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MATERI KULIAH PSIKOLOGI PENGANTAR

Hubungan antara pengalaman dengan masa lampau

… merup kemampuan psikis untuk memasukkan

(learning), menyimpan (retention), dan menimbulkan(learning), menyimpan (retention), dan menimbulkan

kembali (remembering) hal-hal yang lampau. 

Istilah lain yg sering digunakan utk memasukan

encoding, menyimpan storage, dan utk menimbulkan

kembali (retrieval)

Memasukkan
(learning)

Mengeluarkan kembali
(remembering)

MenyimpanMenyimpan
(retention)

Proses perilaku yang menyangkut pencatatan / penyandian
(encoding), penyimpanan (storage) dan mengingat kembali
(retrieval).

Fungsi memasukkan (learning)

• Dalam ingatan yg disimpan adalah hal-hal yg pernah
dialami oleh ssorg

• Bagaimana ssorg memperoleh pengalaman dapatBagaimana ssorg memperoleh pengalaman dapat
dibedakan dlm 2 cara :

1) tidak sengaja

2) Sengaja

Learning …. (lanjutan)

• Berdasar penelitian, kemampuan indv untuk
memasukkan apa yg dipersepsi atau apa yg dipelajari
trdpt prbedaan satu dg yg lain

• Cepat, lambat , sedikit atau banyaknya materi yg
dimasukkan tergantung pd kemampuan

Fungsi menyimpan

• Fungsi kedua dari ingatan adalah mengenai penyimpanan
(retention) apa yg dipelajari atau apa yg dipersepsi

• Setiap proses belajar akan menimbulkan jejak-jejak (traces) p p j j j j j ( )
memory traces

• Memory traces dapat berubah atau hilang lupa
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Fungsi menimbulkan kembali
• Fungsi ketiga dari ingatan adalah berkaitan dengan

menimbulkan kembali hal-hal yang disimpan dalam
ingatan,

1) Mengingat kembali (to recall) ) g g ( )

2) Mengenal kembali (to recognize) 

tanpa bantuan objek

dengan bantuan objek

• Explicit memory

• Implicit memory
implicit memory bermanifestasi
dengan sklill – perlu latihan

• Amnesia : disebabkan krn gangguan atau kerusakan pada otak
sebagai pusat kesadaran
• Amnesia anterograde : tidak dapat ingat yg dialami

sekarang
• Amnesia retrograde : tidak dapat ingat apa yg dialami

waktu dulu

Macam Memori
• STM proses memasukkan informasi hasil dari perhatian

yang berupa data yang tersimpan (memory) pada STM dengan
jangka waktu pendek + 30 dtk (memory sementara). Biasanya
STM di lanjutkan dengan proses rehearsal (proses mengirim) 
data ke LTM

• LTM ingatan yang menyimpan informasi hasil retrieval dari
STM, dan informasi tsb tersimpan lama terkadang tak terbatas
waktu

Mengingat

Receptor/ 
Panca
Indera STM LTM Efektor / E Respone

Input

Sensoris

Perhatian Rehearsal

Retrieval

• Rehearsal info setelah diterima panca indera menjadi perhatian, 
dikirim ke otak/ memori jangka pendek u/ bertahap setelah ± 30 dtk
dan dilanjutkan dikirim ke LTM. Disini perlu proses pemindahan data dari
STM ke LTM
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lupa
• Hilangnya informasi yang di catat dan disimpan dalam LTM
• Merup proses interface masuknya info baru mengacaukan info yang 

lama
• Proses terjadinya :

– Info sebenarnya tdk pernah di kode atau disimpan
– Proses encoding dan rehearsal kurang adekuat
– Level pengolahan tidak cukup eksploratif shg info tdk pernah masuk
– Proses konstruktif (penambahan info) pada encoding mengalami gangguan shg

info yang kita ingatpun adalah info yang sudah rusak
– Gangguan dari info yang sebelumnya maupun dari info yang baru
– Emosional
– intelegensi

Melatih Pengingatan

• Bertanya pada diri sendiri
• 5 W 1 H
• PQRST 

– Preview Menyelidiki / meninjau y / j
– Question bertanya
– Read membaca
– Self recitation menyatakan/ menceritakan kembali untuk diri

sendiri
– Test Ujian

• Q 3 R Question, Read, Recite,Review

Terima kasih


