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I. PENDAHULUAN 
Pada dasarnya. pendidikan dapat ditir?jau dari dua segi. pertama dari sudut 

pandang masyarakat. pendidikan berarti pewarisan kebudayaan serta nilai yang 
dianut oleti suatu generasi kepada generasi penerusnya, agar identitas mereka 
tetap terpelihara. Kedua. dilihat dari kacamata individu pendidikan berarti usaha 
pengembangan potensi yang terpendam dan tersembunyi. Seorang "individu" 
bagaikan lautan dalam yang penuh dengan mutiara dan berbagai jenis ikan, 
narnun tidak tampak. Maka perlu dipancing dan digali agar dapat menjadi 
makanan dari perhiasan liagi rnanusia (Langirlung. 1992:3). Demikian halnya 
dengan .manusia yang dilahiskan kedunia dibekali oleh Tuhan dengan berbagai 
macall1 potensi. bakat dan kernampclan yang perlu dikembangkan dengan 
sernaksirnal mungkin. agar potensi tersebut dapat mengaktual. 

Dalam ha1 ini Abdurrahman al-Nahlawi menegaskan bahwa tugas umum 
dari pendidikan Islam adalah men-jaga dan memelihara fitrah, mengembangkan 
dan mempersiapkan segala potensi yang dimiliki. serta mengarahkan fitrah dan 
potensi tersebut meniju kesempurnaan, dan rnerealisasikannya secara bertahap 
(Nahlawi. 1979:3). Pengembangan berbagai potensi tersebut dapat dilakukan 
dengan kegiatan bela.jar rnelalui institusi-institusi. Belajar yang dimaksud tidak 
hanya melalui pendidikan di sekolah, tetapi juga dapat dilakukan di luar sekolah, 
baik dalam keluarga, masyarakat, atau lewat institusi social yang ada. 

Disamping itu, menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional Qab I Pasal l dinyatakan bahwa pendidikan 
rnerupakan usalia sadar yang dilakukan irntuk menyiapkan peserta didik melalui 
kegiatan bimbingan. pengajaran dan atau latihan agar peserta didik tersebut 
berperan dalam kehidupan masa depannya ( U U  RI No. 2, 1993:8). Dari 
perri),ataan di atas tergarnhar- betapa eratnya Iiubungan antara pendidikan dan 
pengajaran. Pengajaran memiliki signifikansi yang fital dalam proses pendidikan. 
Sulit dipercaya sebuah system pendidikan dapat berjalan tanpa pengajaran. 
* Makalah ini disampaikan pada seminar nasional Eksistensi Mata Kuliah Umum dalam 

rnewujudkan mahasiswa yang sopan. santun lagi bermartabat di PTU di UNP 
Padang. 24 April 20 12. 

** Penulis adalah Dosen PA1 UPT MKU Universitas Negeri Padang. 



Dalatn kegiatan penga-iaran terdapat d i ~ a  komponen utama, yaitu 
komponen pendidili dan komponen subjek belajar1 peserta didik. Pendidik 
berperan sebagai pemimpin ~ a n g  filngsinqa me~igorganisasi dan mempengaruhi 
prilakil tertentu sehingga terladi proses penga.jaran. sedangkan komponen peserta 
didik juga merupakan komponen utama yang dikatakan sebagai subjek, bukan 
hanya objek dalam kegiatan penga-jaran (Robinson, 1988: 19). Pengajaran pada 
dasarnya merupakan proses interaksi atitara pendidik dan peserta didik melalui 
kegiatan terpadu dari dua bentuk kegiatan. yakni kegiatan belajar peserta didik 
dan kegiatan menga.jar pendidik. Agaknya tepat pernyataan yang mengatakan 
peserta didik bukan hanya ob.jek, tetapi sekaligus sub-jek dalam pengajaran. 

Mengajar bukanlali pekerjaan yang sederhana dan mudah. Dalam 
mengajar diperlukan kesiapan mental yang memadai, agar dapat melaksanakan 
kegiatan tersebut dengan baik. Disamping harus mengi~asai bahan pengajaran, 
pendidik juga harus mernahami- keadaan peserta didikriya. dan proses belajar 
menga.iar itit sendiri. Pendidik tidak lianya bertugas membelajarkan peserta didik 
di kelas. tetapi juga menyiapkan dan mendesain bahan pels-jaran, memberikan 
tugas-tugas. men i lai proses bela-jar dan Iiasi l belajar pesel-ta didik, merencanakan 
kegiatan penun-jang lainnya. serta menegakkan disiplin. 

Meliliat begitu kompleksnya tugas dan tanggung jawab seorang pendidik, 
maka untuk melakukan profesi it~r tenaga pendidik sangat memerlukan aneka 
ragam pengetahuan dan keterampilan sebagai pendidik yang memadai sesuai 
dengan tuntutan zaman dan kema-juan teklinologi. Diantara pengetahuan yang 
dimiliki pendidik adalah psikologi. baik psikologi umum, perkembangan dan 
psikologi pendidikan (Muhibbin Syah, 1997: I ) .  

Derigan berbekal pengetahuan tersebut diharapkan pendidik dapat 
memperlakukan peserta didik dengan cara yang lebih tepat dan semestinya sesuai 
dengan tingkat perkembangannya. Di samping itu dengan pengetahuan tentang 
psikologi pendidi kan yang memadai diharapkan agar pendidik dapat mendidik 
peserta didi knya melalui proses belajar m e n p j a r  yang berdaya guna dan berhasil 
guna. Agaknya pengetalii~an mengenai psikologi pendidikan bagi para pendidik 
L 

memegang peranan penting dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah dan 
perguruan tinggi. Hal ini disebabkari eratnya hubungan antara psikologi tersebut 
dengan pendidikan. seerat metodik dengan kegiatan pengajaran. 

Manfaat lain dari psikologi pendidikan yaitu untuk membantu para 
pendidik mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai kependidikan 
dan prosesnya. Sementara itu Chaplin menitikberatkan manfaat psikologi 
pendidikan i~ntirk memecahkan masalah-masalah yang terdapat dalam dunia 



pendidikan dengan cara menggunakan metode-metode yang telah disusun secara 
rapi dan sistematis. Ini ter-cermin dalam ungkapannya "the upplicarion o f  

,/i?rrnalizetl nietod.~ ,fhr- .~oh-ing /he.re prohlen7 (Chaplin. 1972: 134). Namun tidak 
dibedakan apakali masalali-masalah psikologi tersebut timbul, dari pihak 
pendidik. peserta didik atau situasi bela-jar mengajar yang dihadapi oleh pendidik 
dan peserta didik yang bersangkutan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa 
psikologi pendidikan berfungsi ilntuk rneningkatkan dan memperbaiki efektifitas 
mengajar oleh pendidik agar tirjuan pendidikan dapat dicapai sesuai yang 
diharapkan. 

Setidak-tidaknya ada tiga ha1 yang 'harus dipahami pendidik (guru dan 
dosen) dalam proses pembelajaran yaitu: I) peserta didik dalam tinjauan 
psikologi. 2) belajar dalarn titi-jauan psikologi. 3) prinsip-prinsip psikologi dalam 
belajar menga-jar. Bisa saja terjadi bahwa pendidik memandang kegiatan 
pembelajaran hanyalah pekeriaan rutin yang telah menjadi kebiasaan dari hari ke 
hari, dari billan ke  bulan bahkan dari tahun ke taliun. la telah terbiasa dengan cara 
dan gaya yang itu-itu sa.ia. Dalarn situasi yang demikian tentu tidak akan ada 
dinamika. tidak ada iriovasi dan kekreati fan pendidik ilntuk mengembangkan 
pembela,iaraii kearah yang lebili baik. Hal in i  berakibat pada liasil yang dicapai 
peserta didik dari taliun ke tahun nampaknya relativ sama, sedangkan di lain 
piliak ilmu pengetaliuan berkembang cepat. 

Dilain pihak, tidak jarang ditemukan seorang pendidik tidak begitu 
memahami tentang peserta didik dan bela.jar menurut psikologi serta tidak begitu 
memperhatikan prinsip-prinsip psikologi dalam menjalankan tugas dan 
tanggilngjawabnya sebagai pendidik disamping sebagai pengajar. Misalnya dalam 
lnenetapkan tujuan penga-jaran "pada tahap perencanaan", pendidik kadang- 
kadang kurang memperhatikan bentuk perubahan tingkah laku serta menyeluruh 
(komprehensif) yang terdiri atas unsure kognitif, afektif dan psikomotorik secara 
terpadu pada diri peserta didik. Namun ti!juan pengajaran yang ditetapkan lebih 
bersifat tilnggal (single facts) 'yang terlepas satu sama lain. sehingga tidak 
membent~rk sat11 integritas pri badi. Kadarig-kadang dalam menetapkan tujuan 
penga.jarari pendidik tersebut kurang rnemperhatikan tingkat perkembangan 
peserta didik. 

Sementara dalam proses belajar niengajar sering juga ditemukan kurang 
diaplikasikannya prinsip-prinsip psikologi ini. Sebagai contoh seorang pendidik 
kadang-kadang kurang memberikan motivasi kepada peserta didik. Hal ini bisa 
berakibat minat dan perhatian peserta didik jadi berkurang, hanya sekedar 
memenuhi kewa-jiban unti~k hadir di dalam ruangan kelas. 



Di samping itu pendidik kurang memperhatikan perbedaan individual 
masing-masing peserta didik. Di antara individu-individu memang terdapat 
persamaan. tetapi lebih banyak perbedaannqa. Perbedaan itu akan tampak antara 
lain pada stabilitas. emosi. rninat dan lain-lain. Dengan sendirinya dari sekian 
banyak peserta didik tidak mungkin dituntut lial yang sama. Dalam proses 
penga-jaran, pendidik rnengadakan interaksi dengan peserta didik dalam jumlah 
yang besar. Konsekwensi perbedaan individual itu harus diperhitungkan oleh 
pendidik. Pendidik harus memperhatikan dan mengatahui setiap individu, seperti 
minat. kemampuan dan latarbelakang kehidupannya. 

Dari segi penilaian, pendidik kurang lnemberi kesempatan kepada peserta 
didik untirk mengontrol d i n  menilai hasil bela.jar yang dicapainya. Pendidik lebih 
cenderung menyatakan seorang peserta didik "benar" dan peserta didik lain 
"salah". Peserta didik tidak dibiasakan untuk menilai dirinya, apakah ia sudah 
benar atau masih salah. apakah ia telali melakukan peker-jaan dengan tepat atau 
belum. 

Semua itu terjadi karena pendidi k beranggapan bahwa pengajaran itu 
lianya sekedar penyampaian ilmu pengetaliuan kepada peserta didik semata. Jika 
pengetahuan telali dapat dikuasai peserta didik. maka selesailah tugas dan 
taliggung jawabnya. Padalial pendidik pang berkompeten dalam perspektif 
psikologi pendidikan adalah pendidik yang lnampil melaksanakan profesinya 
secara bertanggung jawab. Adapun pendidik yang bertanggung jawab adalah 
pendidik yang mampu mengelola proses belajar menga-jar sesuai dengan prinsip- 
prinsip psikologi, dan dapat mencapai hasil, yaitu merubah tingkah laku peserta 
didik (Muliibbin Syah. 1997: 18). 

Seharusnya pendidik selalu memikirkan moral. tingkah laku dan sikap 
yang har i~s  ditumbuhkan dan dibina pada peserta didik. la tidak cukup sekedar 
menuangkan pengetahuan ke otak peserta didik. Pendidik tidak hanya 
memikirkan peningkatan ilmiah, kecakapan. dan ritus-ritus formal tertentu 
semata. Bila pembinaan kepribadian dan moral, etika. atau akhlak tidak 
disertakan dalam pendidikan, maka akan lahir manusia yang tinggi 
pengetaliuannya. namun mereka tidak dapat memberikan yang terbaik kepada 
masyarakat. Mereka hanya memikirkan diri sendiri serta menggunakan ilmunya 
ilnti~h kepentingan dan kesenarigan diri sendiri. 

Oleh karena i tu setiap pendidik (gi~ru dan dosen) diharuskan memahami 
psikologi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran antara lai yaitu: 1 )  
psikologi peserta didik, 2) belajar dalam tin-jauan psikologi. dan 3) prinsip-prinsip 
psikologi belajar-mengajar. 



11. PERMASALAHAN 
Berdasarkan pe~i.jelasan diatas. maka masalah yang akan dibahas dalam 

makalah ini adalah: 
I.  Siapa sesungguhnya peserta didik dalam tinjauan psikologi? 
2. Bagaimana sesungguhnya konsep belajar dalam tinjauan psikologi? 
3. Apa saja aspek-aspek psikologi dalam'kegiatan belajar mengajar? 

111. PEMBAHASAN 
A. Peserta Didik (Learner) dalam Tinjauan Psikologi 

Sebagaimana diketahui bahwa peserta didik (learner) merupakan salah 
satu aspek manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar 
menga.jar. Dala~n proses tersebclt peserta didik sebagai pihak yang ingin 
meraih cita-citanya disamping mempilnyai tu-juan yang ingin dicapai secara 
maksimal. ia merupakan factor "penentu" sehingga menuntut adanya upaya 
yang dapat mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan ~ln tuk  mencapai 
tu.jua1.1 belajar. 

Seliarusnya yang menjadi perhatian pertama kali bagi seorang 
pendidik dalam proses belajar mengajar adalah factor peserta didik (yang 
berkonotasi dengan ti!juan, karena merekalah yang memiliki dan akan 
mencapai tu.juan), bagaimana keadaan dan kemampuannya. Setelah itu 
pendidik baru menentukan komponen yang lainnya, seperti apa 
bahanlmateri yang diperlukan, bagaimana caralmetode yang tepat untuk 
dipakai. alat dan fasilitas apa yang cocok serta mendukung, yang mana 
semua itu harus disesuaikan dengan keadaan. karakteristik, serta 
kemampuan peserta didik. 

Ada beberapa prinsip psikologi yang harus men.jadi perhatian utama 
bagi seorang pendidik yang berkenaan dengan peserta didik, diantaranya: 
1 .  Perkembangan kognitif peserta didik 

.lika ditiniail dari segi kedudukannya peserta didik adalah individu 
yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan rnenurut 
fitrahnya masing-masing. Mereka memerlukan bimbingan dan 



pengarahan yang konsisten menuju titik optimal kemampuannya (M. 
Arifin. 1991 :61). Dengan arti kata peserta didik bukanlah orang yang 
tidak mapan dalam b e n t ~ ~ k  kecil, melainkan merupakan 
organismlindividu yang aktif dan mempunyai kemampuan sesuai 
dengan tahap-tahap perkembangan yang dilaluinya. 

Oleh sebab itu pendidik dituntut untuk memaliami tahap-taliap 
perkernbangan peserta didik dan cirri-ciri khas yang mengiringi tahap 
perkenibangali tersebut. Taliap-taliap !lang paling utama dipahami oleli 
seorang pendidik sebagai bakan pertimbangan pokok dalam 
penyeleliggaraan proses penga-jaran adalah tahap yang berhubungan 
dengan perkembangan kognitif (ranah cipta) para peserta didik 
(Muhibbin Syah, 1997:19), aspek perkembangan lain, agaknya aspek 
perkenibangan kognitif dengan segala variasi dan keunikannya 
merupakan modal dasar bagi peserta didik dalam menjalani proses 
bela-jar-mengajar yang dikelola pendidik di kelas maupun dalam 
rneng~lasai materi tertentu. 

Jean Piaget ( 1972:284), seorang pakar terkemuka dalam disiplin 
Psikologi Kognitif mengklarifikasikan perkembangan kognitif ke dalam 
empat tahapan: 
a .  Tahap sen.vor??-moror-ik. pada ilsia 0-2 tahun 

Bayi yang laliir membawa reflex. kemampuan dasar yang 
bersifat alami yang dimodifikasikan dan digabungkan untuk 
membentilk tingkah laku yang lebih kompleks. Pada masa ini anak 
belum mempunyai konsepsi yang tetap terhadap suatu ob-jek. Dalam 
ha1 ini semua gambar terlihat berurutan tetapi tanpa kesatuan, artinya 
tidak memiliki penglihatan yang berkesinambungan yang diperlukan 
untuk mengerti keseluruhan. 

Pada tahap ini juga anak Ilanya tertarik pada persoalan apakah 
respon yang mereka dapat menghasilkan hasil yang mereka 
inginkan. Mereka tidak mempersoalkan cara memperoleh hasil 
tersebut (mempersoal kan ' 'li~l~o'') tidak mempersoal kan "how". 

Intelegensi anak tahap ini tidak bersifat reflektif, artinya tidak 
terdapat usaha untuk menge-jar dan memperoleh pengetahuan dan 
kebenaran. disamping mereka hanya mempersoalkan aspek kongkrit 
tentang dunia realitas. 



b. Tahap pre-operational. pada usia 2-7 tahun 
Pada tahap ini pertumbuhan kognitif anak sudah mulai tampak, 

tapi masih terbatas pada hal-ha1 yang dapat dilihat di sekitar 
lingkungannya. Menjelang akhir tahun ke-2 anak telah mulai 
mengenal symbol atau nama. 

Proses pemikiran pra-operasional pada dasarnya bersifat 
egosentris. Selama periode ini anak belum mengembangkan 
kemanipuan irntuk memandang suatu masalah dari berbagai sudut. 
Pada tahap ini anak lebih cenderung i ~ n t i ~ k  memusatkan perhatian 
mereka pada cirri-ciri yang paling menarik dari suatu stimulus.. 

c. Tahap concrete-operationcrl, pada usia 7- 1 1 tahun 
Pada taliap in i  sudah terdapat system kognitif yang 

terorganisasi dengan baik. yang memungkinkan mereka dapat 
menghadapi l in~kungan secara lebili efektif. Di samping itu juga 
telah mempi~nyai kemampi~an untuk membentuk klasifikasi hierarkis 
tersebut. 

Prototipe operasi kongkrit yang banyak dibicarakan Piaget 
pada anak-anak dalam periode ini adalah variasi struktur logika- 
matematis, seperti anak telali memahami kuantitatif benda 
(concelva/ion). meniahami penamballan golongan benda (addition of 

c1as.w~). serta rnemahami pelipatgandaan benda (rnzrlliplication of 
C~N.P.YC.S). Juga pada taliap ini sfat dan sikap egosentris anak sudah 
rnulai berkurang. 

d .  Tahap,formal-operation. pada usia 1 1 - 1  5 tahun 
Pada tahap ini anak telah memasuki usia remaja dan mereka 

telah mampu memahami dan mengungkapkan prinsip-prinsip 
abstrak. Seorarig re~iia~ja telah memiliki kemampuan dalam 
menggunakan hipotesis. yakni pemecahan masalah dengan 
menggunakan anggapan dasar yang relevan dengan lingkungan yang 
dia respon. 

Suatu ha1 yang menarik pada pemikiran remaja adalah 
penggunaan penalaran dalam memeriksa hubungan logis yang 
mungkin terdapat di aritara unsur-unsur yang rnereka pergunakan 
ilnti~k menarik kesimpulan. Par-a rema.ja sudali lnampu menentukan 
susunan pemikiran maria yang ia butulikan dan memanfaatkan 



pandangan yang menunjukkan kemu~igkinan adanya hubungan yang 
bersifat hipotesis yang miingkin juga ber-tolak belakang dengan 
pengalaman pada kenyataan kongkrit. Remaja yang telah berhasil 
menempuh proses perkembangan formal operasional, secara kognitif 
dapat dianggap sudah mulai dewasa (Zanden. 198431 67). 

Disamping itu Piaget memandang intelegensi sebagai suatu 
proses adaptif dan menekankan bahwa adaptasi melibatkan fungsi 
intelektual. Piaget , mengartikan adaptasi sebagai keseimbangan 
organism/individu dengan kegiatan lingkungannya (Zanden, 
1984: 165). Dengan demikian lingkungan dipandang sebagai suatu 
ha1 yang terus menenls ~nendorong individu untuk menyesuaikan 
diri terhadap situasi realitas. Maka secara timbal balik individu 
secara konstan menghadapi lingkungannya sebagai suatu struktur 
yang merupakari bagian dari dirinya. 

Piaget men-jelaskan tiga ha1 dalam rangka adaptasi. Pertama, 
dirnana sebelumnya individu telah memiliki serangkaiari perilaku 
terbuka yang tersusun secara sisternatis untuk merespon lingkungan. 
Kedua, ussin~ilufion yaitu proses aktif dalam menggunakan skema 
yang cocok dengan lingkungan yang direspon dan Ketiga adalah 
equilihr~ium yaitu adanya keseimbangan antara skema yang 
digunakan dengan lingkungan yang direspon sebagai ketepatan 
ako~nodasi  (Zanden: 1 984: 166). 

Samsuni~wati (2005: 190) me~?jelaskan batasan usia remaja 
yang umum digunakan oleh para alili adalah antara 12 hingga 21 
tahun. Rentang cvaktu usia rema.ja ini biasanya dibedakan atas tiga, 
yaitu: 12-15 tahun sama dengan masa remaja awal. 15-18 tahun 
sama dengan masa remaja pertengahan, dan 18-21 tahun sama 
dengan masa remaja akhir. Sementara itu Monks, Knoers dan 
f-laditono menambahkan lagi dengan masa pra-remaja atau pra- 
pubertas (I 0- 12 tahun). 

Biasanya, perkembangan kognitif remaja yang lebih tua (masa 
rema-ja akhir) dalam ha1 merigambil keputusan lebih kompeten dari 
remaja yang lebih muda. Namun tidak semua keputusan yang 
diambil oleh rema.ja lebih tua itu sempurna, karena tidak jarang 
dipengaruhi oleh banyak fakta. diantaranya fakta waktu, keterlibatan 
emosional, dan kondisi masyarakat. Untuk itu remaja diharapkan 
banyak berdiskusi dengan sesalna mereka dan juga bisa melibatkan 



orang dewasa atau para orang tua dan lainnya dalam mengambil 
berbagai keputusan yang realistis. 

Sehubungan dengan ini sudah selayaknya bagi setiap pendidik 
untuk memahami seluruh proses perkembangan peserta didik, mulai 
dari perkembangan yang dilalui pada masa anak-anak dan remaja, 
baik remaja awal ( 12- 15 tahun), remaja pertengahan (15- 18 tahun), 
maupun remaja akhir ( 1  8-2 1 tahun). Sebab tidak dapat dipungkiri 
lagi antara proses perkembangan dan proses belajar mengajar yang 
dikelola oleh pendidik terdapat "benang merah" yang mengikat 
kedua proses tersebut. Begitu erat kaitan keduanya, sehingga hampir 
tidak ada proses perkembangan peserta didik yang terlepas sama 
sekali dari proses bela.jar tnengajar sebagai penge-jewantahan dari 
proses pendidi kali. 

2. Perbedaan Individual (Individz~al Defference.7) 
Sudah men-jadi sebuah kenyataan kalau setiap orang unik. Tidak 

akan pernah di-jumpai d ~ l a  orang yang sama dalam segala hal. Setiap 
individu mempunyai hal-ha1 tertentu yang disebabkan dia berbeda 
dengari yang lainnya. Dengan arti kata antara orang yang satu dengan 
orang yang lain terdapat perbedaan individual (individual defferences). 

Kalau kita lihat dalam dunia pendidikan, tidak akan pernah ada 
peserta didik yang sama. Seandainya diperhatikan sekelompok peserta 
didik dalam ruangan kelas, pasti kita akan menemukan "setumpuk" 
perbedaan individu. Walaupun misalnya dalam satcl ruangan terdapat 
pesel-ta didik yang rata-rata umurnya sama, namun banyak perbedaan 
individual yang dapat kita temukan di antara mereka. 

Lalu ti mbu l pertanyaan. dari mana munculnya perbedaan- 
perbedaan itu? Ada tiga pendapat yang mencoba memberikan jawaban 
pel-tanyaan tersebut. Pertama pendapat yang menyatakan bahwa 
perbedaan itu berasal dari factor keturunan (nuture), kedua pendapat 
yang mengatakan bahwa perbedaan itu bersumber dari pengaruh 
lingkungan (nurture), sedangkan pendapat ketiga mengatakan perbedaan 
i t~ l  disebabkan karena dua factor diatas yaitu nature dan nurture. 
Agaknya pendapat yang banyak diapakai adalah pendapat yang ketiga 
yait~l perbedaan individual disebabkan oleh factor keturunan dan 
pengaruh lingkungan. Namun tidak ada kepastian mengenai presentase 



masing-masing factor tersebut berpengaruh terhadap perkembangan 
seseorang (Zanden. 1984: 102). 

Factor keturunan meliputi sifat-sifat yang tumbuh dari berbagai 
macam karakteristik yang dibawa sejak lahir. Para pakar psikologi 
mengistilahkannya dengan hereditas. Sedangkan factor lingkugan yang 
mempengarulii karakteristik ke lnamp~~an seseorang, antara lain factor 
social ekonomi. budaya. praktek mendidik anak, factor urutan kelahiran, 
dan lain-lain (Dimyati. 1990:99). 

Factor social ekonomi termasuk didalamnya keadaan ekonomi 
keluarga. tingkat pendidikan, pekerjaan, dari pengliasilan orang tua. Di 
antara sub-faktor yang paling banyak berpengaruh terhadap prestasi 
bela-jar atiak adalali tingkat pendidikan orang tua, sebab semakin tinggi 
tingkat pendidikan orang tua maka akan semakin positif sikapnya 
terhadap peranan sekolah atau perguruan tinggi. Factor budaya juga 
termasuk di dalamnya peraturan-peraturan, harapan-harapan, sikap dan 
nilai-riilai yang membimbing tingkali laku. Sementara praktek orang tua 
dalam mendidik anak juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan 
social dan kecakapan kognitif anak. Orang tua yang bersikap 
aufl7orila1ivc dengan art i tegas. menuntut dan mengawasi tetapi 
konsisten, penuli kasih sayang dalam mendidik anaknya tentu akan 
berbeda hasilnya dengan orang tua yang bersikap authoritarian, otoriter 
maupiln yang bersikap permis.c.ive. Disamping itu perbedaan individual 
.jugs disebabkan oleh urutan kelahiran seorang anak, misalnya anak 
sulung. bungsu, anak tunggal dan sebagainya. 

Disatnping perbedaan-perbedaan di atas, ada beberapa perbedaan 
individual lain yang sangat prinsip yang perlu diperhatikan karena 
sangat berhubungan erat dengan proses belajar mengajar yaitu 
perbedaan individual dalani kecerdasan dan dalam gaya kognitif 
(cognili\ic .c.ljnle). 
a. Perbedaan individual dalam intelegensi 

Dalam dunia pendidikan dan penga-jaran kita saksikan bahwa 
masalah intelegensilkecerdasan merupakan salah satu masalah 
pokok. sebab proses belajar tidak akan terlepas dari kemampuan 
berfikir yang dimiliki oleh seseorang. Secara umum intelegensi 
diartikan sebagai kemampuan psiko-fisik untuk mereaksi rangsangan 
atau menyesuaikan diri dengan lingkungan secara tepat. Intelegensi 
bukan hanya terbatas pada kadar kualitas otak saja, walaupun harus 



diakui bahwa peran otak dalatn hubungannya dengan intelegensi 
rnanusia lebih meno~i~jol dari pada organ tubuh lainnya, lantaran otak 
merupakan "menara control" hampir seluruh aktivitas manusia 
(Muhibbin Syah. 1997: 134). 

Masing-masing peserta didik tentu memiliki tingkat 
intelegensi yang berbeda-beda. Dalam sebuah kelas kita temui ada 
peserta didik yang sangat cerdas, cerdas, normal dan ada yang 
lambat bela-jar (Sapariadi. 1982: 15). Dengan berbedanya tingkat 
intelegensi yang dimiliki peserta didik tentu akan berbeda pula 
kernampitan dan kecepatan bela.jar mereka. 

Oleh sebab itit pendidik tidak bisa "memaksa" peserta didik 
agar dapat belajar dengan kecepatan yang sama dan hasil yang sama. 
Pendidik Iiendaknya rnenyadari semua it11 dengan cara memberikan 
pelajaran sede~iiiltian rupa seliingga setiap peserta didik maju 
menurut kesanggupannya masing-masing. 

b. Perbedaan dalam gaya Kognitif (cognilivc .r.lyle) 
Sebagairnana pen.jelasan sebelumnya. selain berbeda dalam 

tingkat kecerdasan. tiap peserta didik juga berbeda dalam cara 
memperoleh, menyirnpan dan menerapkan pengetahuan yang 
didapatnya. Hal ini diistilahkan dengan cogi7ilive style, yaitu cara 
seseorang mempersepsi dan menyusun informasi yang ditangkapnya 
dari lingkungan sekitar. Hasil penelitian membuktikan bahwa 
rnasing-masing orang mempunyai gaya kognitif yang berbeda satu 
sama lain. Namun perbedaan itit bukan cerminan dari tingkat 
keccerdasan seseorang atau pola-pola kemampuan khusus yang 
dimiliki seseorang, tetapi erat kaitannya dengan cara orang 
merespon. menyusun informasi serta mereaksi stimuli terhadap 
lingkungan (Zanden. 1984: 1 14). 

Dari pen,jelasan di atas terlihat kalau setiap peserta didik 
memiliki cara-cara tersendiri yang disukainya dalam menyusun apa 
yang dilihat, diiligat. dan dipikirkan. Mereka juga mempunyai cara 
tersendiri dalam menerima, mengorganisasi dan mengembangkan 
pengalaman-pengalaman yang mereka terima, baik melalui proses 
bela-jar menga.jar maupiln melalui interaksi dengan lingkungan 
sekitar. Pada gilirannya gaya kognitif ini sangat mempengaruhi cara 
seorang peserta didik belajar. 



Berdasarkan penelitian yang dilakukan ole11 Witkin. ia 
tnembedakan gaya kognitif kepada dua macam: 
I ) Gal  a F ~ ~ ~ ~ / - D D c ~ ~ L ' I ~ ~ ~ J I I I .  orang yang memiliki gaya ini 

rnempunjai kecenderungan ilntirk rnempersepsi suatu pola 
sebagai satu keselurulian dan agak kesillitan bila memusatkan 
pada satu aspek situasi sa-ja atau menganalisa suatu pola dalam 
bermacam-macam bagiannya. 

2) Gaya Field-111dependc~111. gaya yang cenderung untu k 
mempersepsi bagian yang terpisah-pisah dari suatu pola 
berdasarkan komponeri-komponennya. 

Masing-masing gaya kognitif diatas mengandung kelebihan 
dan kekurangan. Peserta didik yang mempunyai gaya field- 
dependent ternyata lebih kuat dalam merigingat informasi social, 
misalnya percakapan atau interaksi antar pribadi. Hal i n i  disebabkan 
mereka lebih peka terhadap hubungan social. Peserta didik dengan 
gaya ini lebih cenderung dan rnenyi~kai mata pelejaranl kuliah 
se.jarali. kesusteraan. bahasa dan ilmu-ilmu social lainnya. 
Sedangkan peserta didik yang mempunyai gaya .field-independent, 
mereka lebih mudah menguraikan hal-ha1 yang kompleks, lebih 
mudah memecahkan masalah. Tipe ini biasanya lebih sukses bila 
beker,ja sendtri. Peserta didik yang bergaya kognitif ini lebih 
menyukai pela.jaran llmu Pengetahuan Alam, Matematika. dan ilmu- 
ilmu eksak lainnya (Dimyati. 1990: 1 18). 

Gaya kognitif ini agaknya mempengaruhi prestasi peserta 
didik dalam mata pels-jaran atau mata kuliah tertentu. Ada peserta 
didik yang mempunyai prestasi yang bagus dalam mata pelajaran 
atau mata kuliah yang tergolong ilmu-ilmu eksak, sedangkan dalam 
mata pels-jaran atau mata kuliah ilmu-ilmu social prestasi mereka 
biasa-biasa saja. demikian juga sebaliknya. 

Maka pengetahuan yang dimiliki pendidik tentang tingkat 
intelegensi peserta didik dan gays kognitif yang dimiliki oleh peserta 
didik. tentu akan sangat rnembantirnya dalam memprediksi apakah 
peserta didik mampu mengikuti suatu mata pelajaran atau 
matakuliah yang diberikan. Pendidik juga bisa meramalkan 
keberhasilan atau gagalnya peserta didik bila telah mengikuti proses 
belajar menga.jar. Dengan adanya bermacam-macam perbedaan 
diantara peserta didik. pendidik diharapkan dapat memahami bahwa 



bahan pelajaran atau perkuliahan yang sama. penilaian yang sama, 
tidak akan memenuhi dasar individualitas. Hendaknya pesel-ta didik 
diberikan pelayanan sacat-a individu sesuai dengari kebutuhan 
mereka masing-masing. Disamping itu peserta didik diberi 
kebebasan untuk ~na-ju menurut kecepatan sesuai dengan 
kemarnpuan yang mereka miliki dengan cara-cara yang telah 
ditetapkan oleh pendidik. 

B. Belajar (learning) dalarn Tinjauan Psikologi 
Bela.jar merupakan key tern7 (istilah kunci) yang paling urgen dan 

sangat vital dalam setiap program pendidikan. sehingga tanpa belajar 
sesungguhnya tak pernaf ada narnanya pendidikan. Dalam keseluruhan 
proses pendidikan, kegiatan bela.jar merupakan kegiatan yang paling pokok. 
Dengan arti kata berhasil atau tidaknya tujuan pendidikan banyak 
bergantung pada proses bela.jar yang dialami oleh peserta didik. 

Karenanya sangat diperlukan adanya pemahaman yang mengenai 
knnsep bela,jar densan segala aspek. bentulc dan manifestasinya oleh 
pendidik. Sebab kekeliruan atail ketidak lengkapan persepsi mereka tentang 
konsep bela,iar dan hal-ha1 yang berkaitan dengannya akan mengakibatkan 
kurang bermutunya Iiasil bela-jar yang dicapai oleh peserta didik. 
I.  Defenisi bela-jar 

Banyak kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan. 
sebenarnya merupakan "ge.jala bela.jar9.. Dengan arti kata mustahil 
kiranya kita melakukan kegiatan tersebut tanpa belajar terlebih dahulu, 
mulai dari kegiatan yang sederhana hingga kejadian yang rumit, 
misalnya memakai pakaian, berkornunikasi dengan orang lain, cara 
bersopan santun, dan masih banyak lagi kegiatan yang bisa kita lakukan 
akibat perbuatan belajar (Winkel, 1991 :34). 

Lalu apakah yang dimaksud dengan bela-jar? Ditinjau dari 
kacamata psikologi. belajar merupakan proses yang kompleks sehingga 
tidak dapat dirumuskan secara pasti dan tegas apa sebenarnya belajar itu. 
Hal ini juga dikarenakan bela.jar merupakan kegiatan mental yang tidak 
dapat disaksikan dari luar apa yang sedang terjadi dalam diri seorang 
individu yang sedang belajar. Bahkan hasil bela-jar orang itupun tidak 
akan langsung kelihatan kalau dia tidak menunjukkan kemampuan yang 
telah diperolehnya melalui belajar. Maka berdasarkan perilaku yang 
ditunjukkan dapat ditarik kesimpi~lan kalau seseorang telah belajar. 



Oleh sebab it11 para pakar psikologipun berbeda-beda dalam 
mendefenisikan "belajar". tergantung pada teori belajar yang 

diaanutnya. Beri kilt ini akan penulis kemukakan defenisi bela.jar dari 
pakar: 
a. Skinner. .seorang tokoli behavioristik. sebagaimana dikutip oleh 

Barlov dalatn bukunya Edztcu1ioi7al P.r:ycholoa: The Teaching- 
I C U I . M ~ M ~  PI-occ.r.r mengcmukakan bahwa bela-jar adalah ". . . ..a 
proce.~.~ qf'progressive adupta/ion.. . . . ." (suatu proses penyesuaianl 
adaptasi tingkah laku yang progresif). Proses adaptasi i tu akan 
mendatangkan hasil yang optimal apabila diberi penguatan 
(r-ei~?fbrceme~iI) (Barlow, 1985:59). . 
Tingkali laku yang dimaksud disini adalah tingkah laku yang dapat 
diamati. sedangkan yang tidak dapat diamati secara langsung seperti 
bet-pikir dan emosi tidak dapat diamati secara langsung seperti 
berfikir dan emosi tidak menjadi perhatian. Hal itu dikarenakan 
prinsip dari teori ini adalah timbulnya tingkah laku disebabkan 
adanya hubungan antara stimulasi (rangsangan) dengan respon. 

b. Chaplin dalam Dictin~iury qoJ'P.c.?~chology memberikan dua rumusan 
i~ntit k bela.jar. pertama "ucy ui.c.irion of anv relatively permanent 
c.liange in heliu\>ior U.Y u reszlli cfpractice and experience (belajar 
adalah perolehan dalam peritbahan tingkah laku yang sifatnya relatif 

perrnanen sebagai akibat dari latihan dan pengalaman). Kedua 
"process of acquiring re.7pon.re.r u.r resull of special practice" 
(belajar adalah proses mendapatkan reaksi-reaksi sebagai hasil 
praktek dan latihan khusus) (Piaget. 1972:28 I). 

c. Witing dalam bukunya Psycliolop of Learning memberikan defenisi 
belajar sebagai "anv relativel-y permanent change in organism 3 
hehaviora reporlaire /ha/ occurs as a result of experience (belajar 
adalah perubahan yang relatif permanen yang terjadi dalam 

keseluruhan tingkah laku suatu organisasi sebagai hasil pengalaman) 
(Witing. 198 1 : 164). Dari defenisi yang dikemukakan oleh Witing 
diatas terlihat bahwa dia tidak menekankan perubahan yang 

rnenyangkut seluruh aspek psiko-fisik individu. Hal ini disebabkan 
asumsinya baliwa tingkah laku lahiriyah bukanlah indikator adanya 

peristiwa bela,jar, karena proses belajar dan tingkah laku belajar 
tidak dapat diobservasi secara langsung. Agaknya Witing adalah 
seorang pakar psikologi penganut teori Kognitif. 



Selain itu masih banyak defenisi belajar yang telah dikemukakan 
oleh para ahli sesuai dengan teori bela-jar yang mereka anut. Namun 
secara umum dapat dilihat ada beberapa ha1 esensial yang menjadi ciri 
dari proses bela,jar. yaitir: 
a .  Bela.jar akan rnenimbulkan perubalian dalam tingkah laku dan 

kapasitas yang relatif tetap dan berbekas, bahkan sampai pada taraf 
terteritcr tidak altan me~igliilang lagi. (Winkel, 1991:35). Misalnya 
seseorang yang bela-jar naik sepeda sewaktu masih anak-anak, tentu 
akan masih bisa rnengendarai sepeda setelah ia dewasa walaupun ia 
sudah tidak pernah mengendarainya dalam wak t i~  yang cukup lama. 
Dengan demikian dapat kita analogikan bahwa perubahan yang 
bersifat sementara sepel-ti karena mabuk, lelah, jenuh, juga 
perubahan karena kematangan fisik tidak termasuk belajar. 

b. Perubahan yang disebabkan karena belajar pada intinya berbeda 
antara keadaan sebelum bela.jar dan sesudah melakukan belajar. 
Dengan arti kata "ada" perubahan yang terjadi antara sebelum dan 
sesudah belajar atau terjadi perubahan dari belum mampu kearah 
sudah mampu. Maka dengan adanya perubahan dalam perilaku 
inilah yang menu~i~jukkari telali terjadi proses belajar dalam diri 
seorang iridividu. Makin bariyak kema~npuan yang diperoleh dan 
terinternalisasi dalam diri seseorang. maka makin banyak pula 
pen~baliari yang dialaminya. 

c. Perubahan tersebut ditunjukkan melalui kegiatan, usaha atau praktek 
yang diperkuat (reinforced), dengan kata lain proses belajar 
membutuhkan latihan yang berulang-ulang agar dapat menjamin 
menetapnya suatu perolehan atau perubahan tersebut dalam 
seseorang. Kema-juan yang diperoleh dari proses belajar mungkin 
akan melemah atau musnah sama sekali jika tidak diberi penguatan. 

Dalam ungkapan lain Muhibin Syah ( 1  997: 1 17), menambahkan 
ciri khas yang menjadi karakteristik perilaku belajar, pertama, 
perubahan yang intensional. artinya pengalaman atau praktek yang 
dilakukan itu senga.ja dan disadari bukan kebetulan. Peserta didik yang 
bela.jar merasakan adanya sc~atil perubahan dalam dirinya seperti 
penamballan pengetahuan. keterampilari atau sikap. Kedua, perubahan 
itu bersi fat positi f dan aktif. Positif artinya baik, bermanfaat serta sesuai 
dengari harapan. A kti f artinya perubahan tidak terjadi dengan 
sendirinya. karena proses kematangan tetapi karena usaha peserta didi k 



itu sendiri. Ketiga. peru balian bersifat efektif dan fungsional. Efektif 
berarti berliasil guna. membawa pengaruh dan manfaat tertentu bagi 
peserta didik yang sudali belajar. Fungsional artinya relatif menetap, 
bisa diproduksi dan dimanfaatkan pada saat-saat tertentu j ika diperlukan. 

2. Teori Bela,jar 
Salah satu aspek yang meti.jadi tir1,jauan iltama psikologi adalah 

masalali belajar. Tidak sedikit teori mulai dari yang klasik sampai 
modern yang mencoba men-jelaskan apa sebenarnya atau hakikatnya 
belajar itu. Meligapa terjadi kegiatan bela.jar, kapan dan bagaimana , 

belajar bisa terjadi. Masing-masing teori tersebut saling berbeda. 
Dengan adanya perbedaan itu. tent11 akan sangat berpengaruh terhadap 
proses pendidikan. Suatu praktek pendidikan aka11 sangat dipengaruhi 
oleh konteks belajar yang dianut dan dipercayai oleh pendidik yang 
melaksanakan praktek tersebut. 

Secara garis besar teori bela.jar dapat diklarifikasikan menjadi tiga 
kelompok yaitil teori belajar yang bersifat Behavioristik, kognitif, dan 
sosial (observasional) (Zanden, 1984: 128- 186). 
a .  Teori bela.jar Behavioristik 

Teori bela.jar ini dikategorikan oleli para ahli psikologi 
Beliavioristik. Secara garis besar berpendapat bahwa tingkah laku 
tnanitsia dikeridalikan oleli gan-jaran (re~r~urd) atau penguatan 
(reinfhrceme~ii) dari lingkungan. Dengan kata lain belajar tidaknya 
seorang sangat tergantung kepada faktor-faktor kondisional yang 
diberikan oleh lingkungan. Ole11 sebab itu teori ini sering juga 
disebut condiiioning. Ada beberapa teori belajar yang bersifat 
Behavioristik. diantaranya Cla.~.~icul Conditioning yang 
dikembangkan oleh Pavlov, teori C'onnecfioni.~m oleh Thorndike dan 
teori Operuni Conditioning oleh Skinner Zanden, 1984: 129). 
1 ) ~ e o r i  Classical Conditioning 

Teori ini dikembangkan berdasarkan hasil eksperimen yang 
dilakukan oleh Ivan Pavlov. la menggi~nakan seekor anjing 
dalam melakukan eksperimerinya ilntuk mengetahui hubungan 
antara condiiio17ul .riimt/lzr.v (CS) yaitu rangsangan yang 
rnendatangkan respon yang dipela-jari. condiiional respon (CR) 
yakni respon yang dipela.jari i t ~ t  sendiri. unconditioned srimulus 
(UCS) merupakan rangsangan yang menimbulkan repon yang 



"!U. ItEGERI PADANB 

tidak dipela-jari dan ~~ncono'itior~ed respon (UCR) adalah respon 
yang tidak di pelajari (Muhibbin Syah. 1997: 107). 

Eksperimen itu dilakukan dengan cara meningkatkan salah 
satir kelen-jar air liur disediakan alat penampung cairan air liur 
yang dihubungkan dengan pipa kecil. Sebelum anjing itu 
dieksperimenkan, secara alami selalu mengeluarkan air liirr 
setiap kali mufutnya berisi makanan. Ketika be1 dibunyikan 
secara alami anjing tidak akan mengeluarkan air liur. Selanjutnya 
eksperimen dilaki~kan dengan cara latihan pembiasaan 
~nendeiigarkan be1 (CS)  yang dilakukan bersama dengan 
mernberikan makanan (UCS). Setelah menjalani latihan secara 
berulang-ulang maka suara be1 (CS) diperdengarkan tanpa 
disertai pemberian makanan (UCS), ternyata anjing itu 
mengeluarkan air liur (CR) walaupun lianya mendengar suara 
bel. Jadi kesimpirlan dari eksperimen ini CS akan rnenghasilkan 
CR apabila CS  dan UCR telah berkali-kali dihasilkan bersama- 
sama. 

Berdasarkari eksperimen ini Pavlov mengemukakan teori 
conditioningnya. Menurut teori ini proses bela.jar terjadi melalui 
gerakan-gerakan refleks bersyarat. Gerakan reflek bersyarat yang 
merc~pakan has;l proses belaiar bisa menjadi lebih kuat atau 
Iiilang. sangat tergantirng pada ada tidaknya reinforcen~ent tidak 
ada (buriyi tidak diikuti makanan) rnaka gerak refleks bersyarat 
akan melemah atau Iiilang salna sekali. (Muhibbin Syah, 
1997: 108) 

Kalau diperhatikan konsep belajar menurut teori diatas, 
maka proses belajar akan ter-jadi bila peserta didik diberi 
stimulus yang dapat mendukung berlangsungnya proses belajar. 
Agar hasil belajar yang telah diperoleh tidak melemah atau 
sampai hilang perlu dibel-ikan penguatan (reinforcement). 

2) Teori Connectioni.sn7 
Teori ini dikemukakan oleh Edward L. Thorndike. la 

mengem bangkan teori coiinec/ioni.c.in in i berdasarkan 
eksperimannya ' terhadap binatang seperti kucing untuk 
mengetahui fenomena belajar. Percobaan dilakukan terhadap 
seekor kucing yang sedang lapar yang ditempatkan di kotak 



masalali (problem hos) yang tertutup. Kotak ini mempunyai 
sebuah pint11 yang hanya bisa dibuka dengan pengungkit. Kotak 
masalah it11 merupakan stimulus yang merangsang kucing untuk 
beraksi melepaskan diri agar mendapatkan makanan yang 
terletak didepan pintu kotak. Setelah melakukan berbagai respon 
akhirnya kucing bisa menemukan koneksi yang tepat antara 
respon dan stimulus (Abrol-. 199 1 :77). 

Berdasarkan eksperimen yang dilaki~kan itu. Thorndike 
berpendapat bahwa bela-jar adalah perbuatan atau penguatan 
I i~~bungan antara stimulus dan respon. Teori ini disebut juga 
dengan /rid and error learning. Menurut teori ini kegiatan 
bela,jar dilakukan dengan cara memilill dan menyaring respon 
terhadap stimulus tertentu, dan mengacu dan panjangnya waktu 
dan banyaknya jumlah kekeliruan dalam mencapai suatu tujuan 
(Muhibbin Syah. 1997: 105). 

Dari percobaan di atas terlihat baliwa belajar dengan cara 
trial and error ini mempunyai ciri-ciri: 1) ada motiv/pendorong 
aktivitas. 2) ada berbagai respon terhadap situasi, 3) ada 
eliminasi respon-respon dan ada kemajuan reaksi-reaksi 
mencapai tu-juan. Sebab percobaan itu terlihat ada dua hal yang 
mendorong munculnya respon pada kucing. yaitu yang 
d i m a s ~ ~ k k a n  kedalam kotak adalah kucing yang sedang lapar. 
.lika kucing itu dalam keadaan kenyang, tentu ia tidak akan 
keluar dari kotak dan ada kernungkinan kucing akan tidur dalam 
kotak. Ditambah dengan diletakkan makanan didepan kotak 
masalah merupakan efek positif yang dapat dipakai oleh respon. 

Efek positif itulah yang menjadi dasar munculnya hukum 
belajar Law of efek dalam teori belajar connectionism. Artinya 
jika sebuah respon menghasilkan efek yang memuaskan maka 
Iiubungan antara stimulus dan respon akan semakin kuat dan 
sebaliknya semakin tidak memuaskan efek yang dicapai respon 
maka hubungan stimulus dan respon akan melemah pula 
(Zanden, 1984: 134). 

Keberatan terhadap teori belajar yang dikemukakan oleh 
Thorndike ini terletak pada prototype bela-jar sebagaimana 
eksperimen yang dilakukan. karena tidak dapat diterapkan atau 
tidak mencerminkan belajar pada manusia. lstilah belajar dengan 



trial dan error pada manusia menurut Nasution lebih pantas 
disebut dengan "the right par/ to the object" (menemukan jalan 

yang tepat ~ t n t i ~ k  mencapaii tu.juan) atau "proscription" artinya 

lnendekati masalah salnbil mengadakan perbaikan seandainya 

terjadi kekeliruan (Nasution. 1995:46). 

3) Teori Operant Conditioning 
Teori ini ditemukan oleh Burhus Frediric Skinner. Teori ini 

masih sarigat berpengaruh dikalangan pakar psikologi belajar 

sampai saat ini. Skinner berpendapat munculnya satu tingkah 

laku bukan hanya sekedar respon terhadap stimulus. tetapi 

karena suatu tindakan yang disenga-ja (oper-ant). Operant ini 

dipengaruhi oleli apa yang teyjadi sesudahnya (Dimiyati, 

1990: 123). Dengan kata lain respon dalam operant conditioning 
terjadi talipa didahului oleh adanya stimulus, melainkan oleh 

efek yang ditimbulkan oleh reinfbrcer, berbeda dengan classical 
coi7ditior1irig. dimana respon terjadi kalau ada stimulus. 
Semen tara r-einfi1rceinei7t da lam operant conditioning 
sesungguhnya rnerupakan stimulus yang berfungsi untuk 
meningkatkan kemungkinan timbulnya sejumlah respon tertentu, 

namun tidak senga.ja diadakan. 

Eksperimen yang dilakukan oleh Skinner mirip sekali 

dengan teori /rial and error yang dikembangkan Thorndike. 

Tingkah laku belajar menurut Thorndike selalu melibatkan 

.suti.sfuction (kepuasan). Sedangkan Skinner berpendapat bahwa 

tingkah laku belajar melibatkan reinforcement, maka secara 

langsung atau tidak kedua teori. baik yang dikemukakan oleh 

Thorndike ~ i i a ~ ~ p u ~ i  Skinner sama-sama mengakui pentingnya 

Ian) o f  eiffect. 
Tingkah laku menurut teori opeiwnt conditioning adalah 

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pada situasi tertentu. 
Tingkah laku ini terletak diantara dua pengaruh yaitu pengaruh 

yang mendahu l uin ya (antecedent) dan pengaruh yang 

mengikutinya (con.r.eqzrences). Pada gilirannya konsekuensi ini 

sangat menentukan apakah seseorang akan mengulangi tingkah 

lakunya pada waktu yang lain (Dimiyati, 1990: 123). 
Ada dua ha1 yang per-ILI diperhatikan sehubungan dengan 

pengendalian konsekuensi yaitu 1-einforcement dan hukuman 



(pz~~i.vh~neri/) .  Reit?fbi.ccmen~ rnerupakan konsekuensi yang 
memperkuat tingkah laku. tingkah laku yang diikuti oleh 
reinforcement akan diillangi pada niasa yang akan datang. 
Reir?fbrcemt.nt ini terbagi dua. positif dan negatif. Dikatakan 
positif bila suatu sti~nulus ter-tentu (biasanya yang 
menyenangkan) diturijukan atau diberikan setelah suatu 
perbuatan dilakukan. Sementara yang negatif adalah memperkuat 
tingkah laku dengan cara menghindarkan stimulus yang tidak 
menyenangkan atau mengganggu. Adap~rn hukuman berbentuk 
pengurangan dan penekanan ter-hadap suatu tingkah laku berupa 
suatu perbuatan yang diikirti oleh hukuman biasanya kecil 
kemungkinarinya diulangi pada saat lain (Zatiden, 1984: 138). 

Mer i i~ r i~ t  teori ini terliliat pendidik memegang peranan yang 
sangat penting dalam mengontrol dari mengarahkan kegiatan 
bela.jar peserta didik. agar- ti]-juan yang telah dirumuskan dapat 
dicapai oleli peserta didik. Apabi la peserta didik tidak 
menunjukkan reaksi-reaksi terhadap stimulasi yang diberikan 
pendidik menurut teori ini tidak mungkin membimbing tingkah 
laku peserta didik kearah tujuan behavior. Untuk itu pendidik 
selalu menguatkan dan selalu mengontrol setiap tingkah laku 
bela.jar peserta didik dengan memberikan reinforcement baik 
yang positif maupun yang negatif serta hukuman. 

Sesuai realitanya setiap teori yang dimunculkan oleh para 
pakar it11 rnernpunyai kelebihan dan Icekurangan. Demikian juga 
dengan teori bela,jar beliavioristik memiliki beberapa kelemahan. 

Teori ini lianya mernandang proses belajar dari aspek luar dan 
dapat diarnati secara langsutig. Padahal bela-jar merupakan proses 
mental yang tidak dapat di li hat langsung secara kasat mata. 
Disamping itu proses belajar yang ter-jadi pada manusia 
dianalogikan dengan prilaku binatang. Agaknya ha1 ini terlalui 
naif dan psikis antara manusia dan hewan. Disisi lain teori ini 
memandang proses bela.jar pada manusia bersifat otomatis 

mekanis seperti robot atau mesin. Masih banyak unsur-unsur 
kejiwaan yang tidak diperhitungkan oleh teori ini. Misalnya 

setiap peserta didik mernpunyai .~elFdirection (kemampuan 
niengarahkan diri). .reff con~r-01 (pengendalian diri). 



b. Teori Kognitif 
Teori ini dalatn perkembangannya merupakan bagian yang 

urgen dari sains kognitif yang juga banyak memberikan kontribusi 
terhadap perkembangan psikologi pendidikan. Teori ini mulai 
berkembang se-jak ditemukan teorai gesfulf adalah Whet-theiner. la 
akan melakukan penelitiari tentang proses pengamatan dan problem 

solving. Penelitian Wertheiner ini dilatijutkan oleh Kurt Koffka yang 
meng~traikan secara rinci tentang hukum-hukum pengamatan, 
selanjutnya ole11 Wolfgang Kohler yang meneliti insight pada 
simpanse (Tadjab, 1994:71). 

Pada pelkernbangan berikutnya ditemukan pula teori belajar 
cog17ifive ,field oleh Kurt Lewin. la berpendapat bahwa tingkah laku 
merupakan hasil interaksi antara kekuatan-kekuatan yang muncul 
dari dalam individu seperti tu.juan. kebutuhan yang datang dari luar 
diri itidividu seperti tantangan. permasalahan dan lain-lain. 
Sementara itu bela.jar berlangsung sebagai akibat dari perubahan 
struktur kognitif. Perubahan yang terjadi pada struktur individu 
disebabkan karena dalam dua macam kekuatan yaitu struktur medan 
kognisi itu sendiri dan kebutuhan serta motivasi yang muncul di 
dalam diri individu (Tad.jab. 1994:71). 

Se1an.j utnya muncu 1 teori belajar cognitive developmental yang 
dikembangkan oleh Jean Piaget. la memandang proses berpikir 
terjadi sebagai aktivitas gradual dari fi~ngsi intelektual mulai dari 
yang kongkrit sampai abstrak. Perkembangan intelektual atau 
kognisi yang terbentuk di dalam diri individu tersebut met-upakan 
akibat dari interaksinya dengan lingkugan. Piaget juga berpendapat 
bahwa perkembangan intelekt~tal itu bersifat kualitatif, tidak 
kuantitatif (Gradler. 1991 3 2 1 ) .  

Pada prinsipnya pendekatan teori kognitif itit lebih 
menekankan arti penting proses internal mental manusia. Alasannya 
karena tingkah laku yang tampak melalui penglihatan secara kasat 
mata tidak dapat diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses 
mental sepel-ti motivasi. kebutuhan, keyakinan dan sebagainya. 
Demikian halnya dengan belajar. yang merupakan proses mental 
yang terjadi dalam "diri" individu bukan sekedar peristiwa 
behavioral seperti dengan adanya stimulus maka akan timbul respon 
(Mushib bin Syah. 1997: l l I ) .  



Teori kognitif tentang bela-jar itu macam-rnacam, salah satu 
diantaranya adalah teori pemprosesan informasi dalam otak manusia. 
Tahapann1.a meliputi. pertama mangumpulkan informasi (relenlion) 
dan mengingat kembali informasi yang disimpan apabila diperlukan 
(Dimyati. 1990: 129). 

Sebagaimana teori behavioristik. teal-i kognitif juga 
memandang I-eir~fbrcemei~r memegang peranan penting dalam 
bela.jar wala i~p~rn  alasannya berbeda. Menurut feori behavioristik, 
reir?forcc.men/ berfungsi untuk memperkuat respon atau tingkah 
laku, sedangkan menurut feori kognit(L reinforcement berfungsi 
sebagai umpan bali k agar mengurangi keraguan hingga mengarah 
kepada penger-tian. 

Kalau diperhatikan agakriya teori kognitif ini melengkapi 
kekurangan yang teudapat dalam teori hehaviori.rlik yang kurang 
~nernper-hatikan iInsLIr-i11isur kejiwaan yang berdimensi ranah cipta 
seperti berpi ki r .  pertimbangan dalarn menentukan pilihan dan 
keputusan. jugs kurang memperhatikan ranah rasa. Menurut teori 
ltognitif, salah satu tujuan mengajar adalah untuk membantu peserta 
didik mengatur dan mengendalikan belajarnya sendiri atau belajar 
secara mandiri. Seandainya peserta didik belum mempunyai strategi 
yang diperlukan untuk belajar maka pendidik diharapkan dapat 
membantu peserta didik untuk menentukan strategi belajar yang 
tepat. 

c. Teori Bela-jar Sosial 
Teori ini awalnya disebut observasional, belajar dengan jalan 

mengamati perilaku orang lain. Teori belajar sosial ini dirumuskan 
oleh Albert Bandura yang beri~salia men-ielaskan ha1 bela-jar dalam 
latar yang \\a.jar dan situasi alami. Berbeda dengan situasi 
laboratorium yang direkapasa sedemikian rupa. lingkungan sosial 
menyediakan bermacam-macam kesempatan dan fasilitas untuk 
memperoleh keterampilan serta kecakapan dengan jalan mengamati 
pola-pola tingkah laku beserta akibat-akibatnya (Zanden, 1984: 148). 

Teori belajar sosial beranggapan bahwa dengan adanya 
hubungan antara pribadi. antara anak dan orang dewasa akan 
menyebabkan anak meniru dan menginternalisasikan perilaku- 
perilaku tersebut kedalam dirinya. Demikian juga dalam proses 



pendid ikan. peserta'didik bertingkah laku maupun bersikap dengan 
sikap tertentu rerjadi dengan jalan merigamati model-model yang ada 
disekitarnya baik pendidik. orang dewasa lain, dan teman sebayanya. 

Berdasarkan tcori bela-jar sosial agaknya yang menjadi model 
dari di.jadi kan tokoli identi fi kasi oleh peserta didik adalah pendidik. 
Hal ini disebabkan karena pendidik yang lebih banyak berhubungan 
langsung dengan peserta didik dibanding personil lain di sekolali 
atau dipergur-uan ringgi. Ole11 sebab it11 pendidik sangat dituntut agar 
memiliki kepribadian yarig utuh sesuai dengan profesinya, sebab 
kepribadian pendidik merupakan ha1 yang sangat penting dan sangat 
berpengaruli terhadap peserta didiknya. Pendidik (guru dan dosen) 
merupakan sosok yang digugu dan ditiru oleh pesel-ta didik. 

Akhirnya, dengan mcmperhatikan beberapa teori belajar yang 
telah dipaparkan di atas agaknya dapat disimpulkan bahwa tidak 
satupi~n teori bela.jar sepenulinya memadai unti~k men-jelaskan apa 
sebenarnya proses bela.jar itu. Hal ini disebabkan proses belajar 
lneri~pakan ha1 yang sangat kompleks yang tidak bisa ditinjau dari 
satu aspek sa.ja. rnisalnya dengan tingkah laku yang diperlihatkan. 
Hal ini bukan terletak pada tradisional ataupun modrennya sebuah 
teori. tetapi terletak pada anggapan mengenai proses mental yang 
ter-jadi pada saat bela.jar. 

C. Aspek-aspek Psikologis Belajar-Mengajar 
Proses pengajaran inti dari pendidikan pada dasarnya melibatkan 

masalah tingkah laku individu maupun kelompok, disamping lingkungan 
yang menjadi ternpat tcrlibatnya individu yang saling berinteraksi. Dalam 
interaksi antar individu ini. baik antara pendidik dengan para peserta didik, 
maupun antara peserta didik dengan peserta didik lainnya, sudah tentu 
ter-jadi proses dan peristiwa psikologis. Proses dan peristiwa psikologis ini 
sangat perlu unti~k dipahami dan di.jadikan landasan oleh para pendidik 
dalam memperlakukan peserta didik secara tepat. 

Sudali menjadi suatu keharusan Lang tidak dapat ditawar-tawar lagi, 
bagi setiap pendidik yang berkompeten dan profesional untuk melaksanakan 
profesinya sesuai dengan keadaan peserta didiknya. Hal ini karena pendidik 
salah satit pihak yang bertanggung jawab dalam mendewasakan peserta 
didiknya. Pendidikan yang diberikan oleh pendidik membantu 
pengem bangan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik dengan 



lingkungan yang tersedia. Dalarn proses pendidikan tersebut peserta 
didikpcln lnempela,jari berbagai pengetahuan. sikap, maupun keterampilan 
yang dibutuhkan untuk menjalani keliidupannya. 

Untuk itit ada beberapa persoalan yang harus menjadi perhatian 
pendidik dalarn tugas~iya. diantaranya adalali aspek-aspek psikologis dalam 
rnenge.jar. Hal ini dapat men.jadi petun-juk atau pegangan awal, sebelum 
pendidik terjun kelapangan serta dapat dijadikan landasan berpijak dalam 
mendidik agar lebih efektif dan efisien. 

Crow & Crow mengemukakan lima aspek psikologis dalam mengajar. 
yaitu ( I )  directional u.rpect (aspek tu.juan). ( 2 )  motivafion a.spect (aspek 
motivasi), ( 3 )  altitude developmcn~ u.~pccl (aspek perkembangan sikap),(4) 
technigue aspecr (aspek teknik), ( 5 )  personal aspecr (aspek pribadi). 

1. Aspek Tu.juan 
Tu.juan merupakan komponen utama yang terlebih dahulu harus 

dirumuskan oleh pendidik sebeluni ia melaksanakan penga-jaran (pada 
taliap pelaksanaan) (Abdurrahman. 199 1 : 149). Ini dikarenakan tujclan 
memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan arah pada 
proses bela.jar menga,jar. Tu.juan aka11 memberikan petilnjuk yang jelas 
dalam lnemilih balian pelajaran. penetapan metode mengajar, serta 
memberi petunjuk tentang penilaian diakhir proses pengajaran (Zanden, 
1984:373). 

ltulah sebabnya. setiap pendidik perlu memahami pentingnya arti 
tu-juan sebagai bagian yang integral dalam suatu program pengajaran. 
Tan pa tuj uan yang jelas, besar kemungkinan terjad i proses pengajaran 
yang tidak terarah atau mungkin keliilangan arah sama sekali, sehingga 
pengajaran tidak berpengaruh dan tidak membawa hasil apapun bagi 
peserta didik. 

Tujuan pendidikan merilpakan masalah sentral dan mempunyai 
kedudukan yang amat penting dalam suatil proses pendidikan, Ahmad 
Marimba (1 980:45-46) menjelaskan empat fungsi tujuan pendidikan, 
pertama tc!juan pendidikan mengarahkan perbuatan pendidikan. Tanpa 
tiGuan yang jelas sudah tenti! proses pendidikan berjalan tidak efektif 
dan efisien. bahkan tidak menentu. karena terjadi penyelewengan. 
Kedua, tujuan berfungsi mengakhiri usaha pendidikan. apabila 
tujuannya telah tercapai maka berakliirlah usaha tersebut. Usaha yang 
berhenti sebelum tercapainya tujuan, belum dapat dikatakan berakhir, 



tetapi mungkin mengalami kegagalan yang antara lain disebabkan tidak 
jelasnya rumusan tujuan pendidikan itu. Ketiga. tujuan berfungsi sebagai 

titik untuk rnencapai tujuan-tujuan lain. yaitu tujuan baru maupun ti~juan 
lanjutan. Dengan kata lain tiijuan dapat mernbatasi ruang gerak usaha, 
supaya terasah dan dapat rnempengaruhi dinamika usaha tersebut. 
Keempat. tu.juan pendidikan memberi semangat dan dorongan untuk 
melaksanakaii pendidikan. 

Secara khusus Ralp Tyler dan Robert Gagne. (dalam buku Oemar 
Hamalik, 1992). rnemberikan tiga alasan pentingnya perurnusan tujuan 
intruksional yaitu: 

a. Perumusan perilaku terminal akan rnernungkinkan pendidik 
merencanakan langkah-langkah yang harus dilakukan peserta didik 
~ l n t i ~ k  inencapainya. Dengan kata lain rumusan tujuan intruksional 
dapat digunakan sebagai acuan tentang apa yang diharapkan 
setelali penga.jaran serta langkali apa yang dilakukan peserta didik 
dengan tujuan. 

b. Perumusan tujuan intruksional akan memberikan kemudahan bagi 
para peserta didik. .lika peserta didik telah rnengetahui sebelumnya 
apa yang I ia r~~s dipela,jari dan apa yang harus dicapainya, maka 
akan nie~nusatkan perhatian dan usahanya untuk rnemperoleh hasil 
yang lebili baik. 

Begitu pentingnya peran tu-juan intruksional ini, maka dalarn 
perencanaan pengajaran, langkali pertama yang harus dilakukan 
pendidik adalah merumuskan tu.juan ini. Setelah it11 baru mernilih materi 
yang relevan dan mendukung tercapainya tu-juan. serta menentukan 
metode dan media pengajaran yang tepat. D i  samping itu tujuan juga 
inernberikan petunjuk dalam mengalokasikan waktu, memilih alat bantu 

belajar serta menentukan prosedur pembelajaran. 
Berkenaan dengan tujuan pendidikan ini Bloom dkk.----(dalam buku 

Zanden dan Pace, 1984) membuat taksonorni tujuan pendidikan yang 

terkait dengan perubahan tingkah laku. Taksonomi tujuan pendidikan ini 
rnerupakan satu kategorisasi tujuan pendidikan yang umumnya 

digunakan sebagai dasar untuk ~nerurnuskan tujuan kurikuler dan tujuan 

pembehjaran. Taksonomi tu.juan ini terdiri dari domain-domain kognitif, 
afektif dan psikomotor (Zanden. 1984:375). 



a. Domain kognitif 
Domain kognit if ini menitikberatkan pada proses intelektual. 

Bloom megemukakan jen.jang-.jenjang domain kognitif ini sebagai 
berikut: 

1 ) Ktio~i~lec{qe (pengetahuan) 
Aspek i n i  berkenaan dengan mengingat kembali (recall) hal-lial yang 
k l i~~sus  dan generalisasi (umum). metode dan proses, struktur dan 
perangkat. 
2) C 'oni/~-elij~en.t ion (pemeliarnan) 
Pemahaman ini merilpakan tingkat terendah dari pengertian. Peserta 
didik rnengetahui apa yang dikomunikasikan dan dapat menggunakan 
bahan atau gagasan. tanpa perlu menghubungkannya dengan materi 
lain atau melihat impli kasinya. 
3) Ap/icu/ion (penerapan) 
Tahap ini menuntut pesel-ta didik untuk dapat menggunakan abstraksi 
dalam situasi-situasi yang kongkrit dan kliusus. Abstraksi tersebut 
mungkin berupa gagasan-gagasan umum. prosedur, prinsip-prinsip 
teknis dan teori-teori yang harus diingat dan dilaksanakan. 
4) Anu1y.vi.r (analisis)- 
Aspek i n i  menuntilt peserta didik agar dapat rnembuat jenjang 
gagasan-gagasan dalarn suati~ kesatuan materi secara jelas atau 
membuat hubunga~i-Iii~bungan antara gagasan-gagasan secara 
eksplisit. 
5 )  ,?vnlesis (sin1e.ri.r) 
Tahap ini menuntut peserta didik agar mampu memadukan bagian- 
bagian ~nenjadi satu kesatuan. Dengan kata lain lial in i  berkenaan 
dengan penyusunan dan pengkolnbinasian bagian-bagian sehingga 
tersusun suatu pola yang jelas. 
6) E~~aluu/ion (evaluasi) 
Tahap ini terdiri atas pertimbangan tentang nilai materi dan metode 
yang digunakan untuk maksud-maksud tertentu. Pertimbangan yang 
bersifat kualitatif dan kuantitatif serta melibatkan aplikasi ukuran 
tentang penerimaan yang ditentukan oleh peserta did ik. 

b. Domain afektif 
Kratli\vohl. dkk. (dalam buku Winkel. 199 I ) ,  yang membagi 

domain afektif ini kepada lima kategori, yaitu: 



1 ) Receiving (penerimaan). mencakup kepekaan akan adanya suatu 
perangsang dan kesediaan ilntilk memperhatikan sesuatu yang 
dijelaskan ole11 pendidik. 
2) Responding (sambutan). mencakup kerelaan untuk memperhatikan 
secara aktif dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. seperti 
memberikan silatu reaksi terhadap rangsangan yang disajikan. 
3) 1,'a1z(in6y (penilaian. penentuan sikap). mencakup kemampuan 
untuk memberikan periilaian terhadap sesuatu dan membawa diri 
ses~lai dengan penilaian i tu .  Mulai dibentuk sikap menerima, 
menolak. atau mengabaikan. Sikap itu dinyatakan dalam tingkah laku 
yang sesilai dan konsisten dengan sikap batin, yang diwujudkan 
dalam perkataan atau tindakan. 
4) 01-,quiiiza/ion (organisasi). mencakup kemampuan untuk 
membentuk silatu s is te~n nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam 
kehidupan. Nilai-nilai yang diakui dan diterima dan ditempatkan pada 
suatu skala nilai. mana yang pokok dari selalu harus diperjuangkan, 
dan mana yang tidak begitu penting. 
5) C'l~arac~erizi/ion hy a valzre or complex (pembentukan pola hidup), 
mencakup kemampuan untuk menghayati nilai-nilai kehidupan 
sedemikian I-upa. sehingga men.jadi milik pribadi (terinternalisasi) dan 
men-jadi pegangan nyata dan jelas dalam mengatur kehidupannya 
send i ri . 

c.  Domain Psikolnotor 
Elizabetli Simpson (dalam buku Winkel. 1991), membagi 

domain psikomotor ini kedalarn tujuh kategori: 
1 )  Perception (persepsi). mencakup kernampuan untuk mengadakan 

diskriminasi yang tepat antara dua perangsang atau lebih, 
berdasarkan perbedaan antara ciri-ciri fisik yang khas pada 
masing-masing rangsangan. Adanya kemampuan ini dinyatakan 
dalam suatu reaksi yang menunjukkan kesadaran akan hadirn ya 
rangsangan dan perbedaan antara masing-masing rangsangan yang 
ada, seperti memisahkan benda yang bewarna merah dari yang 
bewarna hi-iau. 

2) Set (kesepian). mencakup kernampuan untuk menempatkan dirinya 
dalam keadaan akan memulai suatu gerakan dalam bentuk 
kesiapan jasmani dan mental. 



3 )  Guided respon (gerakan terbimbing). mencakup kemampuan untuk 
melakukan suatu rangkaian gerakan sesuai dengan contoh yang 
diberikati. Kemampuan ini dinyatakan dalam menggerakkan 
anggota tubuh menclrut contoli yang diperlihatkan dan yang 
d iperdengarkan. 

4) Mechanism (mekanisme), mencakup kemampuan untuk 
melakukan suatir rangkaian gerak gerik dengan lancar, karena 
sudah dilatili secikupnya tanpa memperhatikan lagi contoh yang 
diberikan. 

5 )  ('o171/dc.s ol-er i-e.~/?on (gerakan kompleks). mencakup kemampuan 
intuk melakulian suatu keter-anipilan yang terdiri atas beberapa 
ko~nponen dengan lancar. tepat dan efisien. Adanya kemampuan 
ini dinyatakan dalam suatu rangkaian yang berurutan dan 
menggabungkan beberapa sub-keterampilan menjadi keseluruhan 
gerak-gerik yang teratur. 

6) Adapfion (penyesi~aian pola gerakan), mencakup kemampuan 
urituk rnengadakan perubahan dan penyesuaian pola gerak-gerik 
dengan kondisi setempat atau dengan persyaratan khusus yang 
berlaku. 

7) Origination (penciptaan), mencakup kemampiran untuk 
melahirkari pola-pola gerak-gerik yang baru, seluruhnya atas dasar 
prakarsa dan inisiatif sendiri. Ini bisa dilakukan oleh orang yang 
berketerampi Ian tinggi dari berani berfi kir kreatif. 

2. Aspek Motivasi 

Dalam kegiatan bela.jar. baik selama proses yang berlangsung 
maupun tingkat keberhasilan yang dicapai peserta didik, bukan hanya 
ditentukan oleh faktor intelektual semata. tetapi oleh faktor-faktor non 
intelektual diantaranya adalah motivasi (Jemmars. tt:337). Oleh sebab itu 
motivasi belajar dapat diartikan sebagai keseluruhan daya penggerak 
psikis dalam diri peserta didik yang menimbulkan kegiatan belajar serta 
mernberikan arah pada kegiatan belajar demi tercapainya tujuan 
(Jemmars. tt:92). 

Motivasi bela.jar dapat diumpamakan dengan kekuatan mesin pada 

sebuah mobil. Mesin yang berkekuatan tinggi akan menjamin lajunya 

mobil \valaupun jalan- yang dilaluinya menanjak dan mobil yang 

membawa milatan yang berat. Mobil jang mempunyai mesin kuat akan 



dapat mengatasi rintangan dalaln per-jalanan. namiln belum memberikan 
kepastian kalau mobil tersebut sampai pada tempat yang dituju. Hal ini 
tentu tergantung kepada sopir yang mengemudikannya. Lebih dari itu, 
motivasi belajar tidak lianya memberikan kekuatan pada daya upaya 
belajar tetapi juga memberikan arah ti~juan yang jelas. Maka dalam 
tnotivasi bela-jar peserta didik sendiri berperan sebagai mesin yang kuat 
sekaligus supir yang menentukan arah. 

Motivasi bela.jar memegang peranan yang sangat penting dalam 
menimbul kan gairah. semangat dan rasa senang dalam belajar. sehingga 
peserta didik yang mempunyai ~notivasi tinggi mempunyai energi yang 
banyak pula untuk me'laksanakan kegiatan belajar. Disamping itu peserta 
didik yang tinggi motivasinya sangat sedikit tertinggal dalam bela-jarnya 
dan sangat sedikit pula kesalahan dalam belajarnya. 

Cecco 11ien.jelaskan empat fungsi motivasi dalatn proses belajar 
mengajar yaitu arousul .firncfior~ (filngsi mem bangkitkan), expecrancv 

.function (fungsi harapan). incentive ,jirnc/ion (fungsi intensif), dan 
discip/inury,func~ion (fungsi disiplin) (Cecco. 1968: 1 59). 

a. Arou.~al Fzrncfion ( fi~ngsi membangi tkan) 
Dalam dunia pendidikan arou.c.al diartikan sebagai kesiapan atau 

perhatian umum peserta didik yang diusahakan oleh pendidik dengan 
cara mengikutsertakan setiap peserta didik dalam belajar. Fungsi ini 
menuntut tanggung .jawab dari seseorang pendidik untuk terus 
menerus mengatilr dan membangkitkan semangat peserta didik agar 
mereka terliindar dari tidur dan lc~apan emosi. Untuk itu, suatu proses 
penpjaran  liarus menentukan dera-jat kebebasan tertentu agar peserta 
didik bisa nie~i~jelajalii satu aspek pehjaran ke aspek pelajaran lainnya 
(Cecco. 1 968: 1 62). 

Dalam ha1 ini pendidik harus berusaha sedapat mungkin untuk 
menghindari hal-ha1 yang sifatnya monoton serta membosankan. 
Pendidik harus memberikan cukup banyak hal-ha1 yang perlu 
dipikirkan dan dilakukan oleh para peserta didik. Disamping itu 
pendidik harus juga memelihara minat peserta didik dalam belajar. 
Salali satu cara dengan memberi kan kebebasan tertentu untuk 
berpindah dari satu aspek ke aspek lain dari pelajaran yang dipelajari. 



b. Exl~ec/unc:~~,fi111ctio17 (filngsi liarapan) 
Filngsi ini lnenghendaki agar pendidik memelihara atau 

mengubah liarapan keberhasilan atau kegagalan peserta didik dalam 
mencapai tu,juan instruksional. Disamping it11 fitngsi ini menghendaki 
agar pendidik menguraikan secara kongkrit kepada peserta didik apa 
yang harus dilakukan (kapabilitanya yang baru) setelah berakhirnya 
pelajaran. Harapan-harapan tersebut harus dihubungkan dengan tujuan 
yang harus dicapai peserta didik seraya mengikutset-takan usaha 
peserta didik sepenulinya dalarn belajar. Harapan juga menyangkut 
riivayat segala keberhasilan dan kegagalan yang dialami peserta didik. 
Oleli sebab itu pendidik harus bisa melindungi peserta didik yang 
riivayat kegagalannya telah lama mempengarulii tingkat aspirasinya. 
Sebab sumber motivasi irtama dalam kegiatan apapun yang kita 
lakukan adalah perasaan dan keyakinan sebelumnya bahwa kita 
memang sanggup melaksanakannya (Cecco, 196 1 : 167-1 68). 

Ole11 sebab it11 pendidik liarus memelihara harapan-harapan 
peserta didik yang real itas dan berusaha memodifikasi harapan- 
harapan yang kurang atau tidak realitas. Untuk itu pendidik perlu 
metniliki pengetahuan yang mernadai mengenai keberhasilan atau 
kegagalan akademis peserta didik pada masa lalu. Dengan demikian 
pendidik dapat membedakan antara harapan realistis, pesimistis, atau 
terlalu apatis. Bila sebelumnya peserta didik telah banyak mengalami 
kegagalan, maka pendidik harus memberikan sebanyak mungkin 
contoli-contoh keberhasilan pada peserta didik. 

c. Incenti\rc,firnction (fungsi intensif) 
Fungsi ini mengliendaki agar pendidik memberikan hadiah 

kepada peserta didik Fang berprestasi dengan cara seperti mendorong 
peserta didik untuk mencapai tujuan pengajaran lebih Ian-jut. lntensif 
bisa berupa balikan liasil-hasil tes, dorongan, pujian, secara lisan atau 
tulisan, hasil-hasil dari sebuah kompetensi. Balikan dari hasil-hasil tes 
merupakan insentif yang sangat berliarga karena bukan hanya dapat 
digunakan sebagai salah satu cara untuk memotivasi peserta didik, 
juga memainkan peranan yang penting dalam prosedur belajar dan 
dalam penilaian prestasi. Semua insentif baru dapat berubah menjadi 
Iiukuman kalau diterapkan dengan cara yang tidak tepat, misalnya 
balikan dari hasil-hasil tes menunjukkan kepada peserta didik kalau 



dia bela-jar tidak bers~~~igg~~l i -s i~nggi th .  kalau pujian yang diucapkan 
bernada celaan atau hinaan. Penggunaan insentif macam in i  juga 
diperlukan tlalaln rangka memotivasi peserta didik (Cecco, 1968: 174- 
175). 

Dalam ini seandainya peserta didik mencapai suatu keberhasilan, 
pendidik diharapkan memberi kan hadiah kepada peserta didik seperti 
pujian. angka yang baik dan lain-lain atas keberliasilannya sehingga 
peserta didik terdorong urituk melakukan usaha lebih lanjut guna 
mencapai tujilan penga-jaran. Dengan arti kata reinforcement (positif 
maupun negatif) merupakan ha1 yang sangat berguna dalam 
meningkatkan itsaha peserta didik. 

d. Dicip/inai:~:,firnc./ion ('fitngsi disipl i n )  
Fungsi i n i  nienghendnki agar selalu mengontrol tingkah laku 

yang menyimpang dengan menggunakan hukuman kalau perlu. 
Hukurnan mengacu kepada rangsangan yang ingin dihindari oleh 
peserta didik. Kombinasi hukuman dan hadiah yang mendalam 
sebagai teknik disiplin disebc~t restitusi. Bukti eksperimen 
menun.jukkan bahwa hukuman merupakan alat belajar yang efektif dan 
merupakan alat kontrol yang ilnplusif (Cecco. 1968: 179). 

Pendidik diharapkan senantiasa mengarahkan tingkah laku 
peserta didik, seandainya terjadi penyimpangan dan pelanggaran, 
pendidik hendaknya menunjukkan pada peserta didik hal-ha1 yang 
harus dilakukannya dan mendorong agar mereka melakukannya 
dengan sebai k-bai knya. Dari paparan di atas terli hat pendidik perlu 
menyadari sepeni~hnya betapa pentingnya arti motivasi dalam 
membimbing bela-jar' peserta didik. Secara konseptual motivasi 
berhubungan erat dengan prestasi atau perolehan bela.jar. Peserta didik 
yang ti~iggi motivasinya. umumnqra baik pula perolehan belajarnya, 
sebaliknya peserta didik yang motivasinya rendah, maka rendah juga 
perolehan behjarnya. Dengan arti kata motivasi belajar sangat urgen 
dalam peningkatan prestasi atau perolehan belajar peserta didik. Jadi 
agar peserta didik dapat bela-jar dengan baik dan mencapai tujuan yang 
diinginkan. diperlukan proses dan motivasi yang baik pula. 

Suatu kenyataan. bahwa anak manusia i tu  tidak sama, termasuk 
motivasinya. Ketidaksamaan dalam motivasi intrinsik yang dipunyai 
dapat dikurangi dengan memberikan motivasi ekstrinsik. Pada peserta 



didik yang tingkat motivasi intrinsiknya rendah. justru motivasi 
ekstrinsik sangat diperlukan. Motivasi ekstrinsik yang diberikan secara 
tepat. justru secara pel-lahan dapat mencangkokkan motivasi instrinsik 
~ ln tuk  bela.jar. 

3. Attitude Developmen/ Aspee/ (aspek perkembangan sikap) 
Pengalaman-pengalaman emosional peserta didik yang dihasilkan 

sebagai produk dari situasi-situasi bela.iar ~nengajar  mencerminkan 
pengaruli pendidik sebagai seorang pribadi ber-son). Sikap bukanlah 
semata-mata merupakan lial yang bersifat kebeti~lan dari pengalaman 
individu akan tetapi merupakan hasil dari kehidupan seliari-hari di rumah, 
sekolah dan ditangali masyarakat (Crow and Crow. 1958:33). Perubahan 
dan perkembangan sikap yang ter-jadi dalarn diri individu peserta didik 
sebagai Iiasil dari pengalamati. sebenarnya merupakan usaha dari individu 
itu sendiri dalarn interaksi dengan lingkungannya. lnteraksi dimaksud 
tidak lain adalali interaksi edi~katif yang memungkinkan terjadinya proses 
interaksi bela-jar mengajar. Dalam hubungan ini memang diakui bahwa 
bela-jar tidak selamanya ter-jadi saat proses interaksi belajar mengajar di 
kelas semata, tetapi juga bisa terjadi di luar proses itu. 

Pendidikan yang dilaksanakan di sekolah bertugas mengaralikan 
upaya bela.iar peserta didik supaya dia memperoleh pengetahuan, 
pemaliaman. keterarnpilan sikap dan nilai yang kesemuanya menunjang 
terhadap proses perkembangannya. Perkembangan tersebut terdiri dari 
beberapa aspek. Pertama. perkembangan kognitif meliputi peningkatan 
pengetahuan serta pemahaman, yang sering disebut "perkembangan 
intelektual" dan perluasan kemampuan berbahasa. Kedua, perkembangan 
kognitif meliputi penghayatan terhadap berbagai kebutuhan. baik biologis 
maupun psikologis d a ~ i  penentclan diri sebagai makhluk yang bebas dan 
rasional. Ketiga. perkembangan afektif menyangkut pengayaan terhadap 
alam perasaan. Kalau anak pada mulanya hanya mengenal perasaan 
senang dan perasaan tidak senang. lama kelamaan dia akan mengalami 
berbagai bentuk perasaan senang seperti rasa puas, gembira, kagum. 
Demikian juga perasaan tidak senang akan mengalami berbagai variasi 
seperti rasa takut, benci, kesal, rasa marah. Reaksi perasaan-perasaan 
tersebut akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi kehidupan. Keempat, 
perkembangan sosial menyangkut kemampuan untuk bergaul secara 



memuaskan dengan anggota keluarga. teman di sekolah dan warga 
masyarakat sekital-nya. Kelima. perkembangan motorik meliputi 
kemampuan i ~ n t i ~ k  menggunakan otot-otot. urat-urat dan persendian dalam 
tubuh sedemikiati rupa sehingga anak dapat merawat diri sendiri dan 
bergerak dalam lingkungan secara efektif dan efisien (Winkel. 1991 : 15). 
Semua aspek perkembangan yang disebutkan di atas bersama-sama 
tnembentuk keselurulian perkembangan mentall psikis dan sikap anak. 

Antara bela-jar dan perkembangan psikislmental terdapat kaitan 
yang erat sekali. sehingga dapat di katakan bahwa anak berkembang 
karena bela.jar. Namun bukan sembarang bela-jar dapat mendukung 
perkembangan anak. Hanya belajar yang positiflah yang dapat menunjang 
perkembangan anak, yaitu anak memperleh sesuatu dari usaha bela-jarnya 
yang semakin mengantarkan kepada penyempurnaan kepribadian dan 
sikapnya. 

Jadi yang menjadi tantangan bagi pendidik adalah bagaimana 
membentuk pesei-ta didik agar tetap menguasai jati dirinya, 
tnengembangkan individualitasnya dan memaliami latar belakang 
kulturnya secara demokratis. Secara teoritis semua usaha pendidikan 
diarahkan itnti~k rnenlbantu para peserta didik mengembangkan segala 
kemampuannya semaksimal mungkin agar sikap dan tingkah lakunya 
bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat sekitarnya (Crow and Crow, 
1958:33). 

Walaupun titjuan tersebut tidak mudah direalisasikan. namun 
pendidik dituntut agar membantu para peserta didiknya dalam 
mengembangkan sikap mereka sedemikian rupa sehingga menjadi aspek- 
aspek yang fundamental dari pandangan hidup yang demokratis. Tegasnya 
pendidik harus membantu peserta didik dalam mengembangkan 
pengertian tentang hak dan kewajiban atau tanggung jawab dalam 
kehidupannya di tengah-tengall masyarakat. 

4. Tccl7niyzre N . Y ~ J ~ C C I  (aspek teknik) 
Titgasnya pendidik dalatn pengajaran di samping melakukan 

pendekatan-pendekatan untuk menciptakan suatu kondisi dimana peserta 
didik akan dapat mencapai ti~juan pengajaran secara efektif dan efisien, 
pendidik juga dituntut untuk dapat menyusun prosedur pengajaran dan 
melaksanakannya untuk mencapai tujuan pengajaran. Cara yang ditempuh 



dan sarana penunjang pengajaran untuk mengarahkan aktivitas peserta 
didik dala~n mencapai ti!juan disebut teknik (Azhari, 1996:69). 

Crow & crow menjelaskan beberapa aspek teknis yang harus 
diperhatikan oleh pendidik dalarn melaksanakan proses pengajaran, di 
antaranya faktor kesiapan (r-c~a~/iiie.c.s) bela-jar dalam berbagai bidang 

(Crow and cro\\. l958:35). Sebab. seseorang baru dapat belajar tentang 
sesuatu apabila dalam dirinya sudah terdapat readiness (kesiapan) untuk 
mempelajari sesuatu. S t i tn i~ las i  pendidikan baru siap diberikan jika peserta 
didik benar-benar siap. Hal ini tentu akan manambah kegembiraan dalam 
bela.jar selii~igga keefektifan belajar dapat di\w!judkan. 

Nilai psikologi lainnya adalah penyajian materi pelajaran harus 
secara berurutan. Dalam nienyajikan materi pelajaran harus disertai 
dengan pendekatan logis- dan psikologis. Pendekatan logis dalam arti harus 
mengikuti pola ~lriltan yang terkandung dalam bahan subject-matternya 
dan disertai dengan contoh kongkrit yang berhubungan dengan pelajaran 
yang sedang dipela.jari. Sedangkan pendekatan psikologis dimulai dengan 

memberikan perhatian 'sebaik-baiknya terhadap peserta didik, baik 
mengenai latar belakangnya. tingkat kesiapannya. dan kemudian 
dilan.jutkan dengan langkah-langkali yang dipertimbangkan dengan 
matang ke arah suatii apresiasi tentang konsep-konsep atau generalisasi- 
generalisasi yang hendak dipela-jari (Crow and Crow. 1958:35). 
L 

Kenyataan sekarang masing-masing pendidik (guru dan dosen) 
menerapkan teknik mengajar yang berbeda-beda. Namun yang perlu 
mendapat perhatian hendaknya guru dan dosen tersebut tidak 
mempergunakan teknik menga.jar secara subjektif. artinya menurut 
kesenangan dan hobi mereka sendiri. Namun hendaknya disesuaikan 
dengan tujuan pendidikan dan pengajaran, sumber yang tersedia dan yang 

tak kalah penting yang perlu diperhatikan tingkat perkembangan peserta 
didik yang diajarnya. 

5 .  Aspek Pribadi 
Agar seorang pendidik sukses dalam tugas belajar. ia harus 

membekali dirinya dengan beberapa komponen yaitu intelegensi 
ketajaman observasi dan kemanipuan sosialisasi (kompetensi sosial) 
(Crow and Crow. 1958:36). Dengan arti kata pendidik harus memiliki 
kompetensi sebagai seorang pendidik dan pengajar. 



Crow and cro\Ai nie~ijelaskan beberapa kompetensi yang harus 
dimiliki oleh seorang pendidik. diantaranya penugasan terhadap subject 
rnarler yang akan diajarkan, keadaan fisik dan kesehatan, sifat-sifat 
pribadi dan kontrol emosi, memaliami sifat hakiki perkembangan manusia. 
mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam menerapkan prinsip- 
prinsip bela.jar. meniiliki kepekaan dan aspirasi terhadap perbedaan- 
perbedaan kebuda!aan. agalna dan etnik. serta mempunyai minat terhadap 
perbaikan profesional dan pengayaan kultur yang terus menerus dilakukan 
(Crow and crow. 1958:26). 

Dalam dunia pendidikan sekarang terlihat kalau masalah 
kompetensi ini belurn semua pendidik (guru dan dosen) dapat 
menguasainya dengan baik. Jangankan untuk guru dan dosen yang baru, 
guru dan dosen yang sudali profesional dan mempunyai pengalaman 
mengajar cukup lama belum tentu dapat ,menguasainya dengan baik. 
Namun mengi~asai dengan baik pun belum tentu dapat melaksanakannya 
kedalam proses bela.jar mengajar dengan baik pula, sesuai dengan situasi 
dan kondisi yang ada. Karena itulah. kompetensi pendidik (guru dan 
dosen) bukanlah suatil masalali yang berdiri sendiri tetapi dipengaruhi 
oleh faktor-faktor lain. seperti latar belakang pendidikan dan pengalaman 
1nenga.jar. Untuk i tu pandidik (guru dan dosen) dituntut untuk 
mengembangkan profesionalisrne keguruan atau kedosenannya. 

Tanpa bermaksud mengurangi peranan kompetensi-kompetensi 

yang telah diuraikan di atas. menurut hemat penulis aspek pribadi 
pendidik juga sangat menentu kan keberhasilan program pendidikan. 
Sebab, sadar atau tidak dengan kehadirannya di kelas balikan di luar 
kelaspun pendidik telah memberikari pengaruh terhadap perkembangan 
peserta didi k. Peserta didik mengliarapkan banyak ha1 dari pendidik. Bila 
harapan-harapan  it^^ dapat dipenuhi oleh pendidik maka peserta didik 

merasa puas. Sika tidak peserta didik akan kecewa. Disamping itu 
pendidik hendaknya menyadari peranan yang disandangnya dalam 
pertemuan dengan peserta didik. Berperan sebagai pendidik mengandung 

tantangan. karena disatu pihak pendidik harus sabar, tabah. menunjukkan 

pengertiannya terhadap keadaan peserta didik memberikan kepercayaan 

dan menciptakan suasana aman. Dilain pihak pendidik harus memberikan 
tugas. mendorong peserta didik harus berusaha mencapai tujuan, 
mengadakan koreksi. ~nenegakkan disiplin. dan menilai (Winkel, 



1991 : 1 10). Oleli sebab itu pendidik harus pandai-pandai menempatkan 
fungsinya pada posisi dan proporsi yang tepat. 

Disarnping itu pendidi k merupakan "model" bagi peserta didiknya. 
Ini seiring dengan teori obsen~ci~ionul leuriling yang dikemukakan oleh 
Gagne dimana peserta didik akan bela-jar berdasarkan pengamatan 
terhadap apa yang dilaku'kan orang lain. Misalnya pendidik mengajarkan 
kepada peserta didik bagaimana cara berdemokrasi, maka pendidik harus 
bersikap demokratis terlebih dahulu. Gagne niengatakan "student are 
infllrencetl moi-c2 h!' ~l.hu/ IIIC luchei. (/oe.(. /hull h!' whu! the teacher says" 
(peserta didik lebih ban yak bela.jar dari apa-apa yang dilakukan pendidik 
dari apalapa yang diucapkan pendidik) (Zanden. 1 984: 1 50). 

Karena pendidik berfilngsi sebagai model maka sangat diharapkan 
memiliki kepribadian yang dapat dijadikan tokoh identifikasi atau idola 
bagi para peserta didik. Ini tidak sa,ja berlaku selama pendidik mengajar 
dan bergaul dengan peserta didik di sekolah atau di kampus tetapi juga 
diluar sekolah atau diluar kampus. Kepribadian yang dimiliki pendidik 
sangat mempengaruhi intensitas hubungan pendidik dan peserta didik 
yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap prestasi belajar peserta 
didik. Jika kepribadian pendidik telah cacat dimata peserta didik maka 
bidangstudi yang dipega'ng pendidik tersebut juga ikut tidak disenangi 
oleh peserta didik. Jika sudah demikian tentu sa.ja prestasi belajar peserta 
didik pada bidang s t i~di  tersebut akan menurun pula. 

IV. PENUTUP 
Berdasarkan pen-jelasan yang telah penulis ungkapkan di atas dapatlah 

disimpulkan bahwa setiap pendidik (guru dan dosen). diharuskan memahami 
peserta didiknya dalam tin-jauan psikologi. konsepsi belajar dalam tin-jauan 
psikologi. dan prinsip-prinsip bela.jar menga.jar dalam menyelenggarakan 
pembelajaran peserta didiknya. Peserta didik dalam tinjauan psikologi yang harus 
dipahami oleh pendidik adalah: 1 )  perkembangan kognitif peserta didik, dan 2) 
perbedaan individual peserta didik. Perkembangan kognitif dapat diklarifikasikan 
kepada tahap sensorik-motorik, pada usia 0-2tahun; tahap pre-operational pada 
usia 2-7 tahun; tahap concrete-operational pada usia 7- 1 1 tahun dan; taliap formal. 
pada usia 1 1 - 1  Stahun dan masa iema.ja awal bisa dimulai dari umur 12-1 5 tahun. 

masa relna.ja pet-tengahan pada usia 15- 18 tahun. dan masa remaja akhir pada usia 
18-2 1 tahun. Perbedaan individual peserta didik antara lain dapat dibedakan 



kepada perbedaan individual dalam intelegensi dan perbedaan dalam gaya 
kogn i t i f. 

Kemudian belajar dalam tinjauan psikologi banyak sekali defenisi dan 
teori belajar yang dikemukakan oleh para ahli. Namun secara umum ciri-ciri 
belajar it11 adalah timbulnya perubahan sikap dan tingkah laku. dan kapasitas yang 
relatif tetap dan berbekas. Kemudian. terdapatnya perubalian dari sebelum dan 
sesudah bela.jar. juga peri~bahan tersebut ditun.jukkan melalui kegiatan penguatan 
seperti latihan dan lainnya. Seterusnya teori belajar antara lain dapat pula dibagi 
kepada tiga kelompok. yaitu teori bela.jar yang bersifat beliavioristik, kognitif dan 
sosial. Sela11,jiltnya aspek-aspek psikologi dalam bela.jar menga.jar antara lain 
adalah dalam aspek t~!iuan. asbek motivasi. aspek perkembangan sikap. aspek 
teknik (prosedur penga.jaran dan pelaksanaannya). dan aspek pribadi pendidik itu 
sendiri yang juga banyak dipengarulii oleh latar belakang pendidik dan 
pengalaman mengajarnya. Oleh karena itu pendidik harus membekali dirinya 
dengan beberapa komponen yaitil intelegensi. ketajaman observasi, dan 

kemampuan sosialisasi. Selan.jutnya peni~lis tutilp dengan membaca 
"Alliamdulillahirabbil'alamin''. 
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