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BELAJAR

MATERI KULIAH PENGANTAR PSIKOLOGI

“ learning is a process of progressive behavior adaptation” 
(Skinner, 1958)

“ learning is a change in performance as a results of practice”
(McGeoch, 1956)

“ learning can be defined as any relatively permanent change in 
behavior which occurs as a results of practice or experience”
(Morgan, dkk, 1984)

Beberapa hal mengenai belajar sbb:

1. Belajar merupakan suatu proses, yg mengakibatkan adanya
perubahan perilaku.

2. Perubahan perilaku itu dapat aktual, nampak dan tidak
nampak saat itu

3. Perubahan karena belajar relatif permanen

4. Perubahan perilaku –aktual maupun potensial- merupakan
hasil belajar, perubahan yg melalui pengalaman atau latihan

Belajar sebagai suatu proses

masukan proses hasil

input output

Intervening 
variabel

Dependent 
variabel

experience learning Behavioral 
changes

Independent 
variabel

Belajar sebagai suatu sistem

Masukan mentah PROSES Hasil

Masukan instrumental

Masukan lingkungan

TEORI BELAJAR

• Behaviorisme

• Kognitivisme

• Sosial
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TEORI BELAJAR BEHAVIOURISME

• Dipelopori oleh B.F Skinner

• Menekankan pada tingkah laku yang teramati

• Manusia dibentuk oleh lingkungan. Ia lahir dengan potensi 
yang bisa dikembanglan kearah mana saja. Melalui proses 
pembentukan (shaping), maka manusia menjadi sosok tertentu 
dan dengan kepribadian tertentu.

Pada prinsipnya, manusia bukanlah organisme yang pasif 
tetapi ia aktif mencari akibat-akibat (konsekuensi) yang 
menyenangkan, karena memandang bahwa manusia itu 
pada dasarnya bebas menetukan perilakunya, maka teori 
Skinner disebut teori operant conditioning

Skinner memakai refleks sebagai unit dasar untuk 
menganalisa tingkah laku organisme atau individu.

• Mementingkan pengaruh lingkungan

• Mementingkan bagian – bagian

• Mementingkan peranan reaksi (respon)

• Mementingkan mekanisme terbentuknya hasil belajar

• Mementingkan hubungan sebab akibat pada waktu yang lalu

• Mementingkan pembentukan kebiasaan

• Pemecahan masalah dengan “mencoba dan gagal

Teori belajar Behavioristik ( Watson dan E.R. Guthrie )

• Seseorang belajar adalah dengan merespon situasi yang baru
dengan respon yang lama atau memakai respon yang baru
dipelajari

• Cara efektif u/ mengubah dan mengontrol PL adalah dengan
reinforcment, penguatan  reward& punishment

• Pemberian reinforcment  countinous reinforcment,dan
intermitted reinforcmnet

TEORI BELAJAR KOGNITIVISME

• belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap
perkembangan kognitif peserta didik. 

• Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan
eksperimen dengan obyek fisik, yang ditunjang oleh interaksi dengan
teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan tilikan dari guru. 

• Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik
agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan
menemukan berbagai hal dari lingkungan.

• belajar aktif  akan menghindarkan siswa dari kebosanan
• guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai

dengan cara berfikir siswa.
• belajar lewat interaksi sosial,manusia
• belajar lewat pengalaman sendiri,pada pembelajaran ini proses

mencari ilmu dilakukan secara tidak sengaja, jadi siswa merasa
tidak terpaksa untuk belajar
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akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan
dengan skema kognitif individu itu sendiri.

Prinsip dasar belajar  melalui peniruan (imitation) dan penyajian
contoh perilaku (modeling).

juga masih memandang pentingnya conditioning. Melalui pemberian
reward dan punishment, seorang individu akan berfikir dan memutuskan
perilaku sosial mana yang perlu dilakukan.

TEORI BELAJAR SOSIAL

Menurut Bandura harus 4 persyaratan untuk dapat menirukan model 
dengan baik:

• Perhatian (suatu model tidak akan bisa ditiru bila tidak diadakan 
pengamatan).

• Retensi atau disimpan dalam ingatan (tingkah laku yang diamati harus 
bisa diingat kembali untuk bisa ditirukan juga bila model tidak ada 
lagi).

• Reproduksi motoris (untuk dapat menirukan dengan baik seseorang 
harus memiliki kemampuan motorisnya).

• Reinforsemen dan motivasi (orang yang menirukan harus melihat 
tingkah laku itu sebagai tingkah laku yang terpuji dan bermotivasi 
untuk menirukannya).
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