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PENDAHULUAN

• Secara historis studi ilmiah tentang 
belajar dilakukan oleh psikolog.

• Dipelopori oleh ahli-ahli seperti 
Ebbinghaus (1885), Bryan dan Harter 
(1897, 1899) dan Thorndike (1898).

• Banyak Psikolog membuat pengakuan 
eksplisit bahwa belajar merupakan hal 
sentral dalam mempelajari tingkah laku 
(Hilgard, 1956), didukung oleh Tollman, 
Guthrie dan Hull.     



PENGARUH PRA PSIKOLOGI TERHADAP 
STUDI BELAJAR

• Filsafat:
Objek studi dari para filosof adalah peranan pikiran 
individu dalam mempersepsikan dunianya.
Aristoteles : belajar itu melalui asosiasi 
Tiga hukum asosiasi : contiguity, similarity dan law of 
contrast. 

• Psikologi Belajar Sebagai Ilmu Pengetahuan :
Psikologi belajar menggunakan pendekatan ilmiah untuk 
studi perilaku. Kesimpulan kesimpulan psikologis harus 
berdasarkan hasil observasi yang tepat dan objektif.



PENELITIAN AWAL TENTANG STUDI
BELAJAR

• Herman Ebbinghaus: penelitian mengenai ingatan terhadap
nonsense sylabels.
Variabel yang mempengaruhi ingatan: waktu, tipe dan jumlah
materi, pengalaman.

• “Sistem” Psikologi
Sistem Psikologi menjelaskan perilaku secara komprehensif
sedangkan Teori Psikologi menjelaskan sebagian perilaku.
Sistem-sistem Psikologi :
a. Strukturalisme d. Behaviorisme
b. Fungsionalisme e. Psikologi gestalt
c. Asosiasionisme f. Psikoanalisa



TEORI-
TEORI 
BELAJAR

Pengaruh dari sistem/ aliran psikologi mulai
berkurang pada 1930 dan beralih ke teori
psikologi,sebab penelitian psikologi terfokus
pada masalah proses sentral psikologi, seperti
belajar, motivasi, dll.

Teori-teori belajar komprehensif menjadi kekuatan
baru yang dominan dalam psikologi karena:

1. Psikologi mengutamakan penelitian dan 
percobaan-percobaan

2. Tekanan studi psikologi menggunakan
observasi perilaku

3. Tekanan kepada pentingnya proses belajar

4. Analisis S-R dalam studi perilaku

5. Penelitian mengenai belajar merupakan upaya
ilmu dasar bukan sekedar ilmu terapan



• Edwin Guthrie: contiguity antara S-R ada dalam proses 
belajar.Reinforcement merubah kondisi stimulus sehingga
memunculkan respon tertentu yang diharapkan dan 
mencegah respon lain yang tidak diharapkan.

• Clark Hull: teori deduktif-matematis,  menjelaskan
kecenderungan munculnya respon berdasarkan dalil yang 
formal dan umum (deduktif) dan diformulasi dalam bentuk
matematis.

sEr = sHr x V x D x K – (Ir + sIr)



TEORI DEDUKTIF MATEMATIKA 
TENTANG PERILAKU

sEr = sHr x V x D x K – (Ir + sIr)

• sEr: Excitatory potential (Potensi eksitasi), atau kemungkinan suatu organisme akan 
menghasilkan respons (r) terhadap suatu stimulus (s)

• V: Stimulus intensity dynamism, artinya beberapa rangsangan akan memiliki pengaruh yang lebih 
besar daripada yang lain

• D: Drive strength, ditentukan oleh jumlah kekurangan biologis

• K: Incentive motivation, atau ukuran atau besarnya tujuan

• J: Penundaan sebelum organisme diizinkan untuk mencari penguatan

• sHr: Habit strength, ditentukan oleh jumlah pengkondisian sebelumnya

• slr: Conditioned inhibition, yang disebabkan oleh kurangnya penguatan sebelumnya

• lr: Penghambatan reaktif, atau kelelahan

• sOr: Random error

• sLr: Reaction threshold, atau jumlah penguatan terkecil yang akan menghasilkan pembelajaran



• Edward Tolman: teori behaviorisme purposif, yang 
mencakup segi positif dari konsep behavioristik dan kognitif. 
Tolman berpendapat bahwa melalui perilaku bertujuan, 
proses belajar bukanlah sesuatu situasi yang dapat diamati
semuanya, tetapi proses nyata dari belajar terdiri dari
operasi kognitif yang terpusat.

• B.F Skinner: operan conditioning, perilaku dapat
dimanipulasi dengan mengelola kondisi reinforcement.

• Donald Hebb: physiological learning, bahwa didalam belajar
terdapat proses perubahan elektrokimia didalam satu atau
lebih sinaps, yang berada diantara axon dan dendrit yang 
dikendalikan oleh sistem syaraf pusat.

• Jean Piaget: teori belajar kognitif, menekankan pentingnya
interaksi antara pertumbuhan fisikdan perkembangan
intelektual organisma.



PENDEKATAN-PENDEKATAN 
KONTEMPORER

• Pendekatan Asosiasi dan Kognitif

pendekatan asosiasi mementingkan ikatan S-R dalam
belajar, sedangkan pendekatan kognitif mementingkan
proses kognitif yaitu adanya proses mental yang tinggi.

• Pendekatan Ethologi

mementingkan struktur biologis dalam mempelajari
respon organisme

• Pendekatan BelajarVerbal dan perilaku bahasa

menerapkan pendekatan asosiasi dan kognitif.



PENGERTIAN BELAJAR

• Belajar adalah proses dimana suatu aktivitas
berasal atau berubah melalui reaksi pada situasi
yang ditemui, asalkan ciri perubahan aktivitasnya
tidak dapat dijelaskan sebagai kecenderungan
respon dasar, kematangan, atau proses tubuh
organisma yang bersifat sementara.

• Hal-hal pokok berkenaan dengan belajar:
a. membawa perubahan
b. adanya kecakapan baru
c. adanya usaha



CONT’D

• Hilgard :

“.. as the process by which an activity originates or is changed 
through responding to a situation.”

• Morgan :

“ learning is any relatively permanent  change in behavior that is a 
result of past esperience.”



CIRI-CIRI PERUBAHAN PERILAKU
DALAM BELAJAR

1. Terjadi secara sadar

2. Bersifat kontinu dan fungsional

3. Bersifat positif dan aktif

4. Bukan bersifat sementara

5. Bertujuan atau terarah

6. Mencakup seluruh aspek perilaku individu



PERILAKU BUKAN BELAJAR

Menurut,Hilgard:
• Respon bawaan: Gerak refleks, tropisms, insting
• Kematangan: pertumbuhan
• Kelelahan
Dirambahkan oleh Wittig:
• Motivasi
• Kepekaan dan kebiasaan
• Adaptasi sensori
• Ciri-ciri fisiologis
• Kondisi belajar



DEFINISI BELAJAR BUKAN SUMBER 
UTAMA KETIDAKSAMAAN DIANTARA 
TEORI-TEORI YANG ADA

• Definisi belajar sangat sulit untuk diformulasikan 
secara utuh atau memuaskan, karena melibatkan 
semua aktifitas dan proses yang diharapkan untuk 
dimasukkan ataupun dihapus.

• Kontroversi itu terdapat pada fakta dan 
interpretasi, tetapi bukan pada definisi.

• Alasan untuk mempelajari belajar yang berbeda-
beda menyebabkan pemberian tekanan kepada 
aspek yang berbeda-beda sehingga tampil seolah-
olah ada pertentangan teori.



SEJUMLAH MASALAH TIPIKAL YANG 
BERHADAPAN DENGAN TEORI BELAJAR

Terdapat beberapa pertanyaan yang timbul selama meneliti tentang 
belajar:

a. Apa batasan belajar?

b. Apa peran latihan dalam belajar?

c. Seberapa penting drive dan incentive, hadiah dan hukuman?

d. Apa yang dimaksud dengan pengertian dan insight?

e. Apakah belajar membantu seseorang mempelajari hal lain?

f. Apa yang terjadi bila seseorang mengingat atau melupakan?
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