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A. PANDANGAN-PANDANGAN ILMIAH
TENTANG MANUSIA DAN IMPLIKASINYA

TERHADAP PENDIDIKAN

1. PANDANGAN PSIKOLOGI
a. Psikologi adalah ilmu yg mempelajari perilaku

dan proses-proses mental manusia.
b. Menurut psikologi manusia merupakan makhluk

yg memilili berbagai potensi, mampu belajar, 
bersifat unik, memiliki berbagai kebutuhan, dst.

c. Pendidikan merupakan proses aktualisasi
berbagai potensi dan individuasi.

d. Implikasi terhadap pendidikan : berkembangnya
psikologi pendidikan dan diterapkannya landasan
psikologis pendidikan dalam praktik pendidikan



2. PANDANGAN SOSIOLOGI
a. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari

struktur dan dinamika sosial.
b. Menurut tinjauan sosiologi , manusia

merupakan makhluk sosial.
c. Pendidikan, menurut sosiologi, adalah

proses sosialisasi, dan masyarakat
merupakan ekologi pendidikan.

d. Landasan sosiologis dibutuhkan dalam
praktik pendidikan.



3.PANDANGAN ATROPOLOGI   
BUDAYA

a. Antropologi budaya merupakan ilmu yg
mempelajari kebudayaan.

b. Menurut antropologi budaya, manusia
merupakan makhluk yang berbudaya.

c. Pendidikan, menurut antropologi budaya, 
adalah proses enkulturasi .

d. Landasan atropologis dibutuhkan dalam
praktik pendidikan.



4. PANDANGAN ILMU POLITIK
a. Ilmu politik adalah ilmu yg mempelajari 

kekuasaan, wewenang, dan upaya manusia 
untuk mendapatkannya.

b. Menurut ilmu politik, manusia adalah animal 
politicon.

c. Pendidikan merupakan proses civilisasi 
(proses pengembangan manusia menjadi 
warga negara yang baik).

d. Implikasi pandangan teresebut dlm praktik 
pendidikan : dilansanakannya pendidikan 
kewarganegaraan dan pendidikan politik.



5. PANDANGAN ILMU EKONOMI
a. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang 

mempelajari upaya-upaya manusia 
untuk memenuhi kebutuhan materinya.

b. Menurut ilmu ekonomi, manusia pada 
dasarnya merupakan animal economicus.

c. Pendidikan pada dasarnya merupakan 
proses human invesment.



6. PANDANGAN FILSAFAT ANTROPLOGI
a. Filsafat antroplogi adalah cabang filsafat 

yang khusus mempelajari hakikat manusia.
b. Menurut filsafat antropologi , manusia 

merupakan makhluk mono pluralis, kesatuan 
yang terdiri dari berbagai aspek.

c. Pendidikan, menurut filsafat antroplogi, pada 
dasarnya adalah proses humanisasi, yaitu 
proses menuju manusia seutuhnya.

d. Implikasi pandangan di atas : dimasukannya 
konsep manusia seutuhnya dlm teori dan 
praktik pendidikan.



Arti Pendidikan

George F Kneller, dalam bukunya: Foundations of Education
Arti luas: suatu tindakan atau pengalaman yang 
mempunyai pengaruh yang berhubungan dengan
pertumbuhan & perkembangan pikiran, watak atau
kemampuan fisik individu
Arti hasil: apa yang kita peroleh melalui belajar; 
pengetahuan, nilai-nilai dan ketrampilan-ketrampilan

Hakekat Pendidikan
& Batas-batas Pendidikan



John Dewey, dalam bukunya; 
Democracy & Education: rekontruksi atau
reorganisasi pengalaman yang 
menambah makna pengalaman, dan yang 
menambah kemampuan untuk
mengarahkan pengalaman selanjutnya.

Frederick Mayer, dalam bukunya
Foundations of Education : suatu
proses yang menuntun
pencerahan umat manusia.

Arti Pendidikan



John S Brubacher, dalam bukunya: Modern 
Philosophies of Education: proses dalam mana

potensi-potensi, kemampuan, kapasitas manusia
yang mudah dipengaruhi oleh kebiasaan, 

disempurnakan dengan kebiasaan yang baik, 
dengan alat yang disusun dan mencapai tujuan

yang ditetapkan

Arti Pendidikan



Arti Pendidikan

Carter V Good dalam Dictionary of Education: 
Keseluruhan proses dimana seseorang
mengembangkan kemampuan, sikap & bentuk
tingkahlaku lain yang bernilai positif dalam
masyarakat dimana dia hidup

Proses sosial dimana orang dihadapkan pada
pengaruh lingkungan yang terpilih & terkontrol, 
sehingga memperoleh atau mengalami perkembangan
kemampuan sosial & individual yang optimal.



Ki Hadjar Dewantara, menuntun segala kekuatan kodrat yang 
ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan
sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan
kebahagian yang setinggi-tingginya.

Driyarkara, pendidikan : pemanusiaan manusia muda

Arti Pendidikan



UU no. 20 tahun 2003. : Usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasan belajar
dan proses pembelajaran agar peserta didik
secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memilki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia serta ketrampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat bangsa & 
negara. (ps.1)

Arti Pendidikan



Unsur-unsur
Pengertian Pendidikan

Pembinaan kepribadian, pengembangan
kemampuan atau potensi, peningkatan
dari tidak tahu menjadi tahu serta tujuan
(aktualisasi diri)

 Terjalin hubungan antara dua pihak



Pendidikan adalah Proses
sepanjang hayat &  
perwujudan pembentukan
diri secara utuh.

Aktivitas pendidikan dapat
berlangsung dalam
keluarga, sekolah dan
masyarakat

Lanjutan



Membentuk pribadi yang   
beriman & bertaqwa 

kepada Tuhan YME

Membentuk tenaga 
pembangunan yang ahli  
dan trampil.

Manfaat Pendidikan



Melestarikan nilai-nilai yang dijunjung 
tinggi oleh masyarakat, bangsa & negara
Mengembangkan nilai-nilai baru
Jembatan masa lampau, masa kini dan masa depan

Manfaat Pendidikan



1. Batas-batas 
pendidikan pada 
peserta didik

2. Batas-batas 
pendidikan pada 
pendidik

3. Batas-batas 
pendidikan dalam 
lingkungan dan 
sarana pendidikan

• Lingkungan fisik, 
sosial dan budaya 

Batas-batas Pendidikan



Teori Belajar



ERA GLOBALISASI
Kemajuan Teknologi & Informasi

Transfer of  Knowledge
(transformasi)

Perubahan Paradigma pendidikan

Pengajaran        Pembelajaran Behavioristik      Konstruktivis



PERGESERAN PARADIGMA
PROSES PENDIDIKAN

PENGAJARAN PEMBELAJARAN

Transfer pengetahuan
Teacher centered
Behaviorism learning 

theory
Dosen sebagai satu-

satunya sumber belajar 

Transformasi pengetahuan 
Student centered
Constructivist Theory of  

Learning
 Interaksi siswa dengan 

dosen dan sumber belajar
Pemberdayaan  mahasiswa
Pengembangan potensi & 

kreativitas









Proses Pembelajaran
Proses pembelajaran= black box (proses perubahan tingkah laku 
sebagai misteri), menuntut perlakuan kreatif dan inovatif untuk 
mencapai tujuan.

Proses pembelajaran sebagai sistem



Teori Belajar

Teori (dalil tentang suatu fenomena) belajar bersifat  “pragmatik”,  
“eklektif”, “prediktable”, dan “preskriptif”. 



Belajar
Sebagai suatu proses kegiatan mental pada

diri seseorang yang berlangsung dalam
interaksi aktif individu dengan sumber belajar,
sehingga menghasilkan perubahan yang relatif
menetap/ bertahan dalam kemampuan ranah
kognitif, afektif, dan psikomotorik”. 



Sumber belajar (learning resources) 
Sumber belajar yang dirancang (learning resources by design)

Sumber belajar yang dimanfaatkan (learning resources by utilization)



Bentuk Sumber Belajar
(1) pesan: informasi, bahan ajar; cerita rakyat, dongeng, hikayat
(2) orang: guru/dosen, instruktur, siswa, ahli, nara sumber, tokoh 

masyarakat, pimpinan lembaga, tokoh karier
(3) bahan: buku, transparansi, film, slides, gambar, grafik, relief, candi, 

arca, komik
(4) alat/ perlengkapan: perangkat keras, komputer, radio, televisi, 

VCD/DVD, kamera, papan tulis, generator, mesin, mobil, motor, alat 
listrik, obeng

(5) pendekatan/ metode/ teknik: disikusi, seminar, pemecahan 
masalah, simulasi, permainan, sarasehan, percakapan biasa, diskusi, 
debat, talk shaw

(6) lingkungan: ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, teman, kebun, 
pasar, toko, museum, kantor.



CIRI-CIRI PERUBAHAN PERILAKU SEBAGAI HASIL 
BELAJAR
1. Perubahan yang terjadi secara sadar.

memerlukan kesadaran individu sehingga
terjadi  interaksi dengan lingkungan

2. Perubahan dalam belajar bersifat kontinyu
dan kumulatif.
berlangsung terus menerus dan tidak statis, 

perubahan yang terjadi akan menyebabkan 
perubahan berikutnya



CIRI-CIRI PERUBAHAN PERILAKU SEBAGAI 
HASIL BELAJAR

3. Perubahan belajar bukan bersifat sementara
tapi relatif menetap, kecuali terjadi proses 
belajar baru, kerusakan otak dan fungsi ingatan

4. Perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah 
bila tidak ada intens, maka hasil belajar 
merupakan efek samping dari interaksi dengan 
lingkungan

5. Perubahan belajar mencakup seluruh aspek 
perilaku



Empat Pilar Pendidikan Unesco, 1996 dan 
Lima Pilar Pendidikan di Indonesia

1. Learning to belief The God
Belajar utk beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME

2.    Learning to know
Belajar utk memahami dan menghayati

3.    Learning to do
Belajar utk melaksanakan dan berbuat secara efektif

4.    Learning to live together
Belajar utk hidup bersama dan berguna bagi orang lain

5.    Learning to be
Belajar utk membangun dan menemukan jati diri



TEORI BELAJAR BEHAVIORISME (TINGKAH LAKU)
•Belajar adalah perubahan tingkah laku
•Proses pembelajaran:

Penguatan (+)

Stimulus Proses Respons

Penguatan (-) 

•Hadiah, hukuman, reinforcement positive/negative yang dapat memperkuat
timbulnya respons. 

•Respons harus terukur dan teramati
•Kritik :

1. tidak mampu menjelaskan proses belajar yang kompleks
2. tidak semua hasil belajar dapat diamati dan diukur

RESPONSPROSESSTIMULUS



Behaviorisme
1. Perubahan merupakan proses pengkondisian yaitu melalui stimulus

(hadiah, hukuman, penguatan)

2. Hukum belajar, law of exercise dan law of effect

3. Programmed learning (LKS, soal latihan, PR, Computer Assisted
Instruction / CAI)



APLIKASI BEHAVIORISME DALAM PEMBELAJARAN

Menentukan tujuan Pembelajaran 
Menganalisis lingkungan kelas, termasuk “entry behavior” mahasiswa
Menentukan materi pelajaran
Memecah materi pelajaran menjadi bagian-bagian kecil
Menyajikan materi pelajaran
Memberikan stimulus berupa : pertanyaan, tes, latihan, 

tugas-tugas
Mengamati dan mengkaji respons yang diberikan
Memberikan penguatan (positif maupun negatif)
Memberikan stimulus baru
Mengevaluasi hasil belajar
Memberikan penguatan,  dan seterusnya 



TEORI BELAJAR KOGNITIVISME

Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman (bukan 
perubahan tingkah laku dan tidak selalu dapat diamati)

Setiap orang telah mempunyai pengetahuan/pengalaman yang 
tertata dalam bentuk struktur kognitif. 

Proses belajar terjadi bila materi yang baru beradaptasi
dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki

ABCD = struktur kognitif

DCA B



Jean Piaget (1896 – 1980)

Piaget, memandang individu memiliki struktur kognitif,  skema atau jaringan 
konsep untuk memahami dan menanggapi gejala dalam berinteraksi dengan 
lingkungan



Cognitive Development  Piaget
a. Tahap Sensorimotor (0-2 tahun), perkembangan kognitif  

diperoleh melalui gerakan refleks, motorik, dan aktivitas 
indera.

b. Tahap Praoperational (2 - 7 tahun), perkembangan  kognitif 
diperoleh menggunakan simbol, bahasa, peniruan, dan 
permainan

c. Tahap Concrete Operations (7 - 11 Tahun), perkembangan  
kognitif dibangun menggunakan simbol konkrit

d. Tahap Formal Operations (11 Tahun k e atas), perkembangan  
kognitif dibangun menggunakan simbol abstrak



Periode Sensori motor (0-2,0 tahun),  tingkah laku anak bersifat motorik 
dan anak menggunakan system penginderaan untuk mengenal 
lingkungan/  obyek.

Ø Periode Pra operasional (2,0-7,0 tahun),  anak bisa melakukan 
sesuatu sebagai hasil meniru atau mengamati sesuatu model tingkah 
laku dan mampu melakukan simbolisasi.



Ø Periode konkret (7,0-11,0 tahun),  anak sudah 
mampu menggunakan operasi, pemikiran anak 
tidak lagi didominasi oleh persepsi, sebab anak 
mampu memecahkan masalah secara logis.
Ø Periode operasi formal (11,0-dewasa),  tingkat 
puncak perkembangan struktur kognitif, anak 
remaja mampu berpikir logis, berhipotesis, 
masalah verbal,  dapat menggunakan penalaran 
ilmiah dan dapat menerima pandangan orang lain.





KOGNITIVISME: PIAGET
Tahap-Tahap perkembangan kognitif
 asimilasi (memahami pengalaman-pengalaman baru 
dari segi skema yang ada)
 akomodasi (mengubah skema yang ada agar sesuai 
dengan situasi baru)
 equilibrasi (proses memulihkan keseimbangan antara 
pemahaman sekarang dan pengalaman-pengalaman 
baru)



APLIKASI TEORI KOGNITIVISME: PIAGET

1) Menentukan tujuan Pembelajaran
2) Memilih materi pelajaran
3) Menentukan topik yang dapat dipelajari secara aktif

oleh mahasiswa (bimbingan minimum oleh dosen)
4) Merancang kegiatan belajar yang cocok untuk topik

yang akan dipelajari mahasiswa
5) Mempersiapkan berbagai pertanyaan yang memacu

kreativitas mahasiswa untuk berdiskusi atau bertanya
6) Mengevaluasi proses dan hasil belajar



Kognitivisme JA Brunner

Jerome S. Bruner: Teori Belajar Penemuan 
(Discovery Learning) 1915

Mahasiswa berinteraksi dengan lingkungan dengan jalan 
mengeksplor, memanipulasi obyek, dan melakukan percobaan 



KOGNITIVISME: BRUNER
Terjadinya proses belajar lebih ditentukan oleh cara

kita mengatur materi pelajaran
Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap :
 enaktif (aktivitas mahasiwa untuk memahami

lingkungan melalui observasi langsung realitas/gerakan)
 ikonik (mahasiswa mengobservasi realitas/ visual tidak secara

langsung, tetapi melalui sumber sekunder, misalnya
melalui gambar-gambar atau tulisan)

 simbolik (mahasiswa membuat abstraksi berupa teori, simbol, 
penafsiran, analisis terhadap realitas yang telah
diamati dan alami)



APLIKASI TEORI KOGNITIF BRUNER

Menentukan tujuan-tujuan pembelajaran
Memilih materi pelajaran
Menentukan topik yang bisa dipelajari secara induktif
oleh mahasiswa
Mencari contoh, tugas, ilustrasi, dsb
Mengatur topik-topik mulai dari yang paling konkret ke 
abstrak, dari yang sederhana ke kompleks, dari tahap 
enaktif, ikonik ke simbolik, dsb
Mengevaluasi proses dan hasil belajar



Kognitivisme David Ausubel
(1918) 

Perkembangan kognitif mahasiswa melalui 
proses belajar yang  bermakna.
Akan efektif jika dosen mempergunakan peta 
konsep, demonstrasi, diagram, ilustrasi dll

http://images.google.com.my/imgres?imgurl=http://jpkc.ecnu.edu.cn/jyxlx/images/Ausubel.jpg&imgrefurl=http://jpkc.ecnu.edu.cn/jyxlx/jxtj/renwu/Ausubel.htm&h=150&w=120&sz=3&hl=en&start=20&tbnid=Xjw5kZnGkAdtTM:&tbnh=96&tbnw=77&prev=/images%3Fq%3Ddavid%2Bausubel%26start%3D18%26ndsp%3D18%26svnum%3D10%26hl%3Den%26sa%3DN


TEORI BERMAKNA AUSUBEL

Proses Belajar terjadi bila mahasiswa mampu mengasimilasikan
pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan baru
Proses Belajar terjadi melalui tahap:
 memperhatikan stimulus yang diberikan

 memahami makna stimulus

 menyimpan dan menggunakan informasi

yang sudah dipahami

Advance Organizer, yang merupakan gambaran singkat isi pelajaran baru, 
yang berfungsi sebagai (1) kerangka konseptual sebagai titik tolak proses 
belajar, (2) penghubung antara ilmu yang baru dengan apa yang sudah
dimiliki mahasiswa, (3) fasilitator yang mempermudah mahasiswa belajar.  



APLIKASI TEORI BERMAKNA AUSUBEL

Menentukan tujuan pembelajaran
Mengukur kesiapan mahasiswa
Memilih materi pelajaran
Mengidentifikasi prinsip - prinsip yang harus dikuasai
mahasiswa
Menyajikan pandangan menyeluruh tentang apa yang harus
dipelajari
Menggunakan “advance organizer/penataan  kemajuan” 
dengan cara membuat rangkuman
Mengajar mahasiswa memahami konsep dan prinsip dengan
fokus pada hubungan antara konsep yang ada
Mengevaluasi proses dan hasil belajar



Teori Kognitif Sosial Vygotsky
1. Penekanan pada hakekat sosio – cultural pada pembelajaran

2. Zone of Proximal Development (ZPD)

3. Pemagangan kognitif ( cognitive appreticeship), dan 

4. Scaffolding/ dukungan/ termediasi





Teori Kultural Vigotzky

a. ZPD (Zona Proximal Development)

b. perlu pendidikan multikultur/ cross 

culture competence

c. Culture: agama, teoritis, ekonomis, 

estetis, sosial, politis.



TEORI BELAJAR HUMANISTIK

Belajar adalah untuk “memanusiakan” 
manusia
Cenderung bersifat eklektik, dalam arti 
memanfaatkan teknik belajar apapun asal 
tujuan belajar tercapai (konten tersampaikan 
dan sesuai dengan karakter mahasiswa)



Teori Kolberg
1. Pengalaman Konkrit: mengalami pengalaman, tetapi belum tahu 

makna

2. Pengalaman aktif dan reflektif, mengamati pengalaman, dan 
memahami makna pengalaman

3. Konseptulisasi, berteori terhadap pengalaman

4. Eksperimentasi aktif, mengaplikasikan aturan ke situasi baru



Teori Honey dan Mumford
1. Aktifis, suka melibatkan diri pada pengalaman baru

2. Reflektor, banyak pertimbangan sebelum bertindak

3. Teoris, suka menganalisis, berteori dan suka berpikir rasional

4. Pragmatis, menaruh perhatian pada aspek praktis



Teori Habermas
1. Belajr Teknis, interaksi manusia dengan lingkungan

2. Belajar Praktis, interaksi manusia dengan lingkungan dan dengan 
manusia

3. Belajar emansipatoris, pemahaman terhadap perubahan kultur 
dan lingkungan



APLIKASI TEORI BELAJAR HUMANISTIK 
DALAM PEMBELAJARAN
Dalam prakteknya cenderung mendorong mahasiswa untuk berpikir induktif (dari contoh ke
konsep, dari konkrit ke abstrak, dari khusus ke umum, dsb.nya )
Teori ini mementingkan faktor pengalaman (keterlibatan aktif mahasiswa di dalam pembelajaran)
Aplikasinya melalui tahap-tahap :

1. menentukan tujuan instruksional
2. menentukan materi pelajaran
3. mengidentifikasi “ entry behavior” mahasiswa
4. mengidentifikasi topik-topik yang memungkinkan

mahasiswa mempelajarinya secara aktif dan
seterusnya………….



TEORI BELAJAR SIBERNETIK

Belajar adalah pengolahan informasi
Yang terpenting adalah “karakter sistem informasi yang dimilki
mahasiswa”, yang akan menentukan terjadinya proses belajar. 
Landa (pendekatan algoritmik dan heuristik), Pask & Scott (tipe
mahasiswa “wholist” dan “serialist”)
Algoritmik, mahasiswa berpikir sistematis, tahap demi tahap, linier 
menuju ke suatu target tertentu (memahami rumus matematika)
Heuristik, mahasiswa berpikir divergen, menyebar ke beberapa target 
sekaligus. Memahami suatu konsep yang penuh arti ganda dan 
penafsiran, biasanya menuntut cara berpikir demikian
Wholist,  mahasiswa mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum
ke tahap yang lebih khusus
Serialist, berpikir secara “algoritmik”



APLIKASI TEORI BELAJAR SIBERNETIK DALAM 
PROSES PEMBELAJARAN

Menentukan tujuan pembelajaran
Menentukan materi pelajaran
Mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi 
tersebut
Menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan 
sistem informasi itu (apakah algoritmik atau heuristik)
Menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan 
sistem informasinya
Menyajikan materi dan membimbing mahasiswa belajar 
dengan pola yang sesuai dengan urutan pelajaran



Teori Ki Hajar Dewantara
Teorinya dibangun dari nilai-nilai idiologi dengan
memadukan nilai-nilai kemerdekaan, kebersamaan, 
kebangsaan, dan persatuan.

Pendidikan untuk membentuk cipta, rasa dan karsa.
Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut 
Wuri Handayani

Asah, asih dan asuh.
Momong, Among, Ngemong
Ngerti, ngroso, nglakoni



Teori Multiple Intelligence
Howard Gardner

a. anak berkembang scr  unlimited untuk 

survive dan grow

b. anak harus hidup dalam nature dan 

nurture





Teori Neuroscience
Belahan Otak Kanan Belahan Otak Kiri

Belahan Otak Kiri
• Mengatur bagian tubuh sebelah kanan
• Pada umumnya sangat penting untuk

1. Berbicara dan menulis
2. Keterampilan berhitung dan ilmiah
3. Menggunakan dan memahami 

bahasa isyarat serta pikiran logis

Belahan Otak Kanan
• Mengatur bagian tubuh sebelah kiri
• Bertanggungjawab untuk

1. Kesadaran musik dan seni
2. Persepsi ruang dan pola
3. Wawasan
4. Imajinasi



Teori Neuroscience
Hasil Penelitian neuroscience

Anak lahir dg 100.200 milyar sel otak.

Baru difungsikan 5%

Otak dikembangkan dg unconscious

Kualitas hidup anak ?



Teori Konstruktivisme
Mahasiswa harus secara individu belajar menemukan dan menstranformasikan 
informasi menjadi miliknya sendiri (Brooks & Brooks)



Tujuan Konstruktivis
Belajar dalam konteks kegiatan yang bermakna.
Perkins: mendorong mahasiswa untuk dapat mengingat, 
memahami konsep, menggunakan konsep, pengetahuan 
serta keterampilan secara aktiv untuk memecahkan masalah.

Spiro: memenuhi kebutuhan mahasiswa untuk mencapai 
fleksibilitas kognitif.

Culler: memajukan berpikir post strukturalis/ refleksi kritis.
Mendorong mahasiswa melakukan pemecahan masalah, 
memiliki kemampuan menalar, berpikir kritis, menggunakan 
pengetahuan yang telah dimiliki utk memecahkan masalah 
yang dihadapi



Kondisi Belajar Konstruktivis
Menekankan aspek pemrosesan yang bersifat top-down 
(Slavin), untuk itu perlu:

1.Lingkungan belajar yang kompleks dan  melibatkan 
kegiatan otentik.

2.Suatu negosiasi sosial sebagai bagian integral dari belajar

3.Mensejajarkan/ mendekatkan isi pembelajaran dan 
memasukkan akses pada model representasi ganda.

4.Memelihara refleksifitas.

5.Menekankan  pembelajarn yang berpusat pada mahasiswa



Prinsip-prinsip belajar

1. MOTIVASI

2. KEAKTIFAN

3. KETERLIBATAN/
MENGALAMI LANSUNG

4. PENGULANGAN

5. TANTANGAN

6. BALIKAN DAN PENGUATAN

7. PERBEDAAN INDIVIDUAL

8. KESIAPAN

9. PERSEPSI

10. TUJUAN

11. TRANSFER DAN RETENSI

12. KOGNITIF, AFEKTIF DAN 
PSIKOMOTOR

13. EVALUASI



Motivasi dan Prestasi Belajar

PRESTASI 
BELAJAR
RENDAH

Jarang berlatih 
menggunakan 

keterampilan

Belum menguasai 
pengetahuan/ 
keterampilan

Sifat atau struktur 
tugas yg sulit/tidak 
menyenangkan

Konsekuensi 
negatif pelaksanaan 

suatu tugas
Suciati, 2001



TEORI MOTIVASI 

Proses MOTIVASI diarahkan untuk mencapai TUJUAN dipandang 
sebagai POWER yang menarik individu.



FUNGSI MOTIVASI 

1.Pendorong untuk berbuat sesuatu dari 
setiap aktifitas yang dilakukan

2.Penentu arah perbuatan kearah tujuan
yang ingin dicapai.

3.Menyeleksi perbuatan
4.Pendorong usaha untuk mencapai prestasi



Bentuk Motivasi

Motivasi MAHASISWA  berbeda-beda

Motivasi tidak timbul tiba-tiba, tapi motivasi harus ditumbuhkan oleh
Dosen. 



Cara menumbuhkan motivasi
1.Memberi Angka ,  objektivitas
2. Memberi hadiah, sebagai penguat terhadap

motivasi belajar siswa hadiah
3. Kompetisi, untuk merangsang dan

menguatkan motivasi belajar. 
4. Ego Invoivement, menumbuhkan kesadaran

dalam diri agar merasakan pentingnya tugas dan
menerimanya sebagai suatu tantangan, 
sehingga mahasiswa bekerja keras dengan
harga dirinya sebagai  jaminan

5. Memberi pujian



Empat Prinsip Motivasi 
ARCS MODEL

ATTENTION  PERHATIAN
RELEVANCE  RELEVANSI

CONFIDENCE KEPERCAYAAN DIRI

SATISFACTION  KEPUASAN



ATTENTION
Perhatian ditimbulkan oleh elemen yang :

Baru
Aneh
Kontradiktif
Kompleks



RELEVANCY

Hubungan antara materi kuliah dengan kebutuhan dan 
kondisi mahasiswa



STRATEGI UNTUK MENUNJUKKAN
RELEVANSI PERKULIAHAN

Sampaikan apa kemampuan mahasiswa setelah 
mempelajari kuliah tersebut (dijelaskan tujuan 
pembelajaran)
Menjelaskan manfaat pengetahuan/ keterampilan yang 
akan dipelajari  bekaitan dengan pekerjaan lulusan nanti

Berikan contoh, latihan atau tes yang langsung 
berhubungan dengan profesi tertentu



Kepercayaan Diri
Merasa diri mampu (kompeten) 

Bandura (1977) self efficacy 

◦ “keyakinan pribadi bahwa dirinya memiliki 
kemampuan untuk melakukan sesuatu yang 
menjadi syarat keberhasilan”



STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DIRI

Memperbanyak pengalaman keberhasilan mahasiswa 
(urutan materi dari mudah ke sukar)

Perkuliahan disusun dalam bagian yang lebih kecil
Meningkatkan harapan untuk berhasil dengan 
menyatakan persyaratannya ( tujuan pembelajaran dan 
kriteria tes pada awal kuliah)
Memungkinkan kontrol keberhasilan di tangan mahasiswa 
(adanya kontrak perkuliahan)
Tumbuh kembangkan kepercayaan diri mahasiswa
Berikan umpan balik yang konstruktif



Kepuasan (satisfaction)
Keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan 
akan menghasilkan kepuasan, dan 
mahasiswa akan termotivasi untuk terus 
berusaha mencapai tujuan yang serupa.

Kepuasan dipengaruhi oleh konsekuensi yg diterima, baik yang berasal dari 
dalam maupun dari luar diri siswa itu sendiri.



STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN KEPUASAN

 Gunakan pujian secara verbal dan umpan balik yang 
informatif, bukan ancaman atau sejenisnya
 Berikan kesempatan mahasiswa segera 
mempraktekkan pengetahuan yang dipelajarinya
Meminta mahasiswa membantu teman yang belum 
berhasil menguasai suatu keterampilan atau 
pengetahuan
Bandingkan prestasi mahasiswa dengan prestasinya 
sendiri di masa lalu atau standar lain, bukan dengan 
mahasiswa lain



Teori Belajar Behavioristik & 
Penerapannya dalam Pembelajaran



Pengertian Belajar

Perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi
antara stimulus dan respon
Bentuk perubahan yg dialami siswa dalam hal
kemampuannya dg cara yang baru sebagai hasil interaksi
antara stimulus dan respon.
Faktor penting dalam belajar behavioristik

Masukan atau input, yang berupa stimulus
Keluaran atau output, yang berupa respon
Faktor penguatan (reinforcement) baik positive reinforcement
maupun negative reinforcement

Tokoh aliran behavioristik, antara lain: Thorndike, Watson,
Clark Hull, Edwin Guthrie dan Skinner



Teori Belajar menurut Thorndike

Belajar adalah proses interaksi antara stimulus (yg berupa 
rangsangan, seperti pikiran, perasaan yg dapat ditangkap indera) 
dengan respon.
Hasil belajar dapat berupa tingkahlaku yang konkrit, yg dapat diamati 
dan tidak konkrit.
Teori ini disebut juga aliran koneksionisme (connectionism)



2. Ivan Patrovich Pavlov (1849 – 1936)
Classic conditioning (pengkondisian atau 
persyaratan klasik) adalah proses yang ditemukan 
Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, 
dimana perangsang asli dan netral dipasangkan 
dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang 
sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan.
Ia menemukan bahwa ia dapat menggunakan 
stimulus netral, seperti sebuah nada atau sinar untuk 
membentuk perilaku (respons). 
Eksperimen-eksperimen yang dilakukan Pavlov dan 
ahli lain tampaknya sangat terpengaruh pandangan 
behaviorisme, dimana gejala-gejala kejiwaan 
seseorang dilihat dari perilakunya. Na



• Menjelaskan bahwa yang paling sentral dalam hidup manusia bukan 
hanya pikiran, peranan maupun bicara, melainkan tingkah lakunya. 

• Pikiran mengenai tugas atau rencana baru akan mendapatkan arti yang 
benar jika ia berbuat sesuatu.

• Bertitik tolak dari asumsinya bahwa dengan menggunakan rangsangan-
rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa 
yang di inginkan. 



Teori Belajar menurut Watson

belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon, namun 
stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati (observable) 
dan dapat diukur. Jadi walaupun dia mengakui adanya perubahan-
perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, 
namun dia menganggap faktor tersebut sebagai hal yang tidak perlu 
diperhitungkan karena tidak dapat diamati. 



• Watson adalah seorang behavioris murni, karena kajiannya tentang 
belajar disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain seperi Fisika atau Biologi
yang sangat berorientasi pada pengalaman empirik semata, yaitu 
sejauh mana dapat diamati dan diukur.

http://id.wikipedia.org/wiki/Fisika
http://id.wikipedia.org/wiki/Biologi


Teori Belajar menurut Clark Hull

hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian 
belajar. 
Namun dia sangat terpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin. 
Bagi Hull, seperti halnya teori evolusi, semua fungsi tingkah laku 
bermanfaat terutama untuk menjaga agar organisme tetap bertahan 
hidup. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin


• Oleh sebab itu Hull mengatakan kebutuhan biologis (drive) dan 
pemuasan kebutuhan biologis (drive reduction) adalah penting dan 
menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia, sehingga 
stimulus (stimulus dorongan) dalam belajarpun hampir selalu dikaitkan 
dengan kebutuhan biologis, walaupun respon yang akan muncul 
mungkin dapat berwujud macam-macam. 

• Penguatan tingkah laku juga masuk dalam teori ini, tetapi juga dikaitkan 
dengan kondisi biologis (Bell, Gredler, 1991)



Teori Belajar menurut Edwin Guthrie

Guthrie juga menggunakan variabel hubungan 
stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya 
proses belajar. 
Belajar terjadi karena gerakan terakhir yang 

dilakukan mengubah situasi stimulus sedangkan 
tidak ada respon lain yang dapat terjadi. Penguatan 
sekedar hanya melindungi hasil belajar yang baru 
agar tidak hilang dengan jalan mencegah perolehan 
respon yang baru. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Stimulus


• Penguatan sekedar hanya melindungi hasil belajar yang baru agar tidak 
hilang dengan jalan mencegah perolehan respon yang baru.

• Hubungan antara stimulus dan respon bersifat sementara, oleh karena 
dalam kegiatan belajar peserta didik perlu sesering mungkin diberi 
stimulus agar hubungan stimulus dan respon bersifat lebih kuat dan 
menetap.

• Guthrie juga percaya bahwa hukuman (punishment) memegang peranan 
penting dalam proses belajar. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Peserta_didik


4. Robert Gagne (1916 – 2002)
Seorang Psikolog Pendidikan AS. Dengan penemuan berupa
Conditions of Learning. 9 kondisi intruksional :
 mendapatkan perhatian
 Menginformasikan siswa mengenai tujuan yang akan dicapai
 Stimulasi kemampuan dasar siswa untuk persiapan belajar
 penyajian materi baru
 Menyediakan pembimbingan
 memunculkan tindakan
 siapa memberikan umpan balik langsung terhadap hasil yang baik.
 menilai hasil belajar yang ditunjuukan
 meningkatkan proses penyimpanan memori dan mengingat.



Teori Belajar menurut Skinner

Konsepnya lebih komprehensif.
Hubungan stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi 
dalam lingkungannya, sehingga menimbulkan perubahan 
tingkahlaku.
Respon yang diberikan siswa tidak sesederhana, sebab 
stimulus akan saling berinteraksi 
Merupakan tokoh yang paling banyak pengaruhnya dalam 
perkembangan teori belajar, dengan munculnya program 
pembelajaran, seperti Teaching machine, pembelajaran 
berprogram dsb.
Yang mempopulerkan konsep penguatan (reinforcement) 
sebagai pengganti hukuman



Kritik terhadap teori Behavioristik

Tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks
Tidak dapat menjelaskan adanya variasi tingkat emosi siswa
Cenderung mengarahkan siswa untuk berfikir linier, konvergen, tidak 
kreatif dan tidak produktif



Aplikasi teori behavioristik dalam 
pembelajaran

Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai 
hasil belajar.
Mendudukkan siswa sebagai individu yang pasif.
Unsur-unsur penting dalam behavioristik, hubungan S-R, siswa pasif, 
perilaku sebagai hasil belajar yg tampak, pembentukan perilaku 
(shaping) dengan penataan kondisi yang ketat, reinforcement dan 
hukuman.
Sesuatu yang ada didunia nyata menurut teori ini, terstruktur rapi, 
teratur maka orang belajar harus dihadapkan aturan yang jelas
Tujuan pembelajaran ditekankan pada penambahan pengetahuan
Evaluasi menekankan respon pasif, biasanya menggunakan paper and 
pencil test



Aplikasi Dasar

Aplikasi teori ini dalam pembelajaran, bahwa kegiatan
belajar ditekankan sebagai aktivitas “mimetic” yang
menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali
pengetahuan yang sudah dipelajari. Penyajian materi
pelajaran mengikuti urutan dari bagian-bagian ke
keseluruhan. Pembelajaran dan evaluasi menekankan
pada hasil, dan evaluasi menuntut satu jawaban benar.
Jawabanyang benar menunjukkan bahwa siswa telah
menyelesaikan tugas belajarnya.



Langkah-langkah pembelajaran 

Menentukan tujuan pembelajaran
Menganalisis lingkungan kelas
Menentukan materi pelajaran
Memecah materi menjadi bagian kecil-kecil (pokok bahasan, sub pokok bahasan, 
topik, dsb)
Menyajikan materi pelajaran
Memberi stimulus
Mengamati dan mengkaji respon yang diberikan siswa.
Memberikan penguatan/reinforcement ataupun hukuman
Memberikan stimulus baru
Mengamati dan mengkaji respon yang diberikan siswa
Memberikan penguatan lanjutan atau hukuman
Evaluasi hasil belajar



Kelemahan  teori belajar
 Teori behavioristik sering kali tidak mampu menjelaskan

situasi belajar yang kompleks, sebab banyak variabel atau
hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan atau belajar
yang tidak dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus
dan respon. Teori ini tidak mampu menjelaskan alasan-alasan
yang mengacaukan hubungan antara stimulus dan respon ini
dan tidak dapat menjawab hal-hal yang menyebabkan
terjadinya penyimpangan antara stimulus yang diberikan
dengan responnya.

 dari teori ini cenderung mengarahkan siswa untuk berfikir
linier, konvergen, tidak kreatif dan tidak produktif.
Pandangan teori ini bahwa belajar merupakan proses
pembentukan atau shapping yaitu membawa siswa menuju
atau mencapai target tertentu, sehingga menjadikan peserta
didik untuk tidak bebas berkreasi dan berimajinasi.
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