaan. Menurut Campbell ; 

King (2010:33) menyebutkan faktor keturunan genetika memberikan 

kontribusi pada IQ, kebanyakan peneliti sepakat bahwa untuk kebanyakan 

orang, memodifikasi dalam lingkungan dapat mengubah skor nilai IQ 

seseorang. Contohnya anak yang mungkin memiliki kecerdasan di bawah 

rata-rata, apabila disiplin terhadap jadwal belajar kemungkinan besar 

untuk mendapat nilai yang bagus. Hal tersebut sependapat dengan 

Duckwort & Seligman dalam Kail (2010:259) menyatakan bahwa disiplin 

diri memprediksi nilai di sekolah yang lebih baik dari skor IQ yang 

dilakukan. Sebuah penelitian menunjukkan indeks heritabilitas dengan 

menggunakan teknik statistika korelasi yaitu indeks heritabilitas tertinggi 

adalah 1,00 dan korelasi sebesar 0,70 (King, 2010:32). Dengan demikian 

lingkungan yang dimodifikasi dan dikondisikan kemungkinan besar dapat 

mengubah skor IQ anak. 

3. Budaya atau etnis. Menurut Anastasi & Urbina (1996) dalam King (2010:31) 

mengatakan test kecerdasan bervariasi untuk setiap budaya, karena 

budaya memiliki pengalaman yang lebih sedikit berhubungan dengan 

gambar ataupun foto. Setiap test kecerdasan akan sangat berkaitan 

dengan budaya, misalnya pada penggunaan bahasa dalam test kecerdasan. 

4. Keadaan sosial-ekonomi. Anak-anak yang berasal dari tingkat ekonomi 

tinggi memungkinkan memiliki tingkat kecerdasan IQ tinggi dibandingkan 

anak-anak pada tingkat ekonomi rendah. Hal ini terjadi ketika proses 

pembelajaran anak dari tingkat ekonomi atas akan dibelikan banyak buku 

oleh orang tuanya sehingga akan menambah wawasan dan pengalaman 
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anak dalam ilmu pengetahuan dibandingkan dengan anak dari ekonomi 

rendah. 

 

Dari kasus Charlene dan apa yang telah disampaikan orang tuanya, jika 

Charlene berperilaku layaknya anak seusianya dan kemampuan belajarnya juga 

baik, maka yang terjadi adalah bukan disebabkan oleh faktor genetika, dan 

Charlene tidak nyaman dengan tempat test intelligence yang diikutinya, serta 

secara tidak langsung faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan 

mempengaruhi terhadap hasil skor test kecerdasan. 

 

  



 

 

 

 

 
 
KONSEP DASAR PROSES  
DAN HASIL BELAJAR 

 

 

A. PENGERTIAN BELAJAR  

Sebagai landasan  penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan belajar, 

maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa definisi  tentang belajar:  

1. Hilgard dan Bower, dalam buku Theories of Learning (1975) 

mengemukakan, bahwa “Belajar berhubungan dengan perubahan tingkah 

laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh 

pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu, dimana perubahan 

tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan  atau dasar kecenderungan respon 

pembawaan, kematangan, atau keadaan-keadaan sesaat seseorang 

(misalnya kelelahan, pengaruh obat, dan sebagainya).”  
2. Gane, dalam buku The Conditions of Learning (1977) menyatakan 

bahwa:“Belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi 

ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya 

berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi itu ke waktu sesudah ia 

mengalami situasi tadi.”  
3. Morgan, dalam buku Introduction to Psychology (1978) mengemukakan: 

“Belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku 

yang terjadi sebagai suatu  hasil dari latihan atau pengalaman.”  
4. Witherington, dalam buku Educationan Psychology mengemukakan: 

“Belajar adalah suatu perubahan didalam kepribadian yang menyatakan 

diri sebagai suatu pola baru dari reaksi yang berupa kecakapan, sikap, 

kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian.”  
5. KBBI mendefinisikan kata pembelajaran berasal dari kata ajar yang berarti 

petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau diturut, 

sedangkan pembelajaran berarti proses, cara, perbuatan menjadikan orang 

atau makhluk hidup belajar. 

BAB 7 
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Dari definisi-definisi yang disebutkan diatas, dapat dikemukakan adanya 

beberapa elemen yang penting yang merincikan  pengertian tentang belajar, 

yaitu bahwa: Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, dimana 

perubahan itu dapat mengarah pada tingkah laku yang lebih baik, tetapi ada 

juga kemungkinan mengarah pada tingkah laku yang lebih buruk. 

Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau 

pengalaman, dalam arti perubahan-perubahan yang disebabkan oleh 

pertumbuhan atau kematangan tidak dianggap hasil belajar; seperti 

perubahan-perubahan yang terjadi  pada diri seorang bayi. Untuk dapat 

disebut belajar, maka perubahan itu harus relatif mantap; harus merupakan 

akhir daripada suatu periode waktu yang cukup panjang. Berapa lama periode 

waktu itu berlangsung sulit ditentukan dengan pasti, tetapi perubahan itu 

berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Dengan ini kita 

harus menyampaikan perubahan-perubahan tingkah laku yang disebabkan 

oleh motivasi, kelelahan, adaptasi, ketajaman perhatian atau kepekaan 

seseorang, yang biasanya hanya berlangsung sementara. Tingkah laku yang 

mengalami perubahan karena belajar menyangkut beberapa aspek 

kepribadian, baik fisik maupun psikis, seperti: perubahan dalam pengertian, 

pemecah suatu masalah/berpikir, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, 

ataupun sikap.  

 

B. PROSES BELAJAR  
Berikut ini beberapa uraian terkait dengan macam cara penyesuaian diri 

yang dilakukan manusia dengan sengaja maupun tidak sengaja, dan 

hubungannya dengan proses belajar:  

1. Belajar dan Kematangan Kematangan adalah suatu proses pertumbuhan 

organ-organ. Suatu organ dalam diri makhluk hidup dikatakan telah 

matang, jika ia telah mencapai kesanggupan untuk menjalankan fungsinya 

masing-masing. Kematangan itu datang pada waktu sendirinya. Sedangkan 

belajar lebih membutuhkan kegiatan yang disadari, suatu aktivitas, latihan-

latihan dan konsentrasi dari orang yang bersangkutan. Proses belajar 

terjadi akibat adanya perangsang-perangsang dari luar. Sedangkan proses 

kematangan terjadi dari dalam. Akan tetapi meskipun demikian janganlah 

dilupakan bahwa kedua proses (belajar dan kematangan) itu dalam 

prakteknya berhubungan erat satu sama lain, bahkan keduanya saling 

melengkapi.  

2. Belajar dan Penyesuaian diri Penyesuaian diri merupakan suatu proses 

yang dapat merubah tingkah laku manusia. Berikut ini bentuk penyesuaian 

diri yang terbagi menjadi dua macam;  
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1) Penyesuaian diri autoplastis, yaitu seseorang mengubah dirinya 

disesuaikan dengan keadaan lingkungan/dunia luar.  

2) Penyesuaian diri alloplastis, yang berarti mengubah lingkungan/dunia 

luar disesuaikan dengan kebutuhan dirinya. Kedua macam 

penyesuaian diri di atas termasuk ke dalam proses belajar, karena 

dengan hal itu terjadi perubahan-perubahan yang kadang-kadang 

sangat mendalam dalam kehidupan manusia. Sebab manusia dalam 

kehidupannya setiap hari selalu belajar. Akan tetapi tidak semua 

belajar adalah penyesuaian diri.  

3. Belajar dan Pengalaman Belajar dan Pengalaman, keduanya merupakan 

suatu proses belajar yang dapat merubah sikap, tingkah laku dan 

pengetahuan. Namun, belajar dan memperoleh pengalaman adalah 

berbeda. Mengalami sesuatu belum tentu merupakan belajar dalam arti 

pedagogis; tetapi sebaliknya tiap-tiap belajar itu mengalami pengalaman. 

Contoh pengalaman yang berarti bukan belajar: Karena mengalami sesuatu 

yang menyedihkan dapat menimbulkan apatis dan putus asa pada diri 

seseorang. Contoh lain: karena bodohnya, pengalaman-pengalamannya 

tidak digunakan untuk belajar; tidak digunakan untuk menambah 

pengalaman yang baru. 

4. Belajar dan Bermain Dalam bermain juga terjadi proses belajar. 

Persamaannya bahwa dalam belajar dan bermain terjadi perubahan, yang 

dapat merubah tingkah laku, sikap dan pengalaman. Disisi lain antara 

belajar dan bermain memiliki perbedaan. Menurut arti katanya, bermain 

merupakan kegiatan yang cenderung khusus dilakukan oleh anak-anak 

meskipun hal ini sering kali dilakukan oleh orang dewasa. Sedangkan 

belajar merupakan kegiatan yang umum, yaitu kegiatan yang dapat 

dilaksanakan oleh setiap manusia baik ketika semenjak lahir hingga 

tumbuh dewa terlebih sampai akhir hayatnya. Menurut sifatnya, 

perbedaan belajar dengan bermain ialah kegiatan belajar mempunyai 

tujuan yang terletak pada masa depan, atau masa kemudian. Sedangkan 

kegiatan bermain hanya ditunjukkan pada situasi dan waktu itu saja. 

Adapun tujuan bermain adalah untuk memperoleh kesenangan atau 

kepuasan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dialaminya pada 

waktu itu. Meskipun demikian,hubungan antara keduanya sangat erat, 

sehingga kita dapat mengenal istilah “belajar sambil bermain” yang 
kandungan isinya menekankan belajarnya, begitu pula dengan istilah 

“bermain sambil belajar” maka hal yang ditekankan didalam kegiatan itu 
adalah bermainnya.  

5. Belajar dan Pengertian Belajar memiliki pengertian yang lebih luas 

daripada hanya mencapai pengertian. Ada pula proses belajar yang 
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berlangsung dengan otomatis tanpa pengertian. Seperti proses belajar 

yang terjadi pada hewan, umpamanya seekor kucing berlatih menangkap 

sesuatu dengan menggunakan bela. Latihan cara menangkap itu 

dilakukannya tanpa pengertian, tanpa menyadari apa maksud dan tujuan 

dari latihan tersebut. Sebaliknya ada pula pengertian yang tidak 

menimbulkan proses belajar, karena belum tentu orang yang 

mendapatkan pengertian perilakunya dapat berubah dan orang yang 

mengerti tentang sesuatu berarti ia dapat merealisasikannya sesuai 

dengan pengertian  apa yang ia ketahui.  

6. Belajar dan Mengingat Menghafal/mengingat tidak sama dengan belajar. 

Hafal atau ingat akan sesuatu belum menjamin bahwa dengan demikian 

orang sudah belajar dalam arti yang sebenarnya. Sebab untuk mengetahui 

sesuatu tidak cukup dengan hanya menghafal saja, tetapi harus dengan 

pengertian dan pemahaman. Maksud belajar adalah menyediakan 

pengalaman-pengalaman untuk menghadapi soal-soal dimasa depan. Jika 

pengalaman-pengalaman itu hanya merupakan sesuatu yang statis, yang 

tidak berguna untuk adanya perubahan dalam tingkah laku, sikap atau 

pengetahuan, maka yang demikian itu tidak terjadi proses belajar.  

7. Belajar dan Latihan Persamaannya bahwa belajar dan latihan keduanya 

dapat menyebabkan perubahan/proses tingkah laku, sikap dan 

pengetahuan. Akan tetapi dalam keduanya terdapat perbedaan. Di dalam 

praktek terdapat pula proses belajar yang terjadi tanpa latihan. 

Umpamanya: seorang anak kecil yang tangannya terbakar di dapur, sekali 

saja ketika ia mengetahui bahwa api itu panas.  

 

Jadi, belajar memilih arti yang lebih luas dari pada latihan. Ada pula belajar 

yang hanya dengan pengertian saja, tanpa latihan. Seperti seorang anak yang 

di ajak berkarya-wisata ke pabrik gula, dapat mengerti bagaimana proses 

membuat gula. Dengan uraian di atas kiranya menjadi jelas bagi kita 

bagaimana cara-cara atau proses belajar itu berlangsung. Dengan itu kita dapat 

mengetahui bahwa belajar itu tidak hanya melatih kematangan, menyesuaikan 

diri, memperoleh pengalaman, pengertian atau latihan-latihan. Begitu pula jika 

dilihat dari sudut ilmu mendidik, belajar berarti perbaikan dalam tingkah laku 

dan kecakapan-kecakapan manusia, atau memperoleh kecakapan-kecakapan 

dan tingkah laku yang baru.  

Jadi, perubahan yang terjadi pada proses belajar itu merupakan 

perubahan/perbaikan dari fungsi-fungsi psikis yang menjadi syarat yang 

mendasari perbaikan tingkah laku dan kecakapan-kecakapan. Termasuk 

didalamnya perubahan didalam pengetahuan minat, dan perhatian yang 
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dibentuk oleh tenaga-tenaga/fungsi-fungsi psikis dalam pribadi manusia itu 

sendiri.  

Fase-fase dalam Belajar Menurut Ahli Psikologi (Gagne) Gagne 

mengklasifikasikan fase-fase belajar kedalam empat bagian, yakni sebagai 

berikut:  

1. Fase pengenalan (apprehending phase) Pada fase ini siswa memperhatikan 

stimulus tertentu kemudian menangkap artinya dan memahami stimulus 

tersebut untuk kemudian ditafsirkan sendiri dengan berbagai cara. ini 

berarti bahwa belajar adalah suatu proses yang unik pada tiap siswa, dan 

sebagai akibatnya setiap siswa bertanggung jawab terhadap belajarnya 

karena cara yang unik yang dia terima pada situasi belajar.  

2. Fase perolehan (acqusition phase) Pada fase ini siswa memperoleh 

pengetahuan baru dengan menghubungkan informasi yang diterima 

dengan pengetahuan sebelumnya. Dengan kata lain pada fase ini siswa 

membentuk asosiasi-asosiasi antara informasi baru dan informasi lama.  

3. Fase penyimpanan (storage phase) Fase storage atau retensi adalah fase 

penyimpanan informasi, ada informasi yang disimpan dalam jangka 

pendek ada yang dalam jangka panjang, melalui pengulangan informasi 

dalam memori jangka pendek dapat dipindahkan ke memori jangka 

panjang.  

4. Fase pemanggilan (retrieval phase) Fase retrieval atau recall adalah fase 

mengingat kembali atau memanggil kembali informasi yang ada dalam 

memori. Kadang-kadang dapat saja informasi itu hilang dalam memori atau 

kehilangan hubungan dengan memori jangka panjang. Untuk lebih daya 

ingat maka perlu informasi yang baru dan yang lama disusun secara 

terorganisasi, diatur dengan baik atas pengelompokan-pengelompokan 

menjadi kategori, konsep sehingga lebih mudah dipanggil. 

 

C. PENGERTIAN HASIL BELAJAR  

Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui 

seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang diajarkan. Hasil belajar 

berasal dari dua kata yaitu “hasil” dan “belajar”. Hasil (product) merupakan 

suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang 

mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Sedangkan belajar adalah 

tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai 

hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses 

kognitif. Perubahan tingkah laku dalam hal ini seperti tingkah laku yang 

diakibatkan oleh proses kematangan fisik, keadaan mabuk, lelah, dan jenuh 

tidak dipandang sebagai proses belajar. Sebelum ditarik kesimpulan tentang 
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pengertian hasil belajar, terlebih dahulu dipaparkan beberapa pengertian hasil 

belajar dari beberapa ahli, diantarannya:  

1. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata hasil belajar merupakan realisasi 

potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Penguasaan hasil belajar 

seseorang dapat dilihat dari prilakunya, baik prilaku dalam bentuk 

penguasaan pengetahuan, keterampilan berpikir maupun keterampilan 

motorik.  

2. Menurut Gagne dan Briggs hasil belajar adalah sebagai kemampuan yang 

diperoleh seseorang sesudah mengikuti proses belajar.  

3. Menurut Asep Jihad hasil belajar adalah perubahan tingkah laku siswa 

secara nyata setelah dilakukan proses belajar mengajar yang sesuai tujuan 

pembelajaran.  

4. Menurut Winkel hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan 

manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya.  

 

Dari uraian definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan hasil belajar 

adalah suatu hasil yang telah dicapai setelah mengalami proses belajar atau 

setelah mengalami interaksi dengan lingkungannya guna untuk memperoleh 

ilmu pengetahuan yang akan menimbulkan tingkah laku sesuai dengan tujuan 

pembelajaran.  

 

D. RUANG LINGKUP HASIL BELAJAR  
Ruang lingkup hasil belajar adalah perilaku-perilaku kejiwaan yang akan 

diubah dalam proses pendidikan. Perilaku kejiwaan itu diklasifikasi dalam tiga 

domain yaitu:  

1. Ranah Kognitif  

Hasil belajar kognitif meliputi kemampuan menyatakan kembali suatu 

konsep atau prinsip yang telah dipelajari dan kemampuan intelektual. Ranah 

kognitif menurut Bloom terdiri atas enam tingkatan yaitu: 

a. Pengetahuan Yaitu kemampuan yang paling rendah tetapi paling dasar 

dalam kawasan kognitif. Pengetahuan untuk mengetahui adalah 

kemampuan untuk mengenal atau mengingat kembali suatu obyek, ide, 

prosedur, dan lain-lain. Adapun contoh rumusan dalam indikator seperti: 

menceritakan apa yang terjadi, mengemukakan arti, menentukan lokasi, 

mendeskripsikan sesuatu, dan menguraikan apa yang terjadi.  

b. Pemahaman Yaitu pengetahuan terhadap hubungan antar faktor-faktor, 

antar konsep, hubungan sebab akibat, dan penarikan kesimpulan. Adapun 

rumusan dalam indikator seperti: mengungkapkan gagasan dengan kata-

kata sendiri, menjelaskan gagasan pokok, menceritakan kembali dengan 

kata-kata sendiri, dan menjelaskan gagasan pokok. 
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c. Penerapan Yaitu pengetahuan untuk menyelesaikan masalah dan 

menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun rumusan dalam 

indikator seperti: melakukan percobaan, menghitung kebutuhan, dan 

membuat peta.  

d. Analisis Yaitu penyelesaian atau gagasan dan menunjukkan hubungan 

antar bagian-bagian tersebut. Adapun rumusan dalam indikator seperti: 

merumuskan masalah, mengajukan pertanyaan untuk memperoleh 

informasi.  

e. Sintesis Yaitu kemampuan untuk menggabungkan berbagai informasi 

menjadi kesimpulan atau konsep. Adapun rumusan dalam indikator seperti: 

menentukan solusi masalah, menciptakan produk baru dan merancang 

model mobil mainan.  

f. Evaluasi Evaluasi merupakan kemampuan tertinggi dari ranah kognitif, 

yaitu mempertimbangkan dan menilai benar salah, baik dan buruk. 

Adapun rumusan dalam indikator seperti: memilih solusi yang terbaik, 

menulis laporan, dan mempertahankan pendapat. 

 

2. Ranah Afektif  

Ranah afektif ialah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Adapun 

ranah efektif dibagi menjadi lima tingkat yaitu:  

a. Receiving atau attending (menerima atau memperhatikan) Yaitu kepekaan 

seseorang dalam menerima rangsangan dari luar yang datang kepadanya 

dalam bentuk masalah, gejala, situasi, dan lain-lain.  

b. Responding (menanggapi) Yaitu kesediaan memberikan respons 

berpartisipasi.  

c. Valuing (menilai atau menghargai) Yaitu kesediaan untuk menentukan 

pilihan sebuah nilai dari rangsangan tersebut.  

d. Organization (mengatur atau mengorganisasikan) Yaitu merupakan 

pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem organisasi, termasuk di 

dalam hubungan satu dengan nilai lain.  

e. Characterization (karakterisasi) Yaitu keterpaduan sistem nilai yang telah 

dimiliki oleh seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah 

lakunya.  

 

3. Ranah Psikomotorik  

Ranah psikomotor ialah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau 

keterampilan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar. 

Ranah psikomotor menurut Simpson terdiri atas enam tingkatan yaitu:  

a. Perception (Persepsi) Kemampuan membedakan suatu gejala dengan 

gejala lain.  
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b. Set (Kesiapan) Contoh mengetik, kesiapan sebelum lari, dan gerakan sholat  

c. Guided response (Gerakan terbimbing) Kemampuan melakukan sesuatu 

yang dicontohkan seseorang. 

d. Mechanism (Gerakan terbiasa) Kemampuan yang dicapai karena latihan 

berulang-ulang sehingga menjadi terbiasa.  

e. Adaptation (Gerakan kompleks) Kemampuan melakukan serangkaian 

gerakan dengan cara dan urutan yang tepat.  

f. Origination (kreativitas) Kemampuan menciptakan gerakan-gerakan baru 

yang tidak ada dari yang sebelumnya.  

 

E. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL BELAJAR  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah faktor 

internal dan faktor eksternal yaitu: 

1. Faktor internal Faktor yang berasal dari dalam siswa sendiri yang meliputi 

dua faktor yaitu faktor fisiologis (jasmani) dan faktor psikologis (rohani).  

a. Faktor fisiologis Aspek fisiologis meliputi jasmaniah secara umum dan 

kondisi panca indra. Anak yang segar jasmaninya dan kondisi panca 

indra yang baik akan memudahkan anak dalam proses belajar sehingga 

hasil belajarnya dapat optimal.  

b. Faktor psikologis Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang 

dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas dalam pembelajaran siswa. 

Namun, di antara faktor-faktor rohaniah siswa yang dipandang 

umumnya adalah sebagai berikut: tingkat kecerdasan atau intelegensi 

siswa, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa, dan motivasi siswa.  

2. Faktor eksternal Faktor internal terdiri dari dua faktor, eksternal juga 

terdiri atas dua faktor yang meliputi faktor lingkungan sosial dan faktor 

lingkungan non sosial.  

a. Lingkungan sosial Lingkungan sosial sekolah seperti para guru, para 

staf administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi hasil 

belajar siswa. Masyarakat, tetangga, dan lingkungan fisik atau alam 

dapat juga mempengaruhi hasil belajar siswa.  

b. Lingkungan non sosial Faktor-faktor yang termasuk lingkungan non 

sosial ialah gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal 

keluarga siswa dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca dan 

waktu yang digunakan belajar siswa.  

 

Faktor-faktor yang di atas menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa. 

 

  



 

 

 

 

 
 
IKHTISAR TEORI-TEORI BELAJAR 

 

 

A. TEORI BELAJAR  
Teori belajar berpangkal pada pandangan hakikat manusia, yaitu hakikat 

manusia menurut pandangan john locke yaitu manusia merupakan organisme 

yang pasif. Locke menganggap bahwa manusia itu seperti kertas putih, hendak 

ditulisi apa kertas itu sangat tergantung pada orang yang menulisnya. Dari 

pandangan ini muncul aliran belajar behavioristik-elementeristik. Sedangkan 

menurut Leibnitz pandangan mengenai hakikat manusia adalah organisme 

yang aktif. Manusia merupakan sumber dari pada semua kegiatan. Pada 

dasarnya manusia bebas untuk berbuat, manusia bebas untuk membuat 

pilihan dalam setiap situasi. Titik pusat kebebasan ini adalah kesadarannya 

sendiri. Dari pandangan ini muncul aliran belajar yaitu belajar kognitif-holistik. 

 

B. MACAM-MACAM TEORI BELAJAR 

1. Teori Behaviorisme 

Menurut teori behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku. 

Perubahan tersebut merupakan dampak  dari adanya interaksi antara stimulus 

dan respon. Dapat diartikan bahwa belajar merupakan bentuk perubahan 

tingkah laku pada siswa dari interaksi terhadap stimulus. Seseorang dikatakan 

sudah belajar jika terdapat perubahan pada perilakunya. 

Kemudian, dalam teori ini, konsep yang diutamakan adalah input atau 

stimulus yang diberikan seperti guru mengajarkan pada siswa cara membaca. 

Kemudian output yang merupakan hasil atau respon akibat dari stimulus, 

seperti siswa menjadi bisa membaca walaupun masih terbata-bata. Hal 

tersebutlah yang dikatakan belajar. Namun apabila pada outputnya siswa 

masih belum bisa membaca, maka proses tersebut belum dikatakan sebagai 

kegiatan belajar karena tidak ada hasil dari stimulus yang diberikan. 

 

BAB 8 
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Menurut aliran behavioristik, belajar pada hakikatnya adalah 

pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indra dengan 

kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antara stimulus dan respons 

(R-S). belajar adalah upaya untuk membentuk hubungan stimulus dan respons 

sebanyak-banyaknya. 

Teori-teori belajar yang termasuk ke dalam kelompok behavioristik 

diantaranya: 

a. Koneksionisme, dengan tokohnya Thorndike. 

b. Classical conditioning, dengan tokohnya Pavlop. 

c. Operant conditioning, yang dikembangkan oleh Skinner. 

d. Systematic behavior, yang dikembangkan oleh hull. 

e. Contiguous conditioning, yang dikembangkan oleh Guthrie 

 

Tokoh-tokoh penting yang mengembangkan teori belajar behavioristik, 

dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Thorndike 

Teori koneksionisme yang dipelopori oleh Thorndike, memandang bahwa 

yang menjadi dasar terjadinya belajar adalah adanya asosiasi antara kesan 

panca indera (sense of impression) dengan dorongan yang muncul untuk 

bertindak (impuls to action) (Mukminan, 1997: 8). Ini artinya, teori 

behaviorisme yang lebih dikenal dengan nama contemporary behaviorist ini 

memandang bahwa belajar akan terjadi pada diri anak, jika anak mempunyai 

ketertarikan terhadap masalah yang dihadapi. Siswa dalam konteks ini 

dihadapkan pada sikap untuk dapat memilih respons yang tepat dari berbagai 

respons yang mungkin bisa dilakukan. Menurut Thorndike, belajar akan 

berlangsung pada diri siswa jika siswa berada dalam tiga macam hukum belajar, 

yaitu: The Law of Readiness (hukum kesiapan belajar), The Law of 

Exercise (hukum latihan), dan The Law of Effect (hukum pengaruh). 

 

2. Pavlov 

Konsep teori yang dikemukakan oleh Ivan Petrovitch Pavlov ini secara garis 

besar tidak berbeda dengan pendapat Thorndike. Jika Throndike ini 

menekankan tentang hubungan stimulus dan respons, dan di sini guru 

sebaiknya tahu tentang apa yang akan diajarkan, respons yang diharapkan 

muncul pada diri siswa, serta tahu kapan sebaiknya hadiah 

sebagai reinforcement itu diberikan, maka Pavlov lebih mencermati arti 

pentingnya penciptaan kondisi atau lingkungan yang diperkirakan dapat 

menimbulkan respons pada diri siswa 
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3. E.R Guthrie 

Pendapat Thorndike dan Pavlov ini ditegaskan lagi oleh Guthrie, di mana ia 

menyatakan dengan hukumnya yaitu “The Law of Association”, yang berbunyi: 

“A combination of stimuli which has accompanied a movement will on its 

recurrence tend to be followed by that movement” (Guthrie, 1952:13). Secara 
sederhana dapat diartikan bahwa gabungan atau kombinasi suatu kelas stimuli 

yang menyertai atau mengikuti suatu gerakan tertentu, maka ada 

kecenderungan bahwa gerakan itu akan diulangi lagi pada situasi atau stimuli 

yang sama. Teori behaviorisme yang menekankan adanya hubungan antara 

stimulus (S) dengan respons (R) secara umum dapat dikatakan memiliki arti 

yang penting bagi siswa untuk meraih keberhasilan belajar. Caranya, guru 

banyak memberikan stimulus dalam proses pembelajaran, dan dengan cara ini 

siswa akan merespons secara positif apa lagi jika diikuti dengan adanya reward 

yang berfungsi sebagai reinforcement (penguatan terhadap respons yang telah 

ditunjukkan). 

Oleh karena teori ini berawal dari adanya percobaan sang tokoh 

behavioristik terhadap binatang, maka dalam konteks pembelajaran ada 

beberapa prinsip umum yang harus diperhatikan. Menurut Mukinan (1997: 23), 

beberapa prinsip tersebut adalah: 

1) Teori ini beranggapan bahwa yang dinamakan belajar adalah perubahan 

tingkah laku. Seseorang dikatakan telah belajar sesuatu jika yang 

bersangkutan dapat menunjukkan perubahan tingkah laku tertentu. 

2) Teori ini beranggapan bahwa yang terpenting dalam belajar adalah adanya 

stimulus dan respons, sebab inilah yang dapat diamati. Sedangkan apa 

yang terjadi di antaranya dianggap tidak penting karena tidak dapat 

diamati. 

3) Reinforcement, yakni apa saja yang dapat menguatkan timbulnya respons, 

merupakan faktor penting dalam belajar. Respons akan semakin kuat 

apabila reinforcement (baik positif maupun negatif) ditambah. 

 

Jika yang menjadi titik tekan dalam proses terjadinya belajar pada diri 

siswa adalah timbulnya hubungan antara stimulus dengan respons, di mana hal 

ini berkaitan dengan tingkah laku apa yang ditunjukkan oleh siswa, maka 

penting kiranya untuk memperhatikan hal-hal lainnya di bawah ini, agar guru 

dapat mendeteksi atau menyimpulkan bahwa proses pembelajaran itu telah 

berhasil. Hal yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1) Guru hendaknya paham tentang jenis stimulus apa yang tepat untuk 

diberikan kepada siswa. 

2) Guru juga mengerti tentang jenis respons apa yang akan muncul pada diri 

siswa. 
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3) Untuk mengetahui apakah respons yang ditunjukkan siswa ini benar-benar 

sesuai dengan apa yang diharapkan, maka guru harus mampu: 

a) Menetapkan bahwa respons itu dapat diamati (observable) 

b) Respons yang ditunjukkan oleh siswa dapat pula diukur (measurable) 

c) Respons yang diperlihatkan siswa hendaknya dapat dinyatakan secara 

eksplisit atau jelas kebermaknaannya (eksplisit) 

d) Agar respons itu dapat senantiasa terus terjadi atau setia dalam 

ingatan atau tingkah laku siswa, maka diperlukan sekali adanya 

semacam hadiah (reward). 

 

Aplikasi teori behavioristik dalam proses pembelajaran untuk 

memaksimalkan tercapainya tujuan pembelajaran (siswa menunjukkan tingkah 

laku atau kompetensi sebagaimana telah dirumuskan), guru perlu menyiapkan 

dua hal, sebagai berikut: 

a) Menganalisis Kemampuan Awal dan Karakteristik Siswa 

b) Merencanakan materi pembelajaran yang akan dibelajarkan 

 

Sedangkan langkah umum yang dapat dilakukan guru dalam menerapkan 

teori behaviorisme dalam proses pembelajaran adalah: 

1) Mengidentifikasi tujuan pembelajaran. 

2) Melakukan analisis pembelajaran 

3) Mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal pembelajar 

4) Menentukan indikator-indikator keberhasilan belajar. 

5) Mengembangkan bahan ajar (pokok bahasan, topik, dll) 

6) Mengembangkan strategi pembelajaran (kegiatan, metode, media dan 

waktu) 

7) Mengamati stimulus yang mungkin dapat diberikan (latihan, tugas, tes dan 

sejenisnya) 

8) Mengamati dan menganalisis respons pembelajar 

9) Memberikan penguatan (reinfrocement) baik positif maupun negatif, serta 

10) Merevisi kegiatan pembelajaran (Mukminan, 1997: 27). 

 

2. Operant conditioning Theory 

Operant conditioning adalah tipe pembelajaran dimana perilaku dikontrol 

oleh konsekuensi yang bisa diperoleh. Kunci dari operant conditioning ini 

adalah dukungan positif dan negatif, hukuman positif dan negatif. Dukungan 

positif adalah memberikan sesuatu yang menyenangkan pada suatu perilaku. 

Contohnya: guru yang memberikan pujian pada siswanya karena telah 

menjawab dengan benar. Dukungan negatif adalah membuang sesuatu yang 

tidak menyenangkan sebagai sikap yang bisa diterima. Contohnya: Di luar 
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sangat bising, sehingga menyalakan TV dengan keras membuat lebih nyaman 

dan mengurangi suara bising yang tidak menyenangkan. 

Kemudian, hukuman positif digunakan untuk mengurangi perilaku yang 

tidak menyenangkan. Contohnya: Ketika ada seorang anak yang nakal di kelas, 

dia menerima hukuman berdiri di depan kelas. Hukuman negatif digunakan 

untuk mengurangi perilaku yang tidak menyenangkan dengan mengambil 

sesuatu yang menyenangkan. Contoh: Kevin merusak boneka adiknya, 

sehingga dia tidak diperbolehkan main di luar dengan temannya (Saul, 2015). 

 

3. Classical conditioning Theory 

Classical conditioning merupakan teori dengan melibatkan pembelajaran 

pada perilaku baru melalui suatu proses yang berkesinambungan. Terdapat 

tiga tahapan pada teori ini dengan pemberian stimulus baru pada masing-

masing tahapan. 

a. Tahap 1 Before Conditioning: pada tahap ini stimulus dari lingkungan yang 

mengeluarkan respon yang belum dipelajari dan terdapat respon yang 

tidak pernah terpikirkan. Contoh: Parfum dapat menimbulkan respon 

kebahagiaan. 

b. Tahap 2 During Conditioning: Stimulus dari lingkungan tidak berespon 

berhubungan dengan stimulus yang sudah diketahui. Contoh: parfum 

mungkin berkaitan dengan seseorang. 

c. Tahap 3 After Conditioning: terbentuknya respon yang baru. Contoh: 

Seseorang yang sebelumnya berkaitan dengan parfum yang harum 

menjadi sangat memikat (Mcleod, 2008). 

 

4. Teori Kognitif 

Teori kognitif memfokuskan perubahan proses mental dan struktur yang 

terjadi sebagai hasil dari upaya untuk memahami sekitar. Teori kognitif 

digunakan untuk proses pembelajaran yang sederhana seperti mengingat 

nomor telepon dan lainnya. Kemudian, teori kognitif memiliki empat prinsip 

dasar:  

a. Siswa aktif untuk mendapatkan pemahaman tentang pengetahuan yang 

diberikan,  

b. Pengembangan pengetahuan tergantung terhadap apa yang sudah mereka 

pelajari,  

c. belajar membangun pengalaman  

d. belajar merupakan perubahan struktur mental seseorang. 
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Pada teori belajar kognitivisme, belajar adalah pengorganisasian aspek-

aspek kognitif dan perseptual untuk memperoleh pemahaman. Tujuan dan 

tingkah laku sangat dipengaruhi oleh proses berpikir internal yang terjadi 

selama proses belajar. 

Teori-teori yang termasuk ke dalam kelompok kognitif holistic di antaranya: 

a. Teori Gestalt, dengan tokohnya Kofka, Kohler, dan Wetheimer 

b. Teori Medan (field theory), dengan tokohnya lewin 

c. Teori organismik yang dikembangkan oleh wheeler 

d. Teori humanistic, dengan tokohnya maslow dan rogers 

e. Teori konstruktivistik, dengan tokohnya jean piaget  

  

Menurut piaget (dalam Hudoyono, 1988:45) Manusia berhadapan dengan 

tantangan, pengalaman, gejala baru, dan persoalan yang harus ditanggapinya 

secara kognitif (mental). Untuk itu, manusia harus mengembangkan skema 

pikiran lebih umum atau rinci, atau perlu perubahan, menjawab dan 

menginterpretasikan pengalaman-pengalaman tersebut. Dengan cara itu, 

pengetahuan seseorang terbentuk dan selalu berkembang. Proses tersebut 

meliputi: 

1) Skema/skemata adalah struktur kognitif yang dengannya seseorang 

beradaptasi dan terus mengalami perkembangan mental dalam 

interaksinya dengan lingkungan. Skema juga berfungsi sebagai kategori-

kategori untuk mengidentifikasikan rangsangan yang datang, dan terus 

berkembang. 

2) Asimilasi adalah proses kognitif perubahan skema yang tetap 

mempertahankan konsep awalnya, hanya menambah atau merinci. 

3) Akomodasi adalah proses pembentukan skema atau karena konsep awal 

sudah tidak cocok lagi. 

4) Equilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi sehingga 

seseorang dapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya 

(skemata).  

 

Proses perkembangan intelek seseorang berjalan dari disequilibrium 

menuju equilibrium melalui asimilasi dan akomodasi. Dikemukakannya pula, 

bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap 

perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik hendaknya diberi 

kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan obyek fisik, yang ditunjang 

oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan tilikan dari 

guru. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik 

agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan 
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menemukan berbagai hal dari lingkungan. Implikasi teori perkembangan 

kognitif Piaget dalam pembelajaran adalah: 

1) Bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena 

itu guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara 

berpikir anak 

2) Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan 

dengan baik. Guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan 

lingkungan sebaik-baiknya. 

3) Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak 

asing. 

4) Berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. 

5) Di dalam kelas, anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara 

dan diskusi dengan teman-temannya. 

 

Empat tahap perkembangan kognitif: 

1) Tahap sensorik motorik (0-2 tahun) 

2) Tahap preoperasional (2-6 tahun) 

3) Tahap operasional kongkrit (6-12 tahun) 

4) Tahap formal yang bersifat internal (12-18 tahun). 

 

Seseorang tidak dapat mempelajari sesuatu diluar kemampuan kognitifnya. 

Adapun Akomodasi adalah proses menstruktur kembali mental sebagai akibat 

adanya informasi dan pengalaman baru (Hudoyono, 1988:47). Jadi belajar 

tidak hanya menerima informasi dan pengalaman lama yang dimiliki anak didik 

untuk mengakomodasikan informasi dan pengalaman baru. Oleh karena 

itu,yang perlu diperhatikan pada tahap operasi kongkret adalah pembelajaran 

yang didasarkan pada benda-benda kongkret agar mempermudah anak didik 

dalam memahami konsep-konsep matematika. 

 

5. Teori Konstruktivisme 

Konstruktivisme adalah integrasi prinsip yang dieksplorasi melalui teori 

chaos, network, dan teori kekompleksitas dan organisasi diri. Belajar adalah 

proses yang terjadi dalam lingkungan samar-samar dari peningkatan elemen-

elemen inti tidak seluruhnya dikontrol oleh individu. Belajar (didefinisikan 

sebagai pengetahuan yang dapat ditindak) dapat terletak di luar diri Kita 

(dalam organisasi atau suatu database), terfokus pada hubungan serangkaian 

informasi yang khusus, dan hubungan tersebut memungkinkan kita belajar 

lebih banyak dan lebih penting dari pada keadaan yang kita tahu sekarang. 
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Konstruktivisme diarahkan oleh pemahaman bahwa keputusan didasarkan 

pada perubahan yang cepat. Informasi baru diperoleh secara kontinu, yang 

penting adalah kemampuan untuk menentukan antara informasi yang penting 

dan tidak penting. Yang juga penting adalah kemampuan mengetahui kapan 

informasi berganti (baru). Prinsip-prinsip konstruktivisme sebagaimana yang 

diungkapkan Siemens (2005) adalah: Belajar dan pengetahuan terletak pada 

keberagaman opini. Belajar adalah suatu proses menghubungkan (connecting) 

sumber-sumber informasi tertentu. Belajar mungkin saja terletak bukan pada 

alat-alat manusia. Kapasitas untuk mengetahui lebih banyak merupakan hal 

yang lebih penting dari pada apa yang diketahui sekarang. Memelihara dan 

menjaga hubungan-hubungan (connections) diperlukan untuk memfasilitasi 

belajar berkelanjutan. Kemampuan untuk melihat hubungan antara bidang-

bidang, ide-ide, dan konsep merupakan inti keterampilan. Saat ini 

(pengetahuan yang akurat dan up-to-date) adalah maksud dari semua aktivitas 

belajar konektivistik. Penentu adalah proses belajar itu sendiri. Pemilihan atas 

apa yang dipelajari dan makna dari informasi yang masuk nampak melalui 

realita yang ada. 

Konstruktivisme juga menyatakan tantangan yang dihadapi dalam 

pengelolaan aktivitas. Pengetahuan yang dibutuhkan dihubungkan (to be 

connected) dengan orang yang tepat dalam konteks yang tepat agar dapat 

diklasifikasikan sebagai belajar. Behaviorisme, kognitivisme, dan 

konstruktivisme tidak menyatakan tantangan-tantangan dari pengetahuan 

organisasional dan pergantian (transference). 

Aliran informasi dalam suatu organisasi merupakan elemen penting dalam 

hal efektivitas secara organisasi. Aliran informasi dianalogikan sama dengan 

pipa minyak dalam sebuah industri. Menciptakan, menjaga, dan 

memanfaatkan aliran informasi hendaknya menjadi kunci aktivitas 

organisasional. Aliran pengetahuan dapat diumpamakan sebagai sebuah 

sungai yang berliku-liku melalui ekologi suatu organisasi. Di daerah tertentu 

meluap dan di tempat lain airnya surut. Sehatnya ekologi belajar dari suatu 

organisasi tergantung pada efektifnya pemeliharaan aliran informasi. 

Analisis jaringan sosial merupakan unsur-unsur tambahan dalam 

memahami model-model belajar di era digital. Art Kleiner (2002) menguraikan 

quantum theory of trust milik Karen Stephenson yang menjelaskan tidak hanya 

sekadar bagaimana mengenal kapabilitas kognitif kolektif dari suatu organisasi, 

tetapi bagaimana mengolah dan meningkatkannya. 

Starting point konstruktivisme adalah individu. Pengetahuan personal 

terdiri dari jaringan, yang hidup dalam organisasi atau institusi, yang pada 

gilirannya memberi umpan balik pada jaringan itu, dan kemudian terus 

menerus memberi pengalaman belajar kepada individu. Gerak perkembangan 



 

 Ikhtisar Teori-Teori Belajar | 71 

pengetahuan (personal ke jaringan ke organisasi) memungkinkan pembelajar 

tetap mutakhir dalam bidangnya melalui hubungan (connections) yang mereka 

bentuk. 

 

6. Teori Belajar Humanistik 

Mazhab humanis pula berpendapat pembelajaran manusia bergantung 

kepada emosi dan perasaannya. Seorang ahli mazhab ini, Carl Rogers 

menyatakan bahwa setiap individu itu mempunyai cara belajar yang berbeda 

dengan individu yang lain. Oleh itu, strategi dan pendekatan dalam proses 

pengajaran dan pembelajaran hendaklah dirancang dan disusun mengikut 

kehendak dan perkembangan emosi pelajar itu. Beliau juga menjelaskan 

bahwa setiap individu mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai 

kecemerlangan kendiri. Maka, guru hendaklah menjaga kendiri pelajar dan 

memberi bimbingan supaya potensi mereka dapat diperkembangkan ke tahap 

optimum. 

Menurut Teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan 

manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami 

lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus 

berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-

baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut 

pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya 

Tujuan utama teori humanistik adalah pendidik membantu siswa untuk 

mengembangkan dirinya, untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia 

yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam 

diri mereka. Para ahli humanistik melihat adanya dua bagian pada proses 

belajar, ialah Proses pemerolehan informasi baru, dan Personalia informasi ini 

pada individu. Tokoh penting dalam teori belajar humanistik secara teoritik 

antara lain adalah Arthur Combs, Maslow dan Carl Rogers. 

Implikasi Teori Belajar Humanistik 

Psikologi humanistik memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator yang 

berikut ini adalah berbagai cara untuk memberi kemudahan belajar dan 

berbagai kualitas sifasilitator. Ini merupakan ikhtisar yang sangat singkat dari 

beberapa guidenes (petunjuk): 

a. Fasilitator sebaiknya memberi perhatian kepada penciptaan suasana awal, 

situasi kelompok, atau pengalaman kelas. 

b. Fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan 

perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat 

umum. 
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c. Dia mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk 

melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya, sebagai kekuatan 

pendorong, yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi. 

d. Dia mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar 

yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para siswa untuk membantu 

mencapai tujuan mereka. 

e. Dia menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel 

untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. 

f. Di dalam menanggapi ungkapan-ungkapan di dalam kelompok kelas, dan 

menerima baik isi yang bersifat intelektual dan sikap-sikap perasaan dan 

mencoba untuk menanggapi dengan cara yang sesuai, baik bagi individual 

ataupun bagi kelompok 

g. Bilamana cuaca penerima kelas telah mantap, fasilitator berangsur-angsur 

dapat berperanan sebagai seorang siswa yang turut berpartisipasi, seorang 

anggota kelompok, dan turut menyatakan pandangannya sebagai seorang 

individu, seperti siswa yang lain. 

h. Dia mengambil prakarsa untuk ikut serta dalam kelompok, perasaannya 

dan juga pikirannya dengan tidak menuntut dan juga tidak memaksakan, 

tetapi sebagai suatu andil secara pribadi yang boleh saja digunakan atau 

ditolak oleh siswa 

i. Dia harus tetap waspada terhadap ungkapan-ungkapan yang menandakan 

adanya perasaan yang dalam dan kuat selama belajar. 

 

7. Teori Belajar Kecerdasan Ganda 

Teori Kecerdasan Ganda (Multiple Inteligence) yang dikemukakan oleh 

Howard Gardner – seorang professor psikologi dari Harvard University – akan 

dijadikan acuan untuk lebih memahami bakat dan kecerdasan individu. Pada 

dasarnya siswa adalah individu yang unik. Setiap siswa memiliki potensi dan 

kemampuan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Tidak semua 

individu memiliki profil intelegensi yang sama. Setiap individu juga memiliki 

bakat dan minat belajar yang berbeda-beda. 

Terdapat tujuh jenis kecerdasan dasar yaitu: 

a. Kecerdasan Bahasa 

b. Kecerdasan Matematis/Logis 

c. Kecerdasan Spasial 

d. Kecerdasan Kinestetik 

e. Kecerdasan Musikal 

f. Kecerdasan Interpersonal 

g. Kecerdasan Naturalis 
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Guru memegang peran yang sangat penting dalam implementasi teori 

kecerdasan ganda. Agar implementasi teori kecerdasan ganda dapat mencapai 

hasil seperti yang diinginkan ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu: 

a. Kemampuan guru dalam mengenali kecerdasan individu siswa 

b. Kemampuan mengajar dan memanfaatkan waktu mengajar secara 

proporsional. 

c. Kemampuan guru dalam mengenali kecerdasan ganda yang dimiliki oleh 

siswa merupakan hal yang sangat penting. 

 

Faktor ini akan sangat menentukan dalam merencanakan proses belajar 

yang harus ditempuh oleh siswa. Ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh 

guru untuk mengenali kecerdasan spesifik yang dimiliki oleh siswa. Semakin 

dekat hubungan antara guru dengan siswa, maka akan semakin mudah bagi 

para guru untuk mengenali karakteristik dan tingkat kecerdasan siswa. 

Setelah mengetahui kecerdasan setiap individu siswa, maka langkah-

langkah berikutnya adalah merancang kegiatan pembelajaran. Armstrong 

(2004) mengemukakan proporsi waktu yang dapat digunakan oleh guru dalam 

mengimplementasikan teori kecerdasan ganda yaitu: 

a. 30 % pembelajaran langsung 

b. 30 % belajar kooperatif 

c. 30% belajar independent 

 

Implementasi teori kecerdasan ganda membawa implikasi bahwa guru 

bukan lagi berperan sebagai sumber (resources), tapi harus lebih berperan 

sebagai manajer kegiatan pembelajaran. Dalam menerapkan teori kecerdasan 

ganda, sistem sekolah perlu menyediakan guru-guru yang kompeten dan 

mampu membawa anak mengembangkan potensi-potensi kecerdasan yang 

mereka miliki. Guru musik misalnya, selain mampu memainkan instrumen 

musik, ia juga harus mampu mengajarkannya sehingga dapat menjadi panutan 

yang baik bagi siswa yang memiliki kecerdasan musikal. 

 

8. Teori Belajar Piaget 

Menurut Piaget, dasar dari belajar adalah aktivitas anak bila ia berinteraksi 

dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Pertumbuhan anak 

merupakan suatu proses sosial. Anak tidak berinteraksi dengan lingkungan 

fisiknya sebagai suatu individu terikat, tetapi sebagai bagian dari kelompok 

sosial. Aktivitas mental anak terorganisasi dalam suatu struktur kegiatan 

mental yang disebut ”skema” atau pola tingkah laku. 

Dalam perkembangan intelektual ada tiga hal penting yang menjadi 

perhatian Piaget yaitu struktur, isi dan fungsi. 
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a. Aspek struktur 

Ada hubungan fungsional antara tindakan fisik, tindakan mental dan 

perkembangan berpikir logis anak-anak. Tindakan tindakan menuju pada 

perkembangan operasi-operasi, dan selanjutnya menuju pada 

perkembangan struktur-struktur. Struktur yang juga di sebut skemata atau 

juga biasa disebut dengan konsep, merupakan organisasi mental tingkat 

tinggi. Struktur intelektual terbentuk pada individu waktu ia perlu interaksi 

dengan lingkungannya. Struktur yang terbentuk lebih memudahkan 

individu menghadapi tuntutan yang makin meningkat dari lingkungannya. 

Dengan  diperolehnya suatu skemata berarti telah terjadi suatu perubahan 

dalam perkembangan intelektual anak. 

b. Aspek isi 

Yang  dimaksud isi disini ialah pola prilaku anak khas yang tercermin pada 

respon yang diberikannya terhadap berbagai masalah atau situasi yang 

dihadapinya. Perhatian piaget tertuju pada isi pikiran anak, misalnya 

perubahan anak dalam kemampuan penalaran semenjak kecil hingga besar, 

konsepsi anak tentang alam sekitarnya yaitu pohon-pohon, Matahari, 

bulan dan konsepsi anak tentang beberapa peristiwa alam seperti 

bergeraknya awan dan sungai. Kemudian perhatian di tujukan lebih dalam 

lagi yaitu analisis proses-proses yang melandasi dan menentukan isi pikiran 

anak itu. 

c. Aspek fungsi 

Fungsi adalah cara yang di gunakan organisme untuk membuat kemajuan 

intelektual. Perkembangan intelektual didasarkan pada 2 fungsi yaitu 

organisasi dan adaptasi. Organisasi memberikan organisme kemampuan 

untuk mensistematikkan atau mengorganisasikan proses-proses fisik atau 

proses-proses psikologis menjadi sistem yang teratur dan berhubungan. 

Dengan organisasi, struktur fisik dan struktur psikologis diintegrasikan 

menjadi struktur tingkat tinggi. Fungsi ke dua yang melandasi 

perkembangan intelektual adalah adaptasi. Semua organisme lahir dengan 

kecenderungan untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi pada lingkungan. 

Cara adaptasi ini berbeda antar organisme yang satu dengan organisme 

yang lainnya. Adaptasi terhadap lingkungan di lakukan melalui dua proses 

yaitu asimilasi dan akomodasi. Dalam proses asimilasi seseorang 

menggunakan struktur atau kemampuan yang sudah ada untuk 

menanggapi masalah yang di hadapi dalam lingkungannya. Dalam proses 

akomodasi seseorang memerlukan modifikasi struktur mental yang ada 

dalam mengadakan respon terhadap tantangan lingkungan 
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Asimilasi adalah proses kognitif dimana seseorang mengintegrasikan 

persepsi, konsep ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang 

sudah ada dalam pikirannya. Asimilasi dipandang sebagai suatu proses kognitif 

yang menempatkan dan mengklasifikasikan kejadian atau rangsangan baru 

dalam skema yang telah ada. Proses asimilasi ini berjalan terus. Asimilasi tidak 

akan menyebabkan perubahan/pergantian skema melainkan perkembangan 

skema. 

Faktor-faktor yang menunjang perkembangan intelektual 

a. Kedewasaan: Perkembangan sistem saraf sentral otak koordinasi motorik 

dan manifestasi fisik lainnya mempengaruhi perkembangan kognitif. 

b. Pengalaman  fisik: Interaksi dengan lingkungan fisik digunakan anak untuk 

mengabstrak berbagai sifat fisik dari benda-benda. Sebagai contoh bila 

anak menempatkan benda di air dan menemukan benda tersebut 

terapung dalam air, maka ia sudah terlibat dalam proses abstrak 

sederhana atau empiris. 

c. Pengalaman logika/matematik: Bila anak mengamati benda-benda, selain 

pengalaman fisik ada pula pengelaman lain yang di alami anak itu, yaitu 

waktu ia membangun mengkonstruksi hubungan-hubungan antar objek-

objek. Contoh; anak yang sederhana menghitung beberapa kelereng yang 

dimilikinya dan ia menemukan 10 konsep. Konsep 10 bukannya suatu sifat 

dari kelereng-kelereng itu melainkan suatu konstruksi dai pikiran anak itu. 

d. Transmisi sosial: Pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman fisik di 

abstraksi dari benda-benda fisik. Dalam hal ini, pengetahuan itu datang 

dari orang lain. Pengaruh bahasa instruksi formal dan membaca begitu 

pula interaksi dengan teman-teman dan orang dewasa termasuk faktor 

transmisi sosial dan memegang peranan dalam perkembangan intelektual 

anak. 

e. Ekuilibrasi atau pengaturan sendiri: Kemampuan untuk mencapai kembali 

kesetimbangan selam periode ketidakseimbangan. 

 

Piaget mengasumsikan bahwa perkembangan intelektual anak melewati 

empat urutan perkembangan. Urutan tahap-tahap ini tetap bagi setiap orang, 

akan tetapi urutan perkembangan itu berlangsung pada kecepatan yang 

berbeda pada setiap anak. Keempat tahap yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

a. Tahap sensorimotor: umur 0-2 tahun. 

Pada tahap sensorimotor, intelegensi anak lebih didasarkan pada tindakan 

inderawi anak terhadap lingkungannya, seperti melihat, meraba, 

menjamak, mendengar, membau dan lain-lain. 
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b. Tahap Pra operasional: umur 2-7 tahun. 

Tahap pra operasional ini dapat dibedakan atas dua bagian. Pertama, 

tahap pra konseptual (2-4 tahun), dimana representasi suatu objek 

dinyatakan dengan bahasa, gambar dan permainan khayalan. Kedua, tahap 

intuitif (4-7 tahun). Pada tahap ini representasi suatu objek didasarkan 

pada persepsi pengalaman sendiri, tidak kepada penalaran. 

c. Tahap operasi kongkret: umur 7-11/12 tahun. 

Tahap operasi konkret (concrete operations) dicirikan dengan 

perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan 

tertentu yang logis. Anak sudah memperkembangkan operasi-operasi logis. 

Operasi itu bersifat reversible, artinya dapat dimengerti dalam dua arah, 

yaitu suatu pemikiran yang dapat dikembalikan kepada awalnya lagi. 

Tahap operasi konkret dapat ditandai dengan adanya sistem operasi 

berdasarkan apa-apa yang kelihatan nyata/konkret. 

d. Tahap operasi formal: umur 11/12 ke atas. 

Tahap operasi formal (formal operations) merupakan tahap terakhir dalam 

perkembangan kognitif menurut Piaget. Pada  tahap ini, seorang remaja 

sudah dapat berpikir logis, berpikir dengan pemikiran teoritis formal 

berdasarkan proposisi-proposisi dan hipotesis, dan dapat mengambil 

kesimpulan lepas dari apa yang dapat diamati saat itu. Cara berpikir yang 

abstrak mulai dimengerti. 

 

  



 

 

 

 

 
 
IKHTISAR MODEL-MODEL 
PENGAJARAN (MODEL OF TEACHING) 

 

 

Istilah model pembelajaran amat dekat dengan pengertian strategi 

pembelajaran dan dibedakan dari istilah strategi, pendekatan dan metode 

pembelajaran. Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas 

daripada suatu strategi, metode, dan teknik. 

 

A. MODEL MIND MAPPING  

Mind mapping yang dilakukan oleh siswa harus diarahkan oleh guru agar 

mind map siswa searah dengan inti materi yang disajikan guru. Oleh karena itu, 

jika mind mapping diterapkan dalam pembelajaran maka harus melalui 

langkah-langkah konkrit membentuk sebuah model pembelajaran yang dapat 

mengubah cara mencatat siswa dari linear panjang menjadi mind map 

sintaksnya adalah sebagai berikut:  

1. Informasi kompetensi,  

2. Sajian permasalahan terbuka,  

3. Siswa berkelompok untuk menanggapi dan membuat berbagai alternatif 

jawaban,  

4. Presentasi hasil diskusi kelompok,  

5. Siswa membuat kesimpulan dari hasil setiap kelompok,  

6. Evaluasi  

7. Refleksi.  

 

Kelebihan pembelajaran model Mind mapping:  

1. Dapat mengemukakan pendapat secara bebas.  

2. Dapat bekerja sama dengan teman lainnya  

3. Catatan lebih padat dan jelas  

4. Lebih mudah mencari catatan jika diperlukan.  

5. Lebih terfokus pada inti materi  

BAB 9 
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6. Mudah melihat gambaran keseluruhan  

7. Membantu Otak untuk: mengatur, mengingat, membandingkan dan 

membuat hubungan  

8. Memudahkan penambahan informasi baru  

9. Pengkajian ulang bisa lebih cepat  

10. Setiap peta bersifat unik. 

 

Kekurangan pembelajaran model Mind mapping:  

1. Hanya siswa yang aktif yang terlibat.  

2. Tidak sepenuhnya murid yang belajar  

3. Mind map siswa bervariasi sehingga guru akan kewalahan memeriksa mind 

map siswa.  

4. Sangat baik digunakan untuk pengetahuan awal siswa atau untuk 

menemukan alternatif jawaban.  

 

Penerapan Model Pembelajaran Mind Mapping (Buzan) dalam Kegiatan 

Pembelajaran  

1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai  

2. Guru mengemukakan konsep/permasalahan yang akan ditanggapi oleh 

siswa/sebaiknya permasalahan yang mempunyai alternatif jawaban  

3. Membentuk kelompok yang anggotanya 2-3 orang  

4. Tiap kelompok menginventarisasi/mencatat alternatif jawaban hasil diskusi  

5. Tiap kelompok (atau diacak kelompok tertentu) membaca hasil diskusinya 

dan guru mencatat di papan dan mengelompokkan sesuai kebutuhan guru  

6. Dari data-data di papan siswa diminta membuat kesimpulan atau guru 

memberi bandingan sesuai konsep yang disediakan guru.  

 

B. MODEL JIGSAW  

Model pembelajaran kooperatif dengan cara pembagian kelompok 

berdasarkan penguasaan materi/para ahli dengan anggota kelompok 5 sampai 

6 orang atau jumlah anggota kelompok disesuaikan dengan jumlah/banyaknya 

permasalahan/sub pokok bahasan yang akan dipelajari. Sintaks:  

1. Siswa dikelompokkan ke dalam 4 anggota tim  

2. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda  

3. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan  

4. Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian/sub bab 

yang sama bertemu dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk 

mendiskusikan sub bab mereka  
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5. Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap anggota kembali ke kelompok 

asal dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang sub bab 

yang mereka kuasai dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan 

sungguh-sungguh  

6. Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi  

7. Guru memberi evaluasi  

8. Penutup  

 

Penerapan Model Pembelajaran Jigsaw (Model Tim Ahli) dalam Kegiatan 

Pembelajaran  

1. Membagi kelompok inti yang anggotanya sebanyak permasalahan/sub 

pokok bahasan yang akan dipelajari.  

2. Masing-masing anggota kelompok diberi tugas mempelajari 

permasalahan/sub pokok bahasan yang menjadi tanggung jawabnya yang 

selanjutnya dianggap siswa ahli di bidang tersebut.  

3. Masing-masing siswa yang dijadikan orang ahli dari tiap kelompoknya 

membentuk kelompok baru sesuai keahlian mereka masing-masing.  

4. Masing-masing kelompok ahli berdiskusi mempelajari permasalahan/ 

membahas sub pokok bahasan yang menjadi tanggung jawabnya sampai 

tuntas dengan bimbingan guru.  

5. Setelah diskusi kelompok ahli selesai masing-masing anggota kelompok 

ahli kembali ke kelompok asal (kelompok inti).  

6. Di kelompok inti para siswa ahli berdiskusi saling tukar pengalaman/ 

pengetahuan dengan sesama anggota kelompok inti saat berdiskusi, 

mereka secara bergantian mengajari teman satu kelompoknya tentang 

permasalahan dan sub pokok bahasan yang telah ditugaskan, kemudian 

masing-masing anggota kelompok inti secara individu membuat 

kesimpulan secara tertulis. 

7. Diskusi kelas.  

8. Pemberian kuis dan penguatan.  

 

C. MODEL PEMBELAJARAN SNOWBALL THROWING  

Model Pembelajaran Snowball Throwing melatih siswa untuk lebih tanggap 

menerima pesan dari orang lain, dan menyampaikan pesan tersebut kepada 

temannya dalam satu kelompok. Lemparan pertanyaan tidak menggunakan 

tongkat seperti model pembelajaran Talking Stik akan tetapi menggunakan 

kertas berisi pertanyaan yang diremas menjadi sebuah bola kertas lalu 

dilempar-lemparkan kepada siswa lain. Siswa yang mendapat bola kertas lalu 

membuka dan menjawab pertanyaannya.  
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Sintaks:  

1. Guru menyampaikan pengantar materi yang akan disajikan, dan KD yang 

ingin dicapai.  

2. Guru membentuk siswa berkelompok, lalu memanggil masing-masing 

ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi.  

3. Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing, 

kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada 

temannya.  

4. Kemudian masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja, untuk 

menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah 

dijelaskan oleh ketua kelompok  

5. Kemudian kertas yang berisi pertanyaan tersebut dibuat seperti bola dan 

dilempar dari satu siswa ke siswa yang lain selama ± 15 menit.  

6. Setelah siswa dapat satu bola/satu pertanyaan diberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas 

berbentuk bola tersebut secara bergantian  

7. Evaluasi.  

8. Penutup.  

 

D. MODEL PEMBELAJARAN GI (GROUP INVESTIGATION)  

Dasar-dasar GI dirancang oleh Herbert Thelen, selanjutnya diperluas dan 

diperbaiki oleh Sharan dan kawan-kawannya dari Universitas Tel Aviv. Model 

GI sering dipandang sebagai Model yang paling kompleks dan paling sulit untuk 

dilaksanakan dalam pembelajaran kooperatif. Dibandingkan dengan Model 

STAD dan Jigsaw, Model GI melibatkan siswa sejak perencanaan, baik dalam 

menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. 

Model ini menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam 

berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok (group process 

skills). Para guru yang menggunakan Model GI umumnya membagi kelas 

menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 5 hingga 6 siswa dengan 

karakteristik yang heterogen. Pembagian kelompok dapat juga didasarkan atas 

kesenangan berteman atau kesamaan minat terhadap suatu topik tertentu. 

Para siswa memilih topik yang ingin dipelajari, mengikuti investigasi mendalam 

terhadap berbagai subtopik yang telah dipilih, kemudian menyiapkan dan 

menyajikan suatu laporan di depan kelas secara keseluruhan.  

Sintaks:  

1. Guru membagi kelas dalam beberapa kelompok heterogen  

2. Guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok  

3. Guru memanggil ketua kelompok dan setiap kelompok mendapat tugas 

satu materi/tugas yang berbeda dari kelompok lain  
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4. Masing-masing kelompok membahas materi yang sudah ada secara 

kooperatif yang bersifat penemuan  

5. Setelah selesai diskusi, juru bicara kelompok menyampaikan hasil 

pembahasan kelompok  

6. Guru memberikan penjelasan singkat sekaligus memberi kesimpulan  

7. Evaluasi  

8. Penutup  

 

Adapun deskripsi modifikasi dari sintaks GI diantaranya adalah:  

a. Seleksi topik. Para siswa memilih berbagai subtopik dalam suatu wilayah 

masalah umum yang biasanya digambarkan lebih dahulu oleh guru. Para 

siswa selanjutnya diorganisasikan menjadi kelompok-kelompok yang 

berorientasi pada tugas (task oriented groups) yang beranggotakan 2 

hingga enam orang. Komposisi kelompok heterogen baik dalam jenis 

kelamin, etnik, maupun kemampuan akademik.  

b. Merencanakan kerja sama. Para siswa beserta guru merencanakan 

berbagai prosedur belajar khusus, tugas dan tujuan umum (goals) yang 

konsisten dengan berbagai topik dan subtopik yang telah dipilih pada 

langkah 1 di atas.  

c. Implementasi. Para siswa melaksanakan rencana yang telah dirumuskan 

pada langkah 2 Pembelajaran harus melibatkan berbagai aktivitas dan 

keterampilan dengan variasi yang luas dan mendorong para siswa untuk 

menggunakan berbagai sumber baik yang terdapat di dalam maupun di 

luar sekolah. Guru terus menerus mengikuti kemajuan tiap kelompok dan 

memberikan bantuan jika diperlukan.  

d. Analisis dan sintesis. Para siswa menganalisis dan mensintesiskan berbagai 

informasi yang diperoleh pada langkah 3 dan merencanakan agar dapat 

diringkaskan dalam suatu penyajian yang menarik di depan kelas.  

e. Penyajian hasil akhir. Semua kelompok menyajikan suatu presentasi yang 

menarik dari berbagai topik yang telah dipelajari agar semua siswa dalam 

kelas saling terlibat dan mencapai suatu perspektif yang luas mengenai 

suatu topik tersebut. Presentasi kelompok dikoordinasikan oleh guru.  

f. Evaluasi. Selanjutnya, guru beserta para siswa melakukan evaluasi 

mengenai kontribusi tiap kelompok terhadap pekerjaan kelas sebagai 

suatu keseluruhan. Evaluasi dapat mencakup tiap siswa secara individu 

atau kelompok, atau keduanya.  
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E. PENOMORAN BERPIKIR BERSAMA (PBB)  

Numbered Head Together (NHT) Kepala Bernomor (Spencer Kagan, 1992) 

Sintaks:  

1. Penomoran Membagi kelompok dengan anggota 3 s/d 5 orang lalu tiap 

anggota diberi nomor 1 s/d 5  

2. Mengajukan Pertanyaan  

a. Guru mengajukan pertanyaan bervariasi  

b. Siswa mendiskusikan pertanyaan perkelompok  

3. Menjawab  

a. Guru memanggil nomor  

b. Siswa yang nomornya dipanggil angkat tangan  

c. Siswa yang angkat tangan menjawab pertanyaan secara bergantian 

untuk kelas. 

 

F. MODEL PEMBELAJARAN GOTONG ROYONG BERPIKIR 

BERPASANGAN (GRB2)  

Sintaks:  

1. Pendahuluan Apersepsi;  

a. Guru menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dalam proses 

pembelajaran dan memotivasi siswa untuk belajar,  

b. Guru membagi kelompok secara homogen terdiri dari empat atau 

enam orang, dan setiap kelompok membentuk sub kelompok terdiri 

dari dua orang atau berpasangan,  

c. Guru menjelaskan cara kerja kelompok dalam proses pembelajaran, 

dengan metode ceramah.  

2. Kegiatan Inti Dalam kegiatan ini dilakukan dengan langkah sebagai 

berikut;  

a. Guru memastikan bahwa semua siswa telah berkelompok sesuai 

dengan yang diharapkan, kemudian setiap anggota kelompok diminta 

untuk membentuk pasangan masing-masing dua orang (sub kelompok) 

dan memilih ketua kelompok yang bertugas untuk mengkoordinasi 

kerja kelompok, kemudian guru membagikan LDS (Lembar Diskusi 

Siswa) yang berupa kartu butir LDS untuk didiskusikan oleh setiap 

pasang kelompok (sub kelompok)  

b. Guru meminta masing-masing pasangan sub kelompok mendiskusikan 

kartu LDS-nya dengan dibantu literatur (buku yang dimiliki) dan 

sumber belajar yang lain, guru berkeliling kelompok untuk mengamati 

proses diskusi dan membimbingnya. Setelah masing-masing sub 
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kelompok mendiskusikan maka diminta kartu LDS ditukar ke sub 

kelompok lainnya untuk didiskusikan.  

c. Kemudian setelah masing-masing pasangan sub kelompok selesai 

mengerjakan LDS-nya, guru meminta ketua kelompok memimpin 

diskusi kelompok untuk menyamakan persepsi yang kemudian 

digunakan untuk pleno (diskusi kelas), guru mengamati proses diskusi 

kelompok sambil memberi motivasi dan membimbing agar materi 

diskusi dapat diselesaikan dengan baik.  

d. Setelah diskusi kelompok dianggap cukup kemudian guru memimpin 

diskusi kelas (pleno), masing-masing kelompok diberi kesempatan 

untuk menyampaikan hasil diskusi secara berurutan sedang kelompok 

yang lain untuk menanggapinya sampai ada kata sepakat. Guru 

bertindak sebagai moderator, motivator sekaligus sebagai evaluator 

dan memberi penguat hasil diskusi  

e. Setelah diskusi kelas selesai, kemudian guru mengadakan tes formatif 

untuk mengetahui daya serap belajar siswa baik secara lisan atau 

tertulis tergantung waktu yang tersedia.  

3. Kegiatan Penutup Dalam kegiatan penutup guru menyampaikan 

kesimpulan/evaluasi hasil diskusi dan menginformasikan materi yang akan 

dibahas pada pertemuan berikutnya  

 

G. MODEL BELAJAR BERDASARKAN PERMASALAHAN (PROBLEM 

BASED INSTRUCTION) PBI  

1. Landasan Teori 

Teori PBI dikemukakan oleh Bruner, Menurut Bruner belajar sebaiknya 

diawali dari suatu permasalahan yang sering ditemukan dalam kehidupan 

sehari-hari lalu siswa diminta untuk mencari pemecahan masalah tersebut. 

Model PBI sangat efektif untuk mengajarkan proses berpikir tingkat tinggi dan 

sangat membantu siswa untuk berlatih mengkaitkan konsep yang telah 

dimilikinya ke dalam situasi yang baru serta mencari informasi sebanyak-

banyaknya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.  

 

2. Sintak CL Pendahuluan (Orientasi siswa pada masalah)  

a. Menuliskan judul materi pokok  

b. Menjelaskan judul materi pokok  

c. Memotivasi siswa 

d. Menyampaikan prasyarat ilmu pengetahuan  
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3. Kegiatan Inti Mengorganisasikan siswa untuk belajar)  

a. Menyampaikan masalah  

b. Mengidentifikasi cara memecahkan masalah tersebut  

c. Merumuskan hipotesis  

d. Eksperimen (kerja kelompok) menguji hipotesis sesuai dengan LKS 

yang sudah ada atau merancang sendiri kegiatan eksperimen sesuai 

dengan ide/kesepakatan kelompok  

 

4. Membimbing Penyelidikan  

a. Meminta siswa/tiap kelompok bekerja sesuai petunjuk LKS atau 

menggunakan rancangan yang telah dibuat disepakati  

b. Memberi petunjuk/bimbingan kepada kelompok yang belum dapat 

menyelesaikan permasalahan  

c. Memberikan penguatan pujian pada kelompok yang telah mampu 

menyelesaikan permasalahan Mengembangkan/Menyajikan Hasil 

Kerja Menstimulasikan hasil kerja kelompok di depan kelas  

 

5. Menganalisis/Mengevaluasi  

a. Meminta kelompok lain menanggapi laporan/hasil karya kelompok 

simulasi  

b. Merefleksi semua kelompok yang tampil lalu memberi penguatan/ 

pujian pada hal-hal yang sudah benar dan memperbaiki yang belum 

benar.  

 

6. Kegiatan Akhir  

a. Membuat kesimpulan  

b. Evaluasi kognitif dan psikomotor  

c. Tindak lanjut  

 

H. TALKING STICK MODEL PEMBELAJARAN  
Talking Stick menggunakan sebuah tongkat sebagai alat penunjuk giliran. 

Siswa yang mendapat tongkat akan diberi pertanyaan dan harus menjawabnya. 

Kemudian secara estafet tongkat tersebut berpindah ke tangan siswa lainnya 

secara bergiliran. Demikian seterusnya sampai seluruh siswa mendapat 

tongkat dan pertanyaan.  

Sintaks:  

1. Guru menyiapkan sebuah tongkat  

2. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca dan mempelajari 

materi.  
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3. Setelah selesai membaca materi/buku pelajaran dan mempelajarinya, 

siswa menutup bukunya.  

4. Guru mengambil tongkat dan memberikan kepada siswa, setelah itu guru 

memberikan pertanyaan dan siswa yang memegang tongkat tersebut 

harus menjawabnya, demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa 

mendapat bagian untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru  

5. Guru memberikan kesimpulan  

6. Evaluasi  

7. Penutup  

 

I. STUDENT FACILITATOR AND EXPLAINING  

Model pembelajaran Student Facilitator and Explaining merupakan model 

pembelajaran dimana siswa/peserta didik belajar mempresentasikan ide atau 

pendapat pada rekan peserta didik lainnya. Model pembelajaran ini efektif 

untuk sendiri.  

Sintaks:  

1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai/KD  

2. Guru mendemonstrasikan/menyajikan garis-garis besar materi 

pembelajaran  

3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan kepada siswa 

lainnya, misalnya melalui bagan/peta konsep. Hal ini bisa dilakukan secara 

bergiliran  

4. Guru menyimpulkan ide/pendapat dari siswa  

5. Guru menerangkan semua materi yang disajikan saat ini  

6. Penutup Kelebihan: Siswa diajak untuk dapat menerangkan kepada siswa 

lain, dapat mengeluarkan ide-ide yang ada dipikirannya sehingga lebih 

dapat memahami materi tersebut.  

 

Kekurangan:  

1. Adanya pendapat yang sama sehingga hanya sebagian saja yang terampil  

2. Banyak siswa yang kurang aktif.  

 

J. MAKE – A MATCH (MENCARI PASANGAN)  
Langkah-langkah penerapan Model Pembelajaran Make – A Match 

1. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik 

yang cocok untuk sesi review, sebaliknya satu bagian kartu soal dan bagian 

lainnya kartu jawaban  

2. Setiap siswa mendapat satu buah kartu  

3. Tiap siswa memikirkan jawaban/soal dari kartu yang dipegang  
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4. Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan 

kartunya (soal jawaban)  

5. Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu 

diberi poin  

6. Setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu yang 

berbeda dari sebelumnya  

7. Demikian seterusnya  

8. Kesimpulan/penutup  

 

Penerapan Model Pembelajaran Make–A Match (Mencari Pasangan) 

dalam Kegiatan Pembelajaran  

1. Guru menjelaskan secara umum tentang materi struktur social 

berdasarkan definisi dan ciri-cirinya pada hari itu.  

2. Guru memberikan Kartu Tanya-jawab terhadap peserta didik,  

3. Setiap Peserta didik memegang Satu kartu.  

4. Peserta didik diberikan waktu untuk mencari pasangan kartu yang cocok 

dengan kartu yang telah dipegangnya.  

5. Setiap pasangan disuruh membacakan kartu Tanya-jawab yang 

dipegangnya.  

6. Semua peserta didik Memberikan penilaian terhadap pasangan kartu 

Tanya-jawab  

7. Setelah semua kartu sudah cocok, kartu itu diacak lagi dan peserta didik 

mencari pasangan kartunya lagi.  

8. Guru bersama-sama siswa menyimpulkan hasil diskusi  

9. Guru memberikan penguatan dan tugas kepada siswa  

 

K. TEBAK KATA MEDIA 
Buat kartu ukuran 10X10 cm dan isilah ciri-ciri atau kata-kata lainnya yang 

mengarah pada jawaban (istilah) pada kartu yang ingin ditebak. Buat kartu 

ukuran 5X2 cm untuk menulis kata-kata atau istilah yang mau ditebak (kartu ini 

nanti dilipat dan ditempel pada dahi atau diselipkan di telinga.  

Langkah-langkah penerapannya 

1. Guru menjelaskan kompetensi yang ingin dicapai atau materi ± 45 menit.  

2. Guru menyuruh siswa berdiri berpasangan di depan kelas  

3. Seorang siswa diberi kartu yang berukuran 10×10 cm yang nanti dibacakan 

pada pasangannya. Seorang siswa yang lainnya diberi kartu yang 

berukuran 5×2 cm yang isinya tidak boleh dibaca (dilipat) kemudian 

ditempelkan di dahi atau diselipkan ditelinga.  
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4. Sementara siswa membawa kartu 10×10 cm membacakan kata-kata yang 

tertulis didalamnya sementara pasangannya menebak apa yang dimaksud 

dalam kartu 10×10 cm. Jawaban tepat bila sesuai dengan isi kartu yang 

ditempelkan di dahi atau telinga.  

5. Apabila jawabannya tepat (sesuai yang tertulis di kartu) maka pasangan itu 

boleh duduk. Bila belum tepat pada waktu yang telah ditetapkan boleh 

mengarahkan dengan kata-kata lain asal jangan langsung memberi 

jawabannya.  

6. Dan seterusnya. CONTOH KARTU Perusahaan ini tanggung jawabnya tidak 

terbatas Dimiliki oleh 1 orang Struktur organisasinya tidak resmi Bila 

untung dimiliki, diambil sendiri NAH … SIAPA … AKU ?  
JAWABNYA: PERUSAHAAN PERSEORANGAN  

 

Penerapan Model Pembelajaran Tebak Kata dalam Kegiatan Pembelajaran  

1. Guru meminta peserta didik untuk berpasangan dengan teman sebelahnya 

(kelompok 2 orang). Hal ini dilakukan untuk mengetahui daya serap atau 

pemahaman tentang materi pada hari itu.  

2. Guru akan menyuruh seorang dari pasangan itu untuk mengambil undian 

kertas berdasarkan nomor kotak (berisi sebuah pertanyaan) yang telah 

dipilih oleh salah satu pasangan peserta didik.  

3. Guru menyuruh peserta didik untuk menjawab dari pertanyaan yang sudah 

diambil dari dalam kotak yang sudah dipersiapkan. Bagi peserta didik yang 

secara tepat menjawab dan benar, maka akan mendapatkan poin.  

4. Guru menyuruh peserta didik untuk bergiliran/diacak mengambil 

pertanyaan yang sudah disiapkan dalam kotak yang berbeda, begitu 

seterusnya.  

5. Sebelum proses belajar diakhiri, guru secara langsung melakukan evaluasi 

terhadap peserta didik.  

6. Guru memberikan kesimpulan terhadap materi yang sudah dibahas pada 

hari itu,  

7. Guru melakukan refleksi dengan cara memberikan penguatan materi 

dalam bentuk kuis, baik secara lisan atau tertulis terhadap materi yang 

dipelajari pada pertemuan itu.  

8. Guru meminta pendapat kepada peserta didik terhadap proses belajar 

mengajar pada hari itu dengan metode kooperatif tipe tebak kata.  

9. Guru mengajak semua peserta didik untuk berdoa sebelum kegiatan 

belajar mengajar pada hari itu diakhiri.  

10. Guru akan memberikan informasi kepada seluruh peserta didik tentang 

materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya.  
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L. MODEL QUESTION STUDENT HAVE  

Langkah-langkah penerapannya meliputi: 

1. Bagilah kelas misalnya menjadi 4 kelompok, bergantung besar kelas.  

2. Bagikan kartu kosong kepada tiap siswa dalam tiap kelompok.  

3. Mintalah siswa menulis beberapa pertanyaan yang mereka miliki tentang 

hal-hal yang sedang dipelajari.  

4. Dalam tiap kelompok, putarlah kartu tersebut searah keliling jarum jam. 

Ketika setiap kartu diedarkan pada anggota kelompok, anggota tersebut 

harus membacanya dan memberikan tanda (v) jika pertanyaan tersebut 

dianggap penting. Perputaran berhenti sampai kartu tersebut kembali 

pada pemiliknya masing-masing.  

5. Setiap pemilik kartu dalam kelompok harus memeriksa pertanyaan-

pertanyaan mana yang mendapat suara terbanyak. Setelah itu jumlah 

perolehan suara atas pertanyaan itu dibandingkan dengan perolehan 

anggota lain dalam satu kelompok. Pertanyaan yang mendapat suara 

terbanyak kini menjadi milik kelompok.  

6. Setiap kelompok melaporkan secara tertulis pertanyaan yang telah 

menjadi milik kelompok (mewakili kelompok)  

7. Guru melakukan pemeriksaan terhadap pertanyaan dari tiap-tiap 

kelompok, mungkin ada pertanyaan yang substansinya sama.  

8. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah diseleksi oleh guru dikembalikan 

kepada siswa untuk dijawab secara mandiri maupun kelompok. Jawaban 

lisan maupun tulisan.  

 

M. METODE ACTIVE DEBATE 

Langkah-langkah penerapannya meliputi: 

1. Guru membagi 2 kelompok peserta debat yang satu pro dan yang lainnya 

kontra  

2. Guru memberikan tugas untuk membaca materi yang akan didebatkan 

oleh kedua kelompok diatas  

3. Setelah selesai membaca materi, Guru menunjuk salah satu anggota 

kelompok pro untuk berbicara saat itu, kemudian ditanggapi oleh 

kelompok kontra. Demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa bisa 

mengemukakan pendapatnya.  

4. Sementara siswa menyampaikan gagasannya, guru menulis inti/ide-ide 

dari setiap pembicaraan sampai mendapatkan sejumlah ide diharapkan.  

5. Guru menambahkan konsep/ide yang belum terungkap  

6. Dari data-data yang diungkapkan tersebut, guru mengajak siswa membuat 

kesimpulan/rangkuman yang mengacu pada topik yang ingin dicapai.  
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Penerapan Model Pembelajaran Debate dalam Kegiatan Pembelajaran  

a. Kembangkan sebuah pernyataan yang terkait dengan persoalan 

kontroversial yang berhubungan dengan topik pembelajaran, yaitu: 

Masalah-Masalah Sejarah, Metodologi Sejarah, Masalah-Masalah 

Pembelajaran Sejarah, Metodologi Penelitian Kualitatif.  

b. Bagi kelas ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pro dan kelompok yang 

kontra.  

c. Masing-masing kelompok yang pro dan kontra membentuk sub kelompok 

antara 2-3 sub kelompok: masing-masing sub kelompok baik yang dalam 

kelompok pro maupun kelompok yang kontra mengembangkan dan 

merumuskan argumen-argumen untuk mendukung kelompoknya.  

d. Setiap sub kelompok menunjuk seorang juru bicara masing-masing.  

e. Siapkan di depan kelas 2-4 kursi (sesuai jumlah sub kelompok) untuk 

masing-masing kelompok. Masing-masing juru bicara menempati kursi 

yang ada di depan kelas. Peserta didik yang lain duduk di belakang masing-

masing juru bicaranya (bisa dimodifikasi).  

f. Mulailah debat dengan menampilkan juru bicara secara bergantian antara 

yang pro dan yang kontra dengan argumen masing-masing.  

g. Berikut masing-masing kelompok/sub kelompok mempersiapkan dan 

menyampaikan bantahan dan argumen berikutnya. Demikian terus 

dilakukan sampai dianggap waktu cukup.  

h. Setelah selesai para peserta didik kembali pada posisi kelas.  

i. Refleksi. Adakah refleksi dengan komentar dari Peserta didik 

mengidentifikasi argumen-argumen yang dianggap tepat/baik untuk 

masing-masing kelompok. Guru juga dapat memberikan respon/ 

tanggapan.  

 

Catatan:  

1. Dalam debat tidak perlu menentukan kelompok mana menang dan benar 

atau kelompok mana yang kalah dan salah.  

2. Sebagai variasi, disamping 2-4 kursi untuk masing-masing kelompok 

ditambahkan satu kursi kosong bagi siapa yang ingin berbicara.  

3. Diusahakan setiap argumen selesai disampaikan, dapat diiringi tepuk 

tangan.  

 

Modifikasi Sintaks dalam pelaksanaan Model ini adalah:  

1. Memilih masalah atau isu-isu yang dimiliki beberapa perspektif, teori atau 

pendapat, yaitu Masalah-Masalah Sejarah, Metodologi Sejarah, Masalah-

Masalah.  
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2. Para peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan 

perspektifnya.  

3. Masing-masing kelompok merumuskan argumen sesuai dengan teori pada 

kelompoknya.  

4. Masing-masing kelompok dapat menunjukkan juru bicaranya. 

 

  



 

 

 

 

 
 
KONSEP DASAR MOTIVASI BELAJAR 

 

 

A. PENGERTIAN MOTIVASI BELAJAR 
Pengertian motivasi menurut beberapa ahli adalah: 

1. Sudarwan Danim (2004: 2) menjelaskan bahwa motivasi dapat diartikan 

sebagai kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau 

mekanisme psikologis yang mendorong orang atau sekelompok orang 

untuk mencapai prestasi tertentu sesuai yang dikehendakinya. 

2. Mc Donald (Rimang, 2011: 85) motivasi adalah perubahan energi pada diri 

seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului 
dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. 

3. Thursan Hakim (2000: 26) mengemukakan pengertian motivasi adalah 

suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu 

perbuatan demi mencapai tujuan tertentu. 

 

Selanjutnya sedikit pengertian mengenai belajar adalah perubahan tingkah 

laku yang dinampakkan dalam perilaku baru sebagai akibat dari pengalaman 

maupun latihan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

belajar adalah suatu keadaan yang mendorong untuk melakukan suatu 

kegiatan dan mengarahkan tingkah laku serta menjaga tingkah laku pada 

kegiatan belajar agar mencapai tujuan yang diinginkan. 

Menurut Rimang (2011: 86) motivasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Motivasi dalam diri individu (intrinsik) 

Jenis motivasi ini timbul dari dalam diri individu itu sendiri tanpa ada 

paksaan ataupun dorongan dari orang lain, tetapi atas dasar kemauan 

sendiri. 

2. Motivasi luar individu (ekstrinsik) 

Jenis motivasi ini timbul sebagai pengaruh dari luar individu, apakah 

karena adanya ajakan, suruhan, ataupun paksaan dari orang lain sehingga 

dengan keadaan demikian anak didik mau melakukan sesuatu atau belajar. 

BAB 10 



 

92 | Psikologi Pendidikan 

Bagi anak didik yang selalu memperhatikan materi pelajaran yang 

diberikan bukanlah masalah bagi guru. Karena di dalam diri anak didik tersebut 

ada motivasi, yaitu motivasi intrinsik. Anak didik yang demikian biasanya 

dengan kesadaran sendiri memperhatikan pelajaran guru. Rasa ingin tahunya 

lebih banyak terhadap materi pelajaran yang diberikan. Berbagai gangguan 

yang ada di sekitarnya, kurang dapat mempengaruhinya. 

  

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI BELAJAR 
Belajar adalah suatu hal yang diwajibkan untuk semua orang, belajar 

sebenarnya menyenangkan. Namun, selalu ada hambatan-hambatan yang 

membuat kita enggan untuk belajar. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2010: 

97), terdapat beberapa unsur yang mempengaruhi motivasi belajar siswa, 

antara lain: 

1. Cita-cita atau aspirasi siswa 

Dari segi manipulasi kemandirian, keinginan yang tak terpuaskan dapat 

memperbesar kemauan dan semangat belajar, dari segi pembelajaran 

penguatan dengan hadiah atau hukuman akan dapat mengubah keinginan 

menjadi kemauan dan kemauan akan menjadi cita-cita. Cita-cita dapat 

berlangsung dalam waktu yang sangat lama bahkan sampai sepanjang 

hayat. Cita-cita seseorang akan memperkuat semangat belajar dan 

mengarahkan perilaku belajar. 

2. Kemampuan siswa 

Keinginan perlu diikuti dengan kemampuan atau kecakapan untuk 

mencapainya. Kemampuan akan memperkuat motivasi siswa untuk 

melakukan tugas-tugas perkembangannya. 

3. Kondisi siswa 

Kondisi siswa meliputi kondisi jasmani dan rohani. Seorang siswa yang 

sedang sakit, lapar, marah atau lelah akan mengganggu perhatiannya 

dalam belajar. 

4. Kondisi lingkungan siswa 

Lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, 

pergaulan sebaya dan kehidupan kemasyarakatan. Sebagai anggota 

masyarakat, maka siswa dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitar. 

5. Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran 

Siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan dan pikiran yang 

mengalami perubahan karena pengalaman hidup. Pengalaman dengan 

teman sebaya berpengaruh pada motivasi dan perilaku belajar. Lingkungan 

alam, tempat tinggal, dan pergaulan juga mengalami perubahan. 

Lingkungan budaya seperti surat kabar, majalah, radio, televisi semakin 
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menjangkau siswa. Semua lingkungan tersebut mendinamiskan motivasi 

belajarnya. 

 

C. CARA MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA 
Menanamkan motivasi kepada anak tunalaras tentu tidak semudah 

menanamkan motivasi pada anak normal pada umumnya. Akan tetapi sebagai 

seorang pendidik kita harus memiliki sikap optimis terhadap perkembangan 

anak didik. Menurut Rimang (2011: 88) ada beberapa strategi yang bisa 

digunakan oleh guru untuk menumbuhkan dan meningkatkan motivasi belajar 

anak, sebagai berikut: 

1. Menjelaskan tujuan belajar kepada anak. 

Pada permulaan belajar mengajar seharusnya terlebih dahulu seorang 

guru menjelaskan mengenai tujuan instruksional khusus yang akan 

dicapainya kepada siswa. Makin jelas tujuan makin besar pula motivasi 

dalam belajar. 

2. Memberi hadiah atas keberhasilan yang diraih oleh anak. 

Berikan hadiah untuk siswa yang berprestasi. Hal ini akan memacu 

semangat mereka untuk bisa belajar lebih giat lagi. Di samping itu, siswa 

yang belum berprestasi akan termotivasi untuk bisa mengejar siswa yang 

berprestasi. 

3. Membuka ajang saing/kompetisi diantara anak. 

Guru berusaha mengadakan persaingan diantar siswanya untuk 

meningkatkan prestasi belajarnya, berusaha memperbaiki hasil prestasi 

yang telah dicapai sebelumnya. 

4. Memberi pujian. 

Sudah sepantasnya siswa yang berprestasi untuk diberikan penghargaan 

atau pujian. Tentunya pujian yang bersifat membangun. 

5. Memberi hukuman. 

Hukuman diberikan kepada siswa yang berbuat kesalahan saat proses 

belajar mengajar. Hukuman ini diberikan dengan harapan agar siswa 

tersebut mau merubah diri dan berusaha memacu motivasi belajarnya.  

6. Membangkitkan dorongan kepada anak didik untuk belajar. 

Strateginya adalah dengan memberikan perhatian maksimal kepada 

peserta didik. 

7. Membangun kebiasaan belajar. 

Kebiasaan belajar yang baik dapat dibentuk dengan adanya jadwal belajar. 

8. Membantu kesulitan belajar. 

Membantu kesulitan peserta didik baik secara individual maupun 

kelompok. 
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9. Menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran. 

Meningkatkan motivasi belajar dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang bervariasi. Metode yang bervariasi akan sangat 

membantu dalam proses belajar dan mengajar. Dengan adanya metode 

yang baru akan mempermudah guru untuk menyampaikan materi pada 

siswa. 

10. Memanfaatkan dan terampil dalam menggunakan media pembelajaran 

Menggunakan media pembelajaran yang baik serta harus sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

 

Dari uraian di atas terdapat beragam cara untuk meningkatkan motivasi 

belajar anak. Dimulai dari menjelaskan pada anak tentang tujuan dari belajar 

itu sendiri sampai tahap memanfaatkan dan terampil dalam menggunakan 

media pembelajaran. Jika sedari awal anak telah memiliki motivasi belajar 

maka ia tidak akan merasa terpaksa dalam mengikuti proses pembelajaran 

sehingga hasil yang didapatkan akan lebih optimal. 

 

  



 

 

 

 

 
 
LINGKUNGAN BELAJAR  
DAN FAKTOR-FAKTOR NON 
INTELEKTUAL SISWA 

 

 

A. PERAN FAKTOR INTELEKTUAL DALAM BELAJAR 

Sebelum memahami peran faktor intelektual dalam belajar, adanya 

baiknya terlebih dahulu untuk memahami apakah yang dimaksud dengan 

intelektual. Kata intelektual berasal dari bahasa Inggris yakni intellectual yang 

merupakan kata benda yang dapat dihitung yang diartikan sebagai kaum cerdik 

pandai, cendikiawan. Hal yang sama juga terdapat dalam Bahasa Dictionary 

bahwa intellectual diartikan sebagai cendikiawan, intelektual, cerdik pandai.  

Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Luar Jaringan (offline) 

kata intelektual diartikan sebagai “1a cerdas, berakal, dan berpikiran jernih 

berdasarkan ilmu pengetahuan; 2n (yang) mempunyai kecerdasan tinggi; 

cendekiawan; 3n totalitas pengertian atau kesadaran, terutama yang 

menyangkut pemikiran dan pemahaman”. Beberapa pengertian tersebut 
memberikan pemahaman bahwa intelektual dalam tulisan ini dapat diartikan 

seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa intelektual adalah peserta 

didik yang cerdas berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, 

atau peserta didik yang mempunyai kecerdasan tinggi; cendekiawan, atau 

peserta didik yang secara totalitas pengertian atau kesadaran, terutama yang 

menyangkut pemikiran dan pemahaman peserta didik dalam belajar. Untuk 

dipahami juga, selain kata intelektual kita juga sering mengenal kata inteligensi. 

Menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia kata inteligensi diartikan “Psi daya 

reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat, baik secara fisik maupun mental, 

terhadap pengalaman baru, membuat pengalaman dan pengetahuan yang 

telah dimiliki siap untuk dipakai apabila dihadapkan pada fakta atau kondisi 

baru; kecerdasan”. 

BAB 11 
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Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata intelektual diartikan dengan 

“kecerdasan”. Beberapa pendapat tentang pengertian inteligensi, menurut 
William Stern mengemukakan bahwa inteligensi adalah “kesanggupan untuk 
menyesuaikan diri kepada kebutuhan baru, dengan menggunakan alat-alat 

berpikir yang sesuai dengan tujuannya”. Menurut Karl Buhler mengemukakan 

bahwa inteligensi adalah perbuatan disertai dengan pemahaman atau 

pengertian”.  
Beberapa pendapat di atas memberikan pemahaman bahwa inteligensi itu 

sama dengan kecerdasan, dan inteligensi merupakan kecerdasan dalam 

menyesuaikan sesuatu yang baru dengan apa yang telah dipikirkan 

sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut dapat pula dapat dipahami 

antara kata inteligensi dengan intelektual terdapat kesamaan. Namun 

kecerdasan intelektual sering disebut dengan IQ (Intelligent Quotient). Setelah 

kita memahami tentang pengertian intelektual dan perbedaan dengan 

inteligensi, tentu kita perlu memahami perkembangan intelektual. 

Perkembangan intelektual ini tidak dapat kita pisahkan dengan perkembangan 

kognitif menurut Jeans Piaget sebagaimana yang telah dikemukakan pada 

materi perkuliahan sebelumnya, yang dirasa cukup disampaikan dalam materi 

terdahulu. Ada beberapa macam kecerdasan menurut Howard Gardner, 

seorang psikolog terkemuka dari Harvard University, mengatakan ada delapan 

kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, seperti: 

1. Kecerdasan linguistic  

Orang yang memiliki kecerdasan ini adalah seseorang yang tahu 

bagaimana untuk memproses kata-kata ketika berbicara atau menulis. 

Kecerdasan ini kegiatan belajarnya menekankan pada keterampilan 

menggunakan bahasa alam bentuk kata atau kalimat dengan pola yang 

terstruktur. Menurut Campbell dan Dickinson bahwa mengajar dengan 

pendekatan linguistik merupakan sebuah sebuah keterampilan 

menggabungkan berbagai komponen bahasa, menulis, menyimak dan 

berbicara untuk mengingat, berkomunikasi, menjelaskan, mempengaruhi, 

menyusun makna, dan menggambarkan bahasa itu sendiri. 

 

2. Kecerdasan matematik atau logika  

Kecerdasan ini adalah tipe orang yang memiliki kecerdasan dalam hal 

angka dan logika. Mereka mudah untuk membuat klasifikasi dan kategorisasi, 

berpikir dalam pola sebab dan akibat, membuat hipotesis, dan pandangan 

rasional terhadap kehidupan. Kecerdasan ini tidak hanya terbatas pada 

pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam saja, akan tetapi juga 

memungkinkan untuk pelajaran lain. Kecerdasan ini menekankan pada 

kegiatan berpikir yang bersifat terukur, kuantitatif dan analisis. 
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3. Kecerdasan spasial 

Mereka yang jatuh ke dalam jenis ini memiliki sensitivitas yang tajam untuk 

visual, keseimbangan, warna, garis, bentuk, dan ruang. Selain itu, mereka juga 

pandai membuat sketsa ide dengan jelas. Menurut Campbell dan Dickson 

bahwa pembelajaran kecerdasan ini seharusnya menggunakan potensi peserta 

didik baik intelektual maupun fisik/keterampilan, yang mengajak peserta didik 

untuk belajar secara aktif dalam proses pembelajaran dari pada sekedar 

mengirimkan informasi, dan aktivitas belajar yang lebih didominasi oleh visual. 

 

4. Kecerdasan kinetik dan jasmani 

Tipe orang ini mampu untuk mengekspresikan ide dan perasaan. Mereka 

menyukai olahraga dan aktivitas fisik mengandalkan melalui tindakan-tindakan 

dan praktik langsung. 

 

5. Kecerdasan musical 

Mereka yang jatuh ke dalam jenis ini dapat mengembangkan, 

mengekspresikan, dan menikmati musik dan bentuk suara. Ciri-ciri orang yang 

memiliki kecerdasan musikal seperti bersiul, mudah menghafal lagu-lagu baru 

untuk didengar, menguasai salah satu instrumen tertentu, sensitif terhadap 

suara sumbang, dan suka bekerja sambil bernyanyi. 

 

6. Kecerdasan interpersonal 

Jenis orang biasanya memahami dan peka terhadap perasaan, niat, 

motivasi, karakter, dan temperamen orang lain. Selain itu, mereka juga mampu 

membangun kontak mata dengan baik, menghadapi orang lain dengan penuh 

perhatian, dan mendorong orang lain untuk menyampaikan cerita. Kecerdasan 

intrapersonal Tipe orang ini memiliki kecerdasan pengetahuan diri dan mampu 

bertindak adaptif berdasarkan pengenalan diri. Karakteristik yang suka bekerja 

sendiri, cenderung mengabaikan, sering merenungkan diri sendiri, dan 

memahami kekuatan dan kelemahan. 

 

7. Kecerdasan naturalis 

Orang yang memiliki kecerdasan ini mampu memahami dan menikmati 

alam dan menggunakannya secara produktif dan mengembangkan 

pengetahuan tentang alam. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan ini yang 

mencintai lingkungan, mampu mengenali sifat dan perilaku hewan, dan 

bahagia kegiatan di luar ruangan atau alami. 
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Ada beberapa faktor intelektual dalam belajar menurut Ngalim Purwanto 

faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual seseorang itu 

yaitu pembawaan, kematangan, pembentukan, minat dan pembawaan yang 

khas, dan kebebasan. 

1. Pembawaan, pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang 

dibawa sejak lahir. “Batas kesanggupan kita” yakni dapat tidaknya 
memecahkan suatu soal, pertama-tama ditentukan oleh pembawaan kita. 

Orang itu ada yang pintar dan ada yang tidak pintar, meskipun menerima 

latihan dan pelajaran yang sama, perbedaan-perbedaan itu masih tetap 

ada. Banyak teori dan hasil penelitian menyatakan bahwa kapasitas 

intelegensi dipengaruhi oleh gen orang tua. Namun, yang cenderung 

mempengaruhi tinggi atau rendahnya tingkat kecerdasan anak tergantung 

faktor gen mana (ayah atau ibu) yang dominan mempengaruhinya pada 

saat terjadinya “konsepsi” individu. Teori konvergensi mengemukakan 

bahwa anak yang lahir telah mempunyai potensi bawaan, tetapi potensi 

tersebut tidak dapat berkembang dengan baik tanpa mendapat 

pendidikan dan latihan atau sentuhan dari lingkungan; 

2. Kematangan, tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan 

dan perkembangan, kematangan intelektual seseorang dapat dikatakan 

telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya 

masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut, kematangan intelektual 

menurut Piaget (seorang psikolog dari Swiss) membuat empat tahapan 

kematangan dalam perkembangan intelektual, yaitu: periode sensori 

motorik (0-2 tahun), Periode pra operasional (2-7 tahun), periode 

operasional konkrit (7-11 tahun), dan periode operasional formal (11-16 

tahun). Hal tersebut membuktikan bahwa semakin bertambah usia 

seseorang, intelektualnya makin berfungsi dengan sempurna. Ini berarti 

faktor kematangan mempengaruhi struktur intelektual, sehingga 

menimbulkan perubahan-perubahan kualitatif dari fungsi intelektual. 

Yaitu kemampuan menganalisis (memecahkan suatu permasalahan yang 

rumit) dengan baik; 

3. Pembentukan, pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang 

yang mempengaruhi perkembangan intelektual. Dapat kita bedakan 

pembentukan sengaja  (seperti yang dilakukan di sekolah-sekolah) dan 

pembentukan tidak sengaja (pengaruh alam sekitar). Pendidikan dan 

latihan yang bersifat kognitif dapat memberikan sumbangan terhadap 

fungsi intelektual seseorang. Misalnya, orang tua yang menyediakan 

fasilitas sarana seperti bahan bacaan majalah anak-anak dan sarana 

bermain yang memadai, semua ini dapat membentuk anak menjadi 

meningkatkan fungsi dan kualitas pikirannya, pada gilirannya situasi ini 
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akan meningkatkan perkembangan intelektual anak dibanding anak 

seusianya; 

4. Minat dan pembawaan yang khas, minat mengarahkan perbuatan kepada 

suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri 

manusia terdapat dorongan-dorongan (motif-motif) yang mendorong 

manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar. Motif menggunakan dan 

menyelidiki dunia luar (manipulate and exploring motives). Dari 

manipulasi dan eksplorasi yang dilakukan terhadap dunia luar itu, lama 

kelamaan timbullah minat terhadap sesuatu. Apa yang menarik minat 

seseorang mendorongnya untuk berbuat lebih giat dan lebih baik; 

5. Kebebasan, kebebasan berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-

metode yang tertentu dalam memecahkan masalah-masalah. Manusia 

mempunyai kebebasan memilih metode, juga bebas dalam memilih 

masalah sesuai dengan kebutuhannya. Dengan adanya kebebasan ini 

berarti bahwa minat tidak selamanya menjadi syarat dalam perbuatan 

intelektual. Kebebasan psikologis perlu dikembangkan pada anak agar 

intelektualnya berkembang dengan baik. Anak yang memiliki kebebasan 

untuk berpendapat, tanpa disertai perasaan takut atau cemas dapat 

merangsang berkembangnya kreativitas dan pola pikir. Mereka bebas 

memilih cara (metode) tertentu dalam memecahkan persoalan. Hal ini 

mempunyai sumbangan yang berarti dalam perkembangan intelektual. 

 

Menurut Hamalik faktor-faktor yang mempengaruhi intelektual yaitu: 

1. Usia 

Kemampuan seseorang untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya 

bertambah sambil ia berkembang menjadi lebih tua. Artinya, bertambah 

tua usia seseorang, bertambahlah kemampuannya untuk melakukan 

penyesuaian dirinya dengan lingkungannya. Secara teoretis pertumbuhan 

intelektual berhenti pada usia 20 atau 25 tahun. Bagi orang yang lebih 

inteligen pertumbuhan berlangsung lebih cepat dan terus berlangsung 

dalam waktu yang lebih lama. Sebaliknya, orang yang kurang inteligen 

berkembang lebih lambat dan pertumbuhan ini berhenti pada usia yang 

lebih awal. Menurut Wechsler yang merumuskan bahwa kemajuan 

(penambahan) dalam kemampuan mental berlangsung hingga usia 30 dan 

sedikit menurun sampai usia 60 tahun. 

2. Hereditas 

Potensi untuk perkembangan inteligensi diwariskan melalui orang tua. 

Prinsip ini diterima, baik untuk pihak yang menekankan pentingnya 

lingkungan maupun oleh pihak yang memperingatkan tentang berapa 

banyaknya IQ dapat ditingkatkan dengan lingkungan yang baik. Penelitian-
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penelitian pada tahun 1920-an menunjukkan bahwa meskipun orang tua 

yang berada pada kelas profesional hanya merupakan bagian kecil dari 

penduduk (5-10%), keturunan mereka meliputi sekitar 1/3 dari populasi 

anak cerdas. Hampir setengah hari mereka yang dewasa ini menjadi orang-

orang terkemuka mempunyai ayah yang istimewa. Sebaliknya, orang tua 

anak-anak yang belajarnya lambat mempunyai inteligensi di bawah rata-

rata. Pertimbangan lain berdasarkan regresi herediter (dari Galton) dalam 

mengemukakan bahwa anak-anak dari orang tua yang inteligen tidak akan 

sama inteligennya, dan juga anak-anak dari orang tua yang tidak pintar 

tidak akan sama tidak pintarnya, anak-anak cenderung menuju ke arah 

rata-rata. Anak-anak yang orang tuanya memiliki IQ 135 akan cenderung 

memiliki IQ yang lebih rendah, antara 100 dan 135. Anak yang orang 

tuanya memiliki IQ 64 cenderung memiliki IQ lebih tinggi, antara 64 dan 

100. Hal lain ditemukan oleh Jensen atas dasar analisis terhadap data 

mengenai anak kembar identik. Jensen berkesimpulan bahwa 80% dari 

variasi dalam skor IQ disebabkan oleh faktor-faktor keturunan. 

3. Lingkungan 

Penelitian terhadap anak-anak yang dipelihara (dibesarkan) dalam 

lingkungan kumuh di kota besar rata-rata IQ-nya lebih rendah 

dibandingkan dengan anak-anak seusia mereka dari masyarakat golongan 

menengah. Menurut Bernard berdasarkan hasil-hasil penelitian dapat di 

simpulkan bahwa faktor-faktor yang menunjang perkembangan intelektual 

yang optimal adalah sebagai berikut: a) Orang tua yang menaruh minat 

terhadap anak-anak, menyediakan waktu untuk bercengkerama dengan 

mereka, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, memiliki anak-anak 

yang mendapat skor tinggi dalam tes dan berprestasi baik di sekolah, b) 

Faktor-faktor seperti cinta dan kasih sayang, penerimaan terhadap anak, 

perlakuan yang konsisten yang menunjang kesehatan mental mempunyai 

pengaruh baik terhadap perkembangan intelektual, c) Peninjauan ke 

tempat-tempat seperti museum, kebun binatang, perpustakaan, konser, 

teater, dan taman adalah hal yang merangsang perkembangan intelektual. 

4. Kelamin 

Anak laki-laki (sebagai suatu kelompok) memperlihatkan variabilitas yang 

lebih besar dari pada anak perempuan dalam penyebaran inteligensi. 

Artinya lebih banyak anak laki-laki yang lemah dalam inteligensi di 

bandingkan dengan anak perempuan, namun banyak anak laki-laki yang 

menunjukkan superioritas dalam inteligensi di bandingkan anak 

perempuan. Tidak berguna untuk berbicara tentang superioritas atau 

inferioritas mengenai kelamin yang satu atau yang lain. Sementara itu 

menurut Bloom bahwa sekurang-kurangnya selama antara usia 7-16 tahun 
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tidak ada alasan untuk memisahkan penganalisisan data-data tes 

inteligensi mengenai anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Rata-

rata laki-laki melebihi perempuan dalam hal berpikir  umum, berpikir 

aritmetika, kemampuan dalam meneliti kesamaan-kesamaan, dan aspek 

tertentu tentang informasi umum. Laki-laki cenderung melebihi 

perempuan dalam kecepatan dan koordinasi gerakan-gerakan badan yang 

besar, pengamatan ruang, dan bakat mekanis. Adapun anak-anak 

perempuan cenderung lebih unggul dalam ingatan, penguasaan bahasa, 

manual dexterity, perhitungan angka, dan kecepatan perseptual. 

5. Ras 

Berbagai penelitian sampai pada kesimpulan yang sama seperti halnya 

tentang jenis kelamin, yaitu bahwa perbedaan-perbedaan di antara ras 

dalam hal inteligensi kurang signifikan daripada perbedaan-perbedaan di 

dalam ras. Banyak penelitian di Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa 

apabila sekelompok orang Negro,  Indian, atau orang Mexiko di tes 

inteligensinya, skor rata-ratanya hanya lebih rendah 5 sampai 10 angka IQ 

daripada rata-rata kelompok anak kulit putih. Jadi dari pernyataan di atas 

dapat disimpulkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi intelegensi 

yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam seperti gen, 

gizi, kematangan, pembentukan, kebebasan psikologi, minat dan 

pembawaan yang khas stabilitas inteligensi dan IQ. Sedangkan faktor dari 

luar yaitu lingkungan. Jadi  tidak hanya faktor gen (pembawaan), tetapi 

juga faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi tingkat intelektual 

seseorang. Dari faktor lingkungan tersebut yang paling banyak 

berpengaruh yaitu yang mana yang lebih sering berinteraksi atau dengan 

siapa lebih banyak berinteraksi atau yang paling banyak memberi 

pengalaman. 

 

Selanjutnya hasil penelitian Alfred Binet dan koleganya, menemukan peran 

kecerdasan intelegensi dalam belajar adalah sebagai berikut: 

1. Kecerdasan intelegensi berperan dalam keberhasilan seorang anak dalam 

proses belajar di sekolah. Anak dengan kemampuan intelegensi yang 

rendah akan mengalami kesulitan dalam belajar sebaliknya anak dengan 

kemampuan intelegensi yang tinggi akan mudah dalam mengikuti proses 

belajar. Sesuai dengan tujuan awal dari tes intelegensi yang dilakukan oleh 

Alfred Binet adalah untuk mengetahui siswa yang kemungkinan mengalami 

kegagalan dalam belajar sehingga mereka perlu mendapatkan perhatian 

khusus; 
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2. Kecerdasan intelegensi berperan sebagai direction. Menurut Binet 

direction melibatkan pengetahuan mengenai apa yang harus dilakukan dan 

bagaimana cara melakukannya. Sehingga siswa dengan kemampuan 

inteligensi yang tinggi dapat dengan cepat mengetahui apa yang harus 

dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Ketika guru memberikan 

suatu tugas tertentu ia dapat dengan cepat mengetahui tindakan apa yang 

harus ia lakukan. 

3. Kecerdasan sebagai Menurut Binet adaptation mengacu pada upaya 

membangun strategi untuk melakukan sebuah tugas, lalu berusaha untuk 

tetap berada dalam strategi tersebut dan mengadaptasinya saat 

mengimplementasikannya. 

4. Kecerdasan sebagai criticism. Menurut Binet criticism adalah kemampuan 

untuk mengkritisi pikiran dan tindakan sendiri. Sehingga siswa yang cerdas 

dapat berpikir kritis dan lebih aktif dalam proses belajar. 

5. Kecerdasan intelegensi berperan dalam memberikan kesempatan belajar 

bagi anak yang berasal dari keluarga miskin. Berdasarkan pengamatan 

yang dilakukan oleh Binet terhadap anak-anak miskin, betapapun 

pandainya mereka, namun mereka tidak pernah diberi kemudahan untuk 

mendapatkan pendidikan lanjutan. Binet berpikir bahwa lewat tes IQ anak-

anak miskin mampu membuktikan mereka lebih cerdas daripada rata-rata 

anak kebanyakan. Karenanya, seharusnya, mereka bisa memperoleh 

pendidikan lanjutan, tanpa menghiraukan kedudukan sosial mereka. 

 

B. PERAN FAKTOR NON-INTELEKTUAL DALAM BELAJAR 
Beberapa penelusuran yang dilakukan, faktor non-intelektual dalam belajar 

itu terdiri dari sikap, motivasi, mengolah informasi, konsentrasi, percaya diri 

dan kebiasaan. Faktor non-intelektual ini tentu tidak terlepas dari kerja otak, 

sebelumnya akan dikemukakan beberapa cara mengajar yang disukai oleh otak 

menurut Alamsyah Said dan Andi Budimanjaya, yaitu: 

1. Kenali tipe-tipe kecepatan belajar peserta didik dengan baik, kecepatan 

belajar pada peserta didik ada yang fast learner, normaly learner, slow 

learner, dan very slow learner, 

2. Bangunkan rasa percaya diri peserta didik dan beri motivasi belajar yang 

berprestasi kepada peserta didik, 

3. Ajarkan peserta didik dengan sepenuh hati atau dengan hati, 

4. Ajarkan peserta didik sesuai dengan kecerdasan yang dimilikinya dengan 

gaya belajar peserta didik, 

5. Gunakan strategi pengajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik, 

6. Mengajarlah sesuai dengan modalitas terbaik peserta didik, 
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7. Libatkan peserta didik secara aktif baik yang berhubungan dengan 

kinestetik maupun visual, 

8. Mengajarlah dengan kesabaran, 

9. Mainkan apersepsi alfa zone dan scene setting dalam proses mengajar 

(humorislah dalam proses pembelajaran. 

 

Untuk memahami tentang faktor non-intelektual dalam belajar tersebut 

akan diuraikan berikut ini: 

1. Sikap terhadap belajar 

Diketahui bahwa sikap adalah kecenderungan orang untuk berbuat, sikap 

sesungguhnya berbeda dengan perbuatan karena perbuatan merupakan 

implementasi dari sikap. Dalam kegiatan belajar, sikap peserta didik dalam 

proses belajar terutama ketika memulai kegiatan belajar merupakan bagian 

penting untuk diperhatikan karena aktivitas belajar siswa selanjutnya banyak 

ditentukan oleh sikap siswa akan memulai suatu kegiatan belajar, bila mana 

ketika memulai kegiatan belajar siswa memiliki sikap menerima atau kesediaan 

emosional untuk belajar, maka ia akan cenderung untuk berusaha terlibat 

dalam kegiatan belajar dengan baik, demikian juga sebaliknya. Banyak sikap 

yang dilakukan oleh peserta didik dalam belajar, di antaranya adalah 

mendengar, melihat, meraba, menulis, membaca, mengingat, dan lain 

sebagainya. Sikap tersebut sangat berperan dalam kegiatan belajar peserta 

didik, sikap yang tepat akan menciptakan pencapaian tujuan pembelajaran 

secara efektif, dan begitu pula sebaliknya sikap-sikap tersebut akan 

menghambat peserta didik untuk melakukan kegiatan belajarnya. 

 

2. Motivasi belajar 

Motivasi dalam kegiatan belajar merupakan kekuatan yang dapat menjadi 

tenaga pendorong bagi siswa untuk mendayagunakan potensi-potensi yang 

ada pada dirinya dan potensi yang ada di luar dirinya untuk mewujudkan 

tujuan belajar. Peserta didik yang memiliki tujuan belajar akan tampak melalui 

kesungguhan untuk terlibat di dalam proses belajar antara lain, tampak melalui 

keaktifan bertanya, keaktifan berpendapat, pelajaran, menyimpulkan, 

mencatat dan mengerjakan latihan dan evaluasi. Oleh karena itu rendahnya 

motivasi merupakan masalah dalam belajar, karena hal ini memberikan 

dampak bagi ketercapaian hasil belajar yang diharapkan. Adapun peran 

motivasi dalam belajar menurut Ngalim Purwanto adalah a. Sebagai 

pendorong peserta didik untuk berbuat/bertindak yang memberikan energi 

(kekuatan) kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar, b. Untuk 

menentukan arah perbuatan ke arah yang mengonstruksi belajar, sehingga 

dapat mencegah hal-hal yang akan merusak proses belajar itu sendiri, karena 
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semakin jelas tujuan motivasi belajar itu maka semakin jelas pula terbentang 

jalan yang harus ditempuh oleh peserta didik, c. Untuk menyeleksi perbuatan 

peserta didik, artinya menentukan perbuatan-perbuatan mana yang harus 

dilakukan, yang serasi, guna mencapai tujuan pembelajaran. 

 

3. Mengelola informasi belajar 

Mengolah informasi belajar atau bahan belajar dapat diartikan sebagai 

proses berpikir seseorang untuk mengolah informasi-informasi yang diterima 

sehingga menjadi bermakna. Dalam kajian konstruktivisme mengolah bahan 

belajar atau mengolah informasi merupakan hal yang penting agar seseorang 

dapat mengkonstruksi pengetahuannya sendiri berdasarkan informasi yang 

telah ia dapatkan. 

 

4. Konsentrasi belajar 

Konsentrasi belajar merupakan salah aspek psikologis yang sering kali tidak 

begitu mudah untuk diketahui oleh orang lain selain diri individu yang sedang 

belajar. Kesulitan berkonsentrasi merupakan indikator adanya masalah belajar 

yang dihadapi siswa, karena hal itu akan menjadi kendala di dalam mencapai 

hasil belajar yang diharapkan. Peran konsentrasi dalam belajar 

sebagai memusatkan perhatian atau pikiran pada kegiatan belajar, baik 

pemusatan tenaga, kekuatan dan sebagainya dalam belajar. 

 

5. Rasa percaya diri 

Rasa percaya diri merupakan salah satu kondisi psikologis seseorang yang 

berpengaruh terhadap aktivitas fisik dan mental dalam proses pembelajaran. 

Rasa percaya diri pada umumnya muncul ketika seseorang akan melakukan 

atau terlibat di dalam suatu aktivitas tertentu, di mana pikirannya terarah 

untuk mencapai sesuatu hasil yang diinginkannya. Peran percaya diri peserta 

didik dalam belajar sebagai pengarah aktivitas fisik dan mental belajar peserta 

didik. 

 

6. Kebiasaan belajar 

Kebiasaan belajar adalah perilaku belajar seseorang yang telah tertanam 

dalam waktu yang relatif lama sehingga memberikan ciri dalam aktivitas 

belajar yang dilakukannya. Peran kebiasaan belajar untuk menciptakan belajar 

yang teratur, daya tahan belajar yang lama, dan membiasakan belajar pada diri 

peserta didik, dan lain sebagainya. 

 

  



 

 

 

 

 
 
KARAKTERISTIK DAN PERAN GURU 
DALAM PROSES BELAJAR SISWA 

 

 

A. PERAN GURU 

Dari zaman ke zaman peran guru dalam proses pembelajaran sangat 

penting. Begitu pula dalam Era Globalisasi, dimana teknologi komputer yang 

berkembang dengan pesat menggantikan sebagian pekerjaan manusia. Namun 

kedudukan guru tidak dapat digantikan dengan media lain. Hal ini 

menunjukkan bahwa peran guru tetap diperlukan dalam keadaan apapun. 

Proses Pembelajaran akan terjadi manakala terdapat interaksi atau 

hubungan timbal balik antara siswa dengan lingkungannya dalam situasi 

edukatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hubungan timbal balik 

ini merupakan syarat terjadinya proses pembelajaran yang di dalamnya tidak 

hanya menitikberatkan pada transfer of knowledge, akan juga transfer of value. 

Transfer of knowledge dapat diperoleh siswa dari media-media belajar, seperti 

buku, majalah, museum, internet, guru, dan sumber-sumber lain yang dapat 

menambah pengetahuan siswa. Akan tetapi Ttransfer of value hanya akan 

diperoleh siswa melalui guru yang menanamkan sikap dan nilai suatu materi 

dengan melibatkan segi-segi psikologis dari guru dan siswa. Penanaman sikap 

dan nilai yang melibatkan aspek-aspek psikologis inilah yang tidak dapat 

digantikan oleh media manapun. Dengan demikian guru adalah media yang 

mutlak adanya dalam proses pembelajaran siswa. 

 

B. GURU SEBAGAI PENDIDIK 
Guru adalah faktor penentu keberhasilan proses pembelajaran yang 

berkualitas. Sehingga berhasil tidaknya pendidikan mencapai tujuan selalu 

dihubungkan dengan kiprah para guru. Oleh karena itu, usaha-usaha yang 

dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan hendaknya dimulai dari 

BAB 12 
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peningkatan kualitas guru. Guru yang berkualitas diantaranya adalah 

mengetahui dan mengerti peran dan fungsinya dalam proses pembelajaran. 

Menurut Sardiman (1992), peran guru dalam proses pembelajaran adalah 

sebagai Informator, Organisator, Motivator, Pengarah/Direktor, Inisiator, 

Transmiter, Fasilitator, Mediator, dan Evaluator. Sedangkan Pullias dan Young, 

Manan, Yelon dan Weinstein seperti yang dikutip oleh E. Mulyasa (2007), 

mengatakan bahwa peran guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai 

Pendidik, Pengajar, Pembimbing, Pelatih, Penasihat, Pembaharu (Inovator), 

Model dan Teladan, Pribadi, Peneliti, Pendorong Kreativitas, Pembangkit 

Pandangan, Pekerja Rutin, Pemindah Kemah, Pembawa Cerita, Aktor, 

Emansipator, Emansipator, Pengawet, dan sebagai Kulminator.  

Guru sebagai seorang pendidik tidak hanya tahu tentang materi yang akan 

diajarkan. Akan tetapi, ia pun harus memiliki kepribadian yang kuat yang 

menjadikannya sebagai panutan bagi para siswanya. Hal ini penting karena 

sebagai seorang pendidik, guru tidak hanya mengajarkan siswanya untuk 

mengetahui beberapa hal. Guru juga harus melatih keterampilan, sikap dan 

mental anak didik. Penanaman keterampilan, sikap dan mental ini tidak bisa 

sekedar asal tahu saja, tetapi harus dikuasai dan dipraktikkan siswa dalam 

kehidupan sehari-harinya. 

Mendidik adalah menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap 

materi yang disampaikan kepada anak. Penanaman nilai-nilai ini akan lebih 

efektif apabila dibarengi dengan teladan yang baik dari gurunya yang akan 

dijadikan contoh bagi anak. Dengan demikian diharapkan siswa dapat 

menghayati nilai-nilai tersebut dan menjadikannya bagian dari kehidupan 

siswa itu sendiri. Jadi peran dan tugas guru bukan hanya menjejali anak dengan 

semua ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) dan menjadikan siswa tahu 

segala hal. Akan tetapi guru juga harus dapat berperan sebagai pentransfer 

nilai-nilai (transfer of values). 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru sebagai pendidik, yaitu: 

1. Guru harus dapat menempatkan dirinya sebagai teladan bagi siswanya. 

Teladan di sini bukan berarti bahwa guru harus menjadi manusia sempurna 

yang tidak pernah salah. Guru adalah manusia biasa yang tidak luput dari 

kesalahan. Tetapi guru harus berusaha menghindari perbuatan tercela 

yang akan menjatuhkan harga dirinya. 

2. Guru harus mengenal siswanya. Bukan saja mengenai kebutuhan, cara 

belajar dan gaya belajarnya saja. Akan tetapi, guru harus mengetahui sifat, 

bakat, dan minat masing-masing siswanya sebagai seorang pribadi yang 

berbeda satu sama lainnya. 
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3. Guru harus mengetahui metode-metode penanaman nilai dan bagaimana 

menggunakan metode-metode tersebut sehingga berlangsung dengan 

efektif dan efisien. 

4. Guru harus memiliki pengetahuan yang luas tentang tujuan pendidikan 

Indonesia pada umumnya, sehingga memberikan arah dalam memberikan 

bimbingan kepada siswa. 

5. Guru harus memiliki pengetahuan yang luas tentang materi yang akan 

diajarkan. Selain itu guru harus selalu belajar untuk menambah 

pengetahuannya, baik pengetahuan tentang materi-materi ajar ataupun 

peningkatan keterampilan mengajarnya agar lebih profesional. 

 

C. GURU SEBAGAI PENGAJAR 
Peran guru sebagai pengajar, kadang diartikan sebagai menyampaikan 

materi pelajaran kepada siswa. Dalam posisi ini, guru aktif menempatkan 

dirinya sebagai pelaku imposisi yaitu menuangkan materi ajar kepada siswa. 

Sedangkan di lain pihak, siswa secara pasif menerima materi pelajaran yang 

diberikan tersebut sehingga proses pengajaran bersifat monoton. Padahal, 

peran guru sebagai pengajar bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi 

masih banyak kegiatan lain yang harus dilakukan guru agar proses pengajaran 

mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. 

Mengajar merupakan kegiatan yang dilakukan secara sengaja dalam upaya 

memberikan kemungkinan bagi siswa melakukan proses belajar sesuai dengan 

rencana yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan pengajaran. Jadi tugas 

guru sebagai pengajar adalah bagaimana caranya agar siswa belajar. Untuk itu, 

beberapa hal yang harus dilakukan guru agar siswa belajar sebagaimana 

disebutkan oleh E Mulyasa (2007), adalah sebagai berikut. 

1. Membuat ilustrasi: pada dasarnya ilustrasi menghubungkan sesuatu yang 

sedang dipelajari peserta didik dengan sesuatu yang telah diketahuinya, 

dan pada waktu yang sama memberikan tambahan pengalaman kepada 

mereka. 

2. Mendefinisikan: meletakkan sesuatu yang dipelajari secara jelas dan 

sederhana dengan menggunakan latihan dan pengalaman serta pengertian 

yang dimiliki oleh peserta didik. 

3. Menganalisis: membahas masalah yang telah dipelajari bagian demi bagian, 

sebagaimana orang mengatakan: ?Cuts the learning into chewable bites? . 

4. Mensintesis: mengembalikan bagian-bagian yang telah dibahas ke dalam 

suatu konsep yang utuh sehingga memiliki arti, hubungan antara bagian 

yang satu dengan yang lain nampak jelas dan setiap masalah itu tetap 

berhubungan dengan keseluruhan yang lebih besar. 



 

108 | Psikologi Pendidikan 

5. Bertanya: mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berarti dan tajam agar 

apa yang telah dipelajari menjadi lebih jelas. 

6. Merespon: mereaksi atau menanggapi pertanyaan peserta didik. 

Pembelajaran akan lebih efektif jika guru dapat merespon setiap 

pertanyaan peserta didik. 

7. Mendengarkan: memahami peserta didik dan berusaha menyederhanakan 

setiap masalah, serta membuat kesulitan nampak jelas baik bagi guru 

maupun bagi siswa. 

8. Menciptakan kepercayaan: peserta didik akan memberikan kepercayaan 

terhadap keberhasilan guru dalam pembelajaran dan pembentukan 

kompetensi dasar. 

9. Memberikan pandangan yang bervariasi: melihat bahan yang dipelajari 

dari berbagai sudut pandang dan melihat masalah dalam kombinasi yang 

bervariasi. 

10. Menyediakan media untuk mengkaji materi standar: memberikan 

pengalaman yang bervariasi melalui media pembelajaran dan sumber 

belajar yang berhubungan dengan materi standar. 

11. Menyesuaikan metode pembelajaran dengan kemampuan dan tingkat 

perkembangan peserta didik serta menghubungkan materi baru dengan 

sesuatu yang telah dipelajari. 

12. Memberikan nada perasaan: membuat pembelajaran lebih bermakna dan 

hidup melalui antusias dan semangat. 

 

  



 

 

 

 

 
 
KONSEP DASAR DIAGNOSTIK 
KESULITAN BELAJAR 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Dalam proses pendidikan, guru sangat dianjurkan untuk terlebih dahulu 

melakukan upaya mengenali gejala dengan cermat terhadap fenomena yang 

menunjukkan kemungkinan adanya kesulitan belajar yang melanda siswa 

tersebut. Upaya seperti ini disebut sebagai diagnosis yang bertujuan 

menetapkan jenis “penyakit” yakni jenis kesulitan belajar yang dialami para 
siswa. 

Salah satu cara mendiagnosis yang dapat ditempuh oleh guru, adalah 

prosedur Weener & Senf (1982) sebagai berikut. 

1. Melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa 

ketika mengikuti pelajaran. 

2. Memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa khususnya yang diduga 

mengalami kesulitan belajar. 

3. Mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal ihwal 

keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. 

4. Memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui 

hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa. 

5. Memberikan tes kemampuan intelegensi (IQ) khususnya kepada siswa 

yang diduga mengalami kesulitan belajar. 

 

Secara umum, langkah-langkah diatas dapat dilakukan oleh para guru 

kecuali langkah ke-5 yaitu mengenai tes IQ pada siswa. Diperlukan tenaga 

yang berwenang seperti klinik psikolog untuk menjalankan poin terakhir pada 

prosedur mendiagnosis kesulitan belajar pada siswa tersebut. Yang terpenting 

dalam hal ini, adalah apabila siswa yang mengalami kesulitan belajar itu ber-

IQ jauh di bawah normal (tuna grahita), orang tua hendaknya mengirimkan 

siswa tersebut ke lembaga pendidikan khusus anak-anak (tuna grahita) atau 
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sekolah luar biasa, karena lembaga atau sekolah biasa tidak menyediakan 

tenaga pendidik dan kemudahan belajar khusus untuk anak-anak anormal. 

Dan, para siswa yang menunjukkan misbehavior berat seperti perilaku agresif 

yang berpotensi antisocial atau kecanduan narkotika, harus diperlakukan 

secara khusus pula, seperti misalnya dimasukkan ke lembaga 

permasyarakatan anak-anak atau ke lembaga rehabilitas. 

Adapun untuk mengatasi kesulitan belajar siswa pengidap sindrom 

disleksia, disgrafia, dan diskalkulia, guru dan orang tua sangat dianjurkan 

untuk memanfaatkan guru pendukung (support teacher). Guru khusus ini 

bertugas menangani para siswa pengidap sindrom-sindrom tadi di samping 

melakukan remedial teaching (pengajaran perbaikan). Atau jika tidak ada guru 

pendukung, orang tua dapat menghubungi biro konsultasi psikologi dan 

pendidikan yang biasanya terdapat pada fakultas psikologi dan fakultas 

keguruan di daerah setempat, atau seluruh Indonesia. 

Untuk mengatasi kesulitan belajar yang dialami para siswanya, para guru 

mempunyai berbagai alternative untuk mengatasinya. Namun, sebelum 

pilihan tertentu diambil, para guru dianjurkan terlebih dahulu melakukan 

beberapa langkah penting di bawah ini. 

a. Menganalisis hasil diagnosis, yakni menelaah bagian-bagian masalah dan 

hubungan antarbagian tersebut untuk memperoleh pengertian yang benar 

mengenai kesulitan belajar yang dihadapi siswa. 

b. Mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan tertentu yang 

memerlukan perbaikan. 

c. Menyusun program perbaikan, khususnya program remedial teaching 

(pengajaran perbaikan). 

 

Setelah melaksanakan tahapan di atas, guru dapat melaksanakan program 

perbaikan. 

1. Analisis Hasil Diagnosis 

Data dan informasi yang diterima oleh para guru melalui diagnostic 

kesulitan belajar perlu dianalisis sehingga jenis kesulitan khusus yang dialami 

siswa yang berprestasi rendah itu dapat diketahui secara pasti. Contoh: Nita 

mengalami kesulitan belajar yaitu “disleksia”. Disleksia adalah sindrom 

dimana siswa tidak dapat membaca huruf atau kata dikarenakan dalam 

pemikiran atau mata mereka, huruf-huruf tersebut bukanlah huruf yang 

manusia normal dapat lihat atau baca. Huruf-huruf tersebut bisa terbalik, bisa 

melayang, bisa tidak beraturan dalam penyusunan katanya. Setelah 

menganalisis kesulitan belajar siswa seperti ini, barulah guru dapat 

menentukan langkah apa yang harus ia pilih agar siswanya dapat mengikuti 

pelajaran dengan baik dan mengalahkan kesulitan belajar yang ia miliki. 
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2. Menentukan Kecakapan Bidang Bermasalah 

Berdasarkan data yang guru dapat dari hasil menganalisis, bidang-bidang 

kecakapan bermasalah dapat dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu sebagai 

berikut. 

a. Bidang kecakapan bermasalah yang dapat ditangani oleh guru sendiri. 

b. Bidang kecakapan bermasalah yang dapat ditangani oleh guru dengan 

bantuan orang tua. 

c. Bidang kecakapan bermasalah yang tidak dapat ditangani baik oleh guru 

maupun orang tua. 

 

Bidang kecakapan yang tidak dapat ditangani baik oleh guru maupun orang 

tua dapat bersumber dari kasus-kasus tuna grahita (lemah mental) dan 

kecanduan narkotika. Mereka yang termasuk dalam lingkup dua macam kasus 

yang bermasalah berat ini dipandang tidak berketerampilan (unskilled people). 

Oleh karena itu, para siswa yang mengalami kedua masalah kesulitan belajar 

tersebut tidak hanya memerlukan pendidikan khusus, tetapi juga memerlukan 

perawatan khusus. 

 

3. Menyusun Program Perbaikan 

Dalam menyusun program remedial teaching, sebelumnya para guru perlu 

menetapkan hal-hal sebagai berikut. 

a. Tujuan pengajaran remedial. 

b. Materi pengajaran remedial. 

c. Metode pengajaran remedial. 

d. Alokasi waktu pengajaran remedial. 

e. Evaluasi kemajuan siswa setelah mengikuti program pengajaran remedial. 

 

4. Melaksanakan Program Perbaikan 

Pada prinsipnya, program pengajaran remedial ini lebih cepat dilaksanakan 

tentu lebih baik. Tempat penyelenggaraannya bisa dimana saja, asal tempat 

tersebut memungkinkan siswa sebagai klien untuk memusatkan perhatiannya 

terhadap proses pengajaran perbaikan tersebut. Juga, patut dipertimbangkan 

oleh guru pembimbing kemungkinan digunakannya ruang Bimbingan dan 

Penyuluhan yang tersedia di sekolah dalam rangka mendayagunakan ruang BP 

tersebut. 

Lalu, untuk memperluas cakupan wawasan pengetahuan mengenai 

alternatif-alternatif pemecahan masalah kesulitan belajar siswa, guru sangat 

dianjurkan untuk mempelajari buku-buku khusus mengenai bimbingan siswa. 

Selain itu, guru juga dianjurkan untuk mempertimbangkan penggunaan model-
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model mengajar tertentu yang dianggap sesuai sebagai alternative lain atau 

pendukung cara memecahkan masalah kesulitan belajar siswa. 

Ada empat macam metode mengajar yang dipandang representatif dan 

dominan dalam arti digunakan secara luas sejak dahulu hingga sekarang pada 

setiap jenjang pendidikan formal. Metode-metode tersebut adalah sebagai 

berikut. 

1. Metode Ceramah 

Ceramah adalah sebuah metode mengajar yang paling tua, namun masih 

sering dipakai orang dimana-mana hingga sekarang. Metode ceramah ialah 

sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan 

secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara 

pasif, atau sebuah metode yang melakukan pengajaran oleh guru secara 

monolog dan hubungan satu arah. Metode ceramah dikatakan sebagai metode 

yang paling ekonomis untuk menyampaikan informasi. Dan juga dipandang 

paling efektif dalam mengatasi kelangkaan literature atau rujukan yang sesuai 

dengan jangkauan daya beli dan daya paham siswa. Namun tentu metode ini 

juga memiliki kelemahan seperti berikut. 

a. Membuat siswa pasif. 

b. Mengandung unsur paksaan kepada siswa. 

c. Menghambat daya kritis siswa. (Daradjat, 1985). 

 

2. Metode Diskusi 

Metode diskusi adalah metode mengajar yang sangat erat hubungannya 

dengan belajar memecahkan masalah. Metode ini sering disebut sebagai 

diskusi kelompok dan resitasi bersama. Pada umumnya, metode diskusi 

diaplikasikan dalam proses belajar-mengajar agar: 

a. Mendorong siswa berpikir kritis; 

b. Mendorong siswa mengekspresikan pendapatnya secara bebas; 

c. Mendorong siswa menyumbangkan buah pikirnya untuk memecahkan 

masalah bersama; 

d. Mengambil satu alternatif jawaban atau beberapa alternatif jawaban 

untuk memecahkan masalah berdasarkan pertimbangan yang seksama. 

 

3. Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara 

memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu 

kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran 

yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Tujuan 

pokok metode ini adalah untuk memperjelas pengertian konsep dan 

memperlihatkan sesuatu atau proses terjadinya sesuatu. 
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4. Metode Ceramah Plus 

Metode ini adalah metode dari kombinasi metode yang ada dengan 

memunculkan ceramah sebagai cara mengajar para siswa. Implementasi 

metode kombinasi atau campuran ini idealnya dilakukan secara tertib, yaitu 

sebagai berikut. 

a. Penyampaian uraian materi oleh guru. 

b. Pemberian peluang bertanya jawab antara guru dan siswa. 

c. Pemberian tugas kepada para siswa. 
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A 

Akomodasi: Proses menstruktur kembali mental sebagai akibat adanya 

informasi dan pengalaman baru. 

 

Akomodasi: Proses pembentukan skema atau karena konsep awal sudah tidak 

cocok lagi. 

 

Anak: Konstruktor-konstruktor aktif atas pengetahuan yang dimiliki dan bahwa 

perkembangan dan belajar sebagai hasil proses interaktif, para guru anak usia 

dini mengakui bahwa bermain bagi anak merupakan sebuah konteks yang 

sangat mendukung untuk proses-proses perkembangan tersebut. 

 

Asimilasi: Proses kognitif perubahan skema yang tetap mempertahankan 

konsep awalnya, hanya menambah atau merinci. 

 

Asimilasi: Proses kognitif dimana seseorang mengintegrasikan persepsi, 

konsep ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada 

dalam pikirannya. 

 

B 

Belajar: Proses yang melahirkan atau mengubah suatu kegiatan melalui jalan 

latihan. 

 

Belajar: Setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang 

terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. 

 

Belajar: Suatu perubahan didalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai 

suatu pola baru dari reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, 

kepandaian, atau suatu pengertian. 

 

Belajar dan Kematangan-Kematangan: Suatu proses pertumbuhan organ-

organ. 

 

GLOSARIUM 
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C 

Ceramah: Sebuah metode mengajar yang paling tua, namun masih sering 

dipakai orang dimana-mana hingga sekarang. 

 

Charlene: Anak yang mengalami keterbelakangan mental dan harus menerima 

pendidikan khusus. 

 

Criticism: Kemampuan untuk mengkritisi pikiran dan tindakan sendiri. 

 

D 

Disleksia: Sindrom dimana siswa tidak dapat membaca huruf atau kata 

dikarenakan dalam pemikiran atau mata mereka, huruf-huruf tersebut 

bukanlah huruf yang manusia normal dapat lihat atau baca. 

 

E 

Equilibrasi: Keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi sehingga seseorang 

dapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya (skemata). 

 

F 

Fase Retrieval atau Recall: Fase mengingat kembali atau memanggil kembali 

informasi yang ada dalam memori. 

 

Fase Storage atau Retensi: Fase penyimpanan informasi, ada informasi yang 

disimpan dalam jangka pendek ada yang dalam jangka panjang, melalui 

pengulangan informasi dalam memori jangka pendek dapat dipindahkan ke 

memori jangka panjang. 

 

Fungsi: Cara yang di gunakan organisme untuk membuat kemajuan intelektual. 

 

G 

Genius: Bakat dan keistimewaan yang telah terlihat sejak kecil, misalnya sejak 

umur dua tahun sudah dapat belajar membaca. 
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Gifted: Anak yang tidak genius tetapi menonjol dan terkenal. 

 

Guru: Faktor penentu keberhasilan proses pembelajaran yang berkualitas. 

 

H 

Hasil Belajar: Suatu hasil yang telah dicapai setelah mengalami proses belajar 

atau setelah mengalami interaksi dengan lingkungannya guna untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan yang akan menimbulkan tingkah laku sesuai 

dengan tujuan pembelajaran.  

 

I 

Idiocy: Tingkat dimana anak mengalami lemah pikiran tingkat paling rendah, 

dan umur mental tidak pernah melebihi anak umur dua tahun meskipun telah 

berusia 30 tahun. 

 

Imbecility: Tingkatan dimana anak memiliki kecerdasan tidak melebihi 

kecerdasan anak umur tujuh tahun. 

 

Inteligensi: Kesanggupan jiwa untuk dapat menyesuaikan diri dengan cepat 

dan tepat dalam suatu situasi yang baru 

 

Inteligensi atau Kecerdasan: Suatu usaha yang dilakukan oleh individu untuk 

menyesuaikan diri sesuai dengan situasi yang di alami sehingga memberikan 

ciri dalam aktivitas belajar yang dilakukannya. 

 

J 

 

K 

Kecerdasan Bahasa atau Linguistik: Kemampuan seseorang untuk menyusun 

pikiran dengan jelas dan mampu menggunakannya secara kompeten melalui 

kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. 

 

Kecerdasan Logis-Matematis: Kemampuan untuk menggunakan angka-angka 

secara efektif dan berpikir secara nalar, pola berpikir logis, dan ilmiah. 
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Kecerdasan Spasial: Kemampuan melihat suatu objek dengan sangat detail. 

 

Keterbelakangan Mental: Anak-anak dalam kondisi kemampuan mental 

terbatas dimana seorang individu memiliki IQ yang rendah, biasanya di bawah 

70 dalam test kecerdasan, dan memiliki kesulitan untuk beradaptasi pada 

kehidupan sehari-hari 

 

Kebiasaan Belajar: Perilaku belajar seseorang yang telah tertanam dalam 

waktu yang relatif lama  

 

L 

 

M 

Masa Remaja: Awal dari tahap pikiran formal operasional, yang mungkin dapat 

dicirikan sebagai pemikiran yang melibatkan logika pengurangan atau deduksi. 

 

Mendidik: Menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap materi yang 

disampaikan kepada anak. 

 

Metode Demonstrasi: Metode mengajar dengan cara memperagakan barang, 

kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung 

maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok 

bahasan atau materi yang sedang disajikan. 

 

Minat: Sesuatu keadaan dimana seseorang menaruh perhatian pada sesuatu 

dan disertai keinginan untuk mengetahui, memiliki, mempelajari dan 

membuktikan. 

 

Moral: Ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, 

dan sebagainya. 

 

Moron: Anak yang memiliki tingkat kecerdasan seperti umur tujuh tahun 

sampai sepuluh tahun. 

 

Motivasi: Perubahan energi pada diri seseorang yang ditandai dengan 

munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. 
 

http://www.maribelajarbk.web.id/2014/12/pengertian-dan-mengenal-bakat-dan-minat.html
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Motivasi Belajar: Suatu keadaan yang mendorong untuk melakukan suatu 

kegiatan dan mengarahkan tingkah laku serta menjaga tingkah laku pada 

kegiatan belajar agar mencapai tujuan yang diinginkan. 

 

N  

 

O 

Operant Conditioning: Tipe pembelajaran dimana perilaku dikontrol oleh 

konsekuensi yang bisa diperoleh. 

 

P 

Pembentukan: Segala keadaan diluar diri seseorang yang mempengaruhi 

perkembangan kognitif. 

 

Pendidikan: Proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok 

dalam usaha mendewasakan manusia dalam suatu pembelajaran atau 

pelatihan 

 

Perkembangan Kognitif: Hasil dari hubungan perkembangan otak dan sistem 

nervous dan pengalaman-pengalaman yang membantu individu untuk 

beradaptasi dengan lingkungannya. 

 

Perkembangan Sosial: Kemajuan yang progresif melalui kegiatan yang terarah 

dari individu dalam pemahaman atas warisan sosial dan formasi pola tingkah 

lakunya yang luwes. 

 

Perkembangan Sosial: Kemampuan seseorang dalam bersikap atau tata cara 

perilakunya dalam berinteraksi dengan unsur sosialisasi di masyarakat. 

 

Perkembangan Sosial Peserta Didik: Tingkatan jalinan interaksi anak dengan 

orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat 

secara luas.  
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Prinsip Belajar: Pertama-tama anak-anak dapat melakukan sesuatu dalam 

sebuah konteks suportif dan kemudian secara mandiri dan berada dalam 

sebuah konteks yang lebih beragam. 

 

Psikologi: Ilmu yang mempelajari tingkah laku dan pengalaman manusia. 

 

Psikologi Pendidikan: Sebuah disiplin psikologi yang membahas masalah 

psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan. 

 

Psikologi Pendidikan: Studi yang sistematis terhadap proses dan faktor-faktor 

yang berhubungan dengan dunia pendidikan. 

 

Psychometricians: Psikolog yang mengkhususkan diri dalam mengukur 

psikologis karakteristik seperti kecerdasan dan kepribadian. 

 

Q 

 

R 

 

S 

Sikap: Kecenderungan orang untuk berbuat, sikap sesungguhnya berbeda 

dengan perbuatan karena perbuatan merupakan implementasi dari sikap. 

 

Skema/Skemata: Struktur kognitif yang dengannya seseorang beradaptasi dan 

terus mengalami perkembangan mental dalam interaksinya dengan lingkungan. 

 

T 

 

U 
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V 

 

W 

 

X 

 

Y 

 

Z 
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