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Kelompok 1 Topik 3  

 

PERKEMBANGAN MANUSIA PERKEMBANGAN MANUSIA PERKEMBANGAN MANUSIA PERKEMBANGAN MANUSIA     

(HUMAN DEVELOPMENT)(HUMAN DEVELOPMENT)(HUMAN DEVELOPMENT)(HUMAN DEVELOPMENT)    

 
By Abidin, Ika Lestari, Ilmyati, dan Yahya 

 

A. Perkembangan 

 Perkembangan manusia tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhannya. 

Pertumbuhan adalah sesuatu yang menyangkut materi jasmaniah yang dapat 

menumbuhkan fungsi dan bahkan perubahan fungsi pada materi jasmaniah. 

Perubahan jasmaniah dapat menghasilkan kematangan atas fungsinya. 

Kematangan fungsi jasmaniah sangat mempengaruhi perubahan fungsi psikologis.  

Oleh karena itu, perkembangan manusia tidak dapat dipisahkan dengan 

pertumbuhannya. Menurut Robert E. Slavin (2008) istilah perkembangan merujuk 

pada bagaimana orang tumbuh menyesuaikan diri, dan perubahan sepanjang 

perjalanan hiduh mereka melalui perkembangan fisik, perkembangan kepribadian, 

perkembangan sosioemosional perkembangan kognitif (pemikiran) dan 

perkembangan bahasa.   

Selanjutnya Akhmad Sudrajat mengemukakan perkembangan dapat 

diartikan sebagai perubahan yang sistematis, progresif dan berkesinambungan 

dalam diri individu sejak lahir hingga akhir hayatnya atau dapat diartikan pula 

sebagai perubahan-perubahan yang dialami individu menuju tingkat 

kedewasaan atau kematangannya. 

Ciri-ciri prinsif perkembangan menunjukkan gejala yang secara relatif 

teratur,  sehingga terjadilah pola perkembangan sistematik. Atas dasar hal 
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tersebut,menurut Djaali (2008) merumuskan dalam bentuk perinsip-prinsip 

perkembangan yaaitu: (1) perkembangan merupakan fungsi jasmaniah dan 

kejiwaan yang berlangsung dalam proses satu kesatuan yang menyeluruh 

(integrated); (2) setiap individu mempunyai kecepatan perkembangan; (3) 

perkembangan seseorang, baik secara keseluruhan maupun setiap aspek 

tidak konstan melainkan berirama; (4) proses perkembangan dengan 

mengikuti pola tertentu; (5) proses perkembangan berlangsung secara 

berkesinambungan; (6) antara aspek perkembangan yang satu dengan 

aspek perkembangan yang lain saling berkaitan atau berkorelasi secara 

signifikan; (7) perkenbangan berlangsung dari pola yang bersifat umum ke 

khusus; (8) perkembangan dipengaruhi oleh heriditas dan lingkukangan; (9) 

memiliki fungsi kepribadian yang bersifat jasmaniah,  yaitu fungsi motorik 

pada bagian-bagian tubuh, fungsi sensoris pada bagian-bagian alat-alat 

indra, fungsi neurotik pada sistem saraf, fungsi  seksual pada bagian-bagian 

tubuh yang erotis, fungsi pernapasan pada alat pernapasan, fungsi 

peredaran darah pada jantung dan urat nadi,  fungsi pencernaan makanan 

pada alat pencernaan. Adapun fungsi kepribadian yang bersifat kejiwaan,  

misalnya fungsi perhatian, fungsi pengamatan,  fungsi tanggapan,  fungsi 

ingatan, fungsi fantasi,  fungsi pikiran,  fungsi perasaan,  dan fungsi 

kemauan. 

 

B. Definisi Perkembangan 

Berbicara tentang perkembangan fisik, maka sebaiknya akan  

meninjau betapa atau bagaiman perobahan terjadi pada badan selama 

pertumbuhan berlangsung.  Ada perobahan-perobahan penting dalam ukuran 

besar badan dan perbandingannya. Perobahan-perobahan ini mempengaruhi 

cara anak-anak melakukan skil (ketangkasan) dan aktifitas yang berbeda-

beda. Secara sederhana Chaplin (2002) mendefinisikan perkembangan 

sebagai berikut: (1) perubahan yang berkesinambungan dan progresif dalam 
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organisme, dari lahir sampai mati, (2) pertumbuhan (3) perubahan dalam 

bentuk dan dalam integrasi dari bagian-bagian jasmaniah ke dalam bagian-

bagian fungsional, (4) kedewasaan atau kemunculan pola-pola asasi dari 

tingkah laku yang tidak dipelajari.  

Menurut F.J. Monks, dkk., (2001), perkembangan menunjuk pada 

suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak dapat diulang kembali. 

Perkembangan menunjuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak 

dapat diputar kembali. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai proses 

yang kekal dan tetap yang menuju ke arah suatu organisasi pada tingkat 

integrasi yang lebih tinggi berdasarkan pertumbuhan, pematangan, dan 

belajar (Desmita, 2009). Menurut Anita Woolfolk, (2008) perkembangan 

mengacu pada perubahan-perubahan tertentu yang terjadi pada manusia 

(atau binatang) di antara konsepsi dan kematian. Martini Jamaris (2010) 

mengemukakan bahwa perkembangan manusia secara psikologis 

merupakan suatu yang menunjukkan perubahan-perubahan tertentu yang 

terjadi dalam kehidupan manusia, sejak masa konsepsi sampai mati. 

Menurut Primo Nebiolo (1993) ada empat pertumbuhan yang khas dari 

sejak lahir sampai dewasa: (1) pertumbuhan cepat pada masa bayi sampai 

awal kanak-kanak; (2) Pertumbuhan pelan dan terus menerus dalam medio 

kanak-kanak; (3) pertumbuhan cepat dalam masa puber; (4) pertumbuhan 

menurun dari sedikit dalam masa remaja sampai tinggi badan dewasa 

dicapai. Selanjutnya Primo Nebiolo (1993) mengemukakan bahwa ada tingkat-

tingkat yang jelas yang anak-anak harus melauinya dari sejak lahir sampai 

dewasa. Tahapan ini adalah sama, baik bagi anak laki-laki maupun prempuan,  

namun biasanya anak perempuan umumnya menjadi dewasa lebih dahulu dari 

anak laki-laki. Untuk jelasnya dapat dilihat diagram di bawah ini.  
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Proporsi fisik dari badan saat lahir adalah sangat berbeda dari mereka 

yang sudah dewasa. Beberapa bagian tubuh lebih dari yang lain selama 

masa perkembangan untuk mencapai proporsi dewasa terakhir. Secara 

porporsi kepalanya adalah besar sedangkang kaki pe

kanak. Pada saat lahir, kepala itu adalah seperempat panjang badan dan 

kaki sepertiga panjang badan. Proporsi badan berubah, ini berarti bahwa 

tidak semua segmen tubuh mengalami pertumbuhan sama banyak.  

Perubahan dalam ukuran dan bent

segmen berbeda yang tumbuh pada kelipatan yang berbeda pula. Untuk 

jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 1. 
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Proporsi fisik dari badan saat lahir adalah sangat berbeda dari mereka 

yang sudah dewasa. Beberapa bagian tubuh lebih dari yang lain selama 

masa perkembangan untuk mencapai proporsi dewasa terakhir. Secara 

porporsi kepalanya adalah besar sedangkang kaki pendek pada masa kanak

kanak. Pada saat lahir, kepala itu adalah seperempat panjang badan dan 

kaki sepertiga panjang badan. Proporsi badan berubah, ini berarti bahwa 

tidak semua segmen tubuh mengalami pertumbuhan sama banyak.  

Perubahan dalam ukuran dan bentuk badan disebabkan oleh segmen

segmen berbeda yang tumbuh pada kelipatan yang berbeda pula. Untuk 

jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  

Gambar 1. Jumlah pertumbuhan dari lahir sampai dewas
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masa perkembangan untuk mencapai proporsi dewasa terakhir. Secara 

ndek pada masa kanak-

kanak. Pada saat lahir, kepala itu adalah seperempat panjang badan dan 

kaki sepertiga panjang badan. Proporsi badan berubah, ini berarti bahwa 

tidak semua segmen tubuh mengalami pertumbuhan sama banyak.  
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Menurut Sheldon dalam Djaali (2008) manusia dilihat dari segi 

morphologiy (bentuk badan) dapat dibedakan menjadi hal-hal berikut; (1) 

endomorph , dengan cirri-ciri gemuk, suka makan, lambat breaksi, dan suka 

berteman; (2) mesomorph , dengan cirri-ciri atletis, agresif, dan suka hal-hal 

yang menantang; (3) ectomorph,  dengan cirri-ciri kurus cepat dalam breaksi, 

dan suka hal-hal yang bersifat privacy. 

  

C. Teori - Teori  Perkembangan 

1. Teori Awal: Preformasionisme (Locke dan Rousseau ) 

Dalam teori Preformasionisme berangkat dari pandangan bahwa anak-

anak sebagai mahkluk yang berbentuk utuh, sebuah miniatur orang dewasa. 

Pandangan ini mendominasi seluruh abad pertengahan, dengan bebragai 

karakternya. Lukisan-lukisan pada abad itu selalu menggambarkan anak-anak 

bahkan yang baru lahir dengan proporsi tubuh dan ciri-ciri wajah manusia 

dewasa. Anak hanya berbeda dalam ukurannya, seolah mereka sudah 

dibentuk sebelumnya (preformed) dalam cetakan orang dewasa. Secara sosial 

anak pada saat itu juga diperlakukan layaknya orang dewasa. Pada umur 

enam atau tujuh tahun mereka sudah boleh memasuki perkumpulan orang 

dewasa, bekerja, bergaul dan bermain dengan orang dewasa. 

Mengapa masyarakat sampai memegang pandangan preformasionisme 

seperti ini. Pandangan Aries (1960) berspekulasi bahwa untuk waktu yang 

lama masyarakat engan memberi banyak perhatian pada sifat-sifat anak  

karena tingginya tingkat kematian pasa saat itu. Namun disamping itu 

preformasionisme juga berkaitan dengan egosentris orang dewasa. Orang 

dewasa cenderung beranggapan kalau semua manusia hidup memliki bentuk 

dan fungsi yang sama dengan yang mereka miliki.  

Pada abad 16, performasionisme mulai membuka jalan menuju posisi 

yang lebih environmentalistik. Anak-anak menurut pandangan ini tidak 

dilahirkan seperti orang dewasa, melainkan menjadi dewasa lantaran 
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pengasuhan dan pendidikan yang mereka terima. Namun jejak-jejak bawaan 

tertentu sebelum lahir masih mereka bawa. Hal ini secara lebih komprehensif 

dan jelas dikemukan oleh John Locke, yang menyatakan anak ibarat kertas 

kosong (tabula rasa), sehingga apapun pikirannya yang muncul hampir 

sepenuhnya muncul dari pembelajarn dan pengalaman yang mereka peroleh. 

Terkait dengan perkembangan manusia (anak), pendekatan preformasionis 

menganggap semua kemampuan dasar pada ciri-ciri kepribadian sudah ada, 

terbentuk ketika dilahirkan. Ketika dilahirkan anak sudah punya jadwal 

tertentu untuk berkembang. 

Selanjutnya Rousseau, membagi 5 tahap perkembangan fungsi dan 

kapasitas kejiwaan manusia yaitu; (1) masa bayi  (usia 0 – 2 tahun); bayi 

mengalami dunia langsung lewat indranya. Mereka tidak mengetahui ide atau 

pemikiran apapun, mereka hanya sekedar merasakan rasa enak dan rasa 

tidak enak, meski demikian bayi sangat aktif, penuh rasa ingin tahu dan cepat 

sekali belajar.  

Dalam masa ini bayi-bayi mulia mendapatkan bahasa, mengenal tentang 

rasa; keras, lembut, panas, dingin dan sebaginya; (2) masa anak-anak  (usia 

2–12 tahun); anak mulai mendapatkan sebuah independensi baru, bisa 

berjalan,  makan, bejalan dan berlari sendiri, dan ini dilakukan dengan cara 

mereka sendiri. Selama tahapan ini, anak mulai memiliki jenis rasio tertentu 

yang masih terikat pada gerakan tubuh dan indera. Namun demikian, pikiran 

pada tahap ini secara ekstrim masih melekat kepada hal-hal yang konkrit; (3) 

masa kanak-kanak akhir (usia 12–15 tahun), tahap ini adalah masa transisi 

antara kanak-kanak dan dewasa, anak-anak memperoleh sebagian besar 

kekuatan fisik dan membuat kemajuan yang substansial di ranah kognitif. 

Namun demikian mereka belum mampu memikirkan persoalan yang murni 

teoritis dan verbal. Karena itu latihan kognitif yang terbaik bagi mereka 

adalah mengerjakan tugas-tugas konkrit; (4) masa dewasa (usia 15– 20 

tahun),  masa dimana anak sepenuhnya menjadi makhluk sosial, dimulai dari 
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pubertas (perubahan dan hasrat mulai naik, temperamental, sangat sulit di 

atur mulai punya perasaan tertarik dan malu pada lawan jenis, muali tertarik 

dan membutuhkan orang lain, maka orang dalam  masa ini sering mengalami 

keguncangan serta ketegangan dalam jiwa; (5) masa pematangan (setelah 

umur 20 tahun) dalam tahap ini, perkembangan fungsi kehendak mulai 

dominan. Orang mulai dapat membedakan adanya  tiga macam tujuan hidup 

pribadi, yaitu pemuasan keinginan pribadi,  pemuasan keinginan kelompok,  

pemuasaan keinginan masyarakat.   

Semua ini akan direalisasi oleh individu dengan belajar mengandalkan 

daya kehendaknya. Realisasi setiap keinginan menggunakan fungsi 

penalaran,  sehingga orang dalam masa perkembangan ini mulai mampu 

melakukan self direction dan self control.  

 

2. Teori Pendewasaan/Kematangan (Gesell)  

Gesell sebagai orang yang pertama kali dikenal mengembangkan tes 

kecerdasan bayi, pertumbuhan dan perkembangan anak. Meurut Gesell 

dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, anak adalah produk dari 

lingkungannya, namun yang lebih fundamental lagi adalah berasal dari 

dalam, yaitu aksi gen-gen tubuhnya, dan menyebut ini sebagai prose 

kematangan. 

Prinsip-prinsip perkembangan lainnya, menurut Gesell dapat 

dikelompokkan menjadi tiga wilayah, yaitu jalinan timbal balik, asimetri 

fungsional dan pengaturan diri. Jalinan timbal balik, menegaskan bahwa 

manusia dibangun di atas dasar yang bersifat bilateral; memeilki dua belahan 

otak, dua mata, dua tangan dan bahkan  memiliki kualitas tindakan yang 

dualistik. Gesell meyakini jalinan timbal balik mencirikan perkembangan 

kepribadian. Dalam hal ini kta melihat organisme mengintegrasikan 

kecenderungan intrivert dan ekstrovert. 



 

 
10 

 

Orientasi Baru dalam Psikologi Pendidikan – Matakuliah Martikulasi Mahasiswa S3 UNJ   

 

Asimetri fungsional; merupakan penyeimbang dualisme sifat manusia, 

namun jarang diperoleh keseimbangan sempurna atau simetris,. Manusia 

cenderung paling efektif waktu mengahdapi dunia dari satu sudut pandang, 

satau tangan, satu mata dan sebagainya. Pengaturan diri bahwa manusia 

pada satu saat akan sampai pada kemampuan mengatur perkembangannya 

sendiri. Sebagi contoh dalam sebuah studi bagimana seorang bayi dapat 

mengatur siklus makan, tidur dan bangunnya sendiri. Karena pengaturan 

instrinsik inilah anak-anak terkadang menolak upaya orag dewasa dalam 

mengajari mereka hal-hal baru. Seolah-olah dalam diri mereka ada yang 

berbisik agar tidak mempelajari hal-hal baru terlalu cepat. Integritas 

organisme harus mereka pertahankan.  

  

3. Teori Etologis; (Darwin) 

Pada esensinya teori Darwin berjalan sebagai berikut, bahwa di antara 

anggota sebuah spesies, terdapat variasi yang tak terhitung jumlahnya, dan 

di antara anggota yang bermacam-macam itu, hanya kelompok tertentu yang 

bisa bertahan hidup dan meneruskan keturunannya. Terhadap jumlah 

generasi yang tak terhitung jumlahnya itu. Alam kemudian memilih siapa-

siapa yang bisa beradaptasi paling baik dengan lingkungannya, dalam hal 

inilah seleksi alam lahir pada teori Darwin. Kemudian diyakini juga bahwa 

beragam spesies itu memiliki nenek moyang yang sama dan bahwa spesies 

baru telah mati atau berubah untuk memenuhi persyaratan lingkungan 

mereka yang berubah. 

Khusus pada manusia, pengembangan rasio jauh lebih krusial dari pada 

tingkah laku sosial dalam mempertahankan hidupnya. Karena secara fisik 

manusia lebih lemah dan lebih lambat dari pada spesies lain, mereka harus 

mengandalkan kepandaian dan penemuan mereka  (seperti alat-alat) untuk 

bertahan hidup. Dengan demikian, mestinya kemampuan untuk bertingkah 

laku sosial dan rasio menjadi landasan dalam semua seleksi alam. 
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Terkait dengan evolusi dan embriologi, Darwin menyatakan bahwa 

penemuan-penemuan embriologi sangat bersesuaian dengan teori evolusi. 

Secara khusus dikatakan bahwa embrio kebanyakan spesies sangat mirip 

dalam bentuk awal mereka, yang kemungkinan besar menyiratkan asal-usul 

nenek moyang yang sama. Perkembangan organisme individual (ontogeni) 

berulang dalam bentuk yang ringkas di dalam sejarah evolusi spesiesnya 

(filogeni). 

Dewasa ini teori Darwin diterima sebagai kebenaran mesti belum 

sempurna. Dia benar waktu menyatakan bahwa terdapat variasi luar biasa 

disetiap spesies, dan bahwa spesies berubah hanya karena beberapa 

anggotanya mampu bertahan hidup lebih lama untuk berproduksi. Namun 

pemahan ini baru diperoleh setelah Mendel dan rekan-rekannya menemukan 

bagimana kombinasi genetik dan mutasi menghasilkan variasi-variasi, dan 

bagaimana sifat-sifat khusus diturunkan dari generasi ke generasi. Dengan 

demikian ilmu genetika, akan membantu kita dalam memahami teori Darwin 

lebih dalam. 

Darwin percaya, bahwa sleksi alam diaplikasikan bukan hanya pada 

sifat-sifat fisik (seperti warna kulit) namun juga beragam jenis tingkah laku. 

Karena itu layak Darwin disebut sebagai etolog pertama. Sebutan yang 

diberikan para biolog bagi mereka yang mempelajari tingkah laku hewan dari 

perspektif evolusi. Dan dari sini jugalah para ilmuan berikutnya bisa 

membahas gagasan-gagasan etologi modern dan kemudian melihat 

pengaplikasian ide-ide ini bagi studi perkembangan manusia pada masa-

masa berikutnya. 

 

4. Teori Organismik dan Komparatif (Werner) 

Werner ingin mengikat teori perkembangan dengan orientasi 

organismik dan komparatif. Para psikolog biasanya membahas 

perkembangan dengan cara terpisah-pisah, sedangkan Werner percaya 
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bahwa sebuah konsep memerlukan definisi yang tepat. Perkembangan 

menurut Werner mengacu kepada lebih dari sekedar berlalunya waktu, kita 

bisa tumbuh menjadi tua naum tidak berkembang. Selain itu, umumnya 

berkembang lebih mengacu pada peningkatan ukuran, kita bisa tumbuh lebih 

tinggi atau genuk, namun pertumbuhan seperti itu bukanlah perkembangan 

yang dimaksudkan, dengan demikian perkembangan mencakup perubahan-

perubahan di dalam struktur. 

Bagi Werner anak-anak memerlukan kesempatan untuk belajar lewat 

aktivitas-aktivitas sensori-motoriknya dan tugas-tugas yang bermakna secara 

emosional bagi mereka. Belajar lewat bertindak, dimana anak-anak belajar 

topik sejarah bukan hanya lewat buku-buku, namun juga dengan membuat 

alat-alat dan jaringan cerita lainnya. Werner juga menemukan pentingnya 

aktivitas-aktivitas seni karena menyediakan ruang bagi pengekspresian fisik 

dan emosi anak. Singkatnya teori Werner mengaplikasikan bahwa pendidikan 

bagi perkembangan anak mestinya tidak membatasi diri pada kepandaian 

anak saja, namun juga melihat anak secara organismik sebagai pribadi yang 

aktif, berindera, ekspresif dan penuh emosi. 

Di satu sisi, werner sangat menghargai perkembangan pemikiran 

ilmiah, namun juga sekaligus tetap mengakui kontribusi yang bernilai dari 

bentuk-bentuk berfikir primitif, yang bercampur aduk dengan proses-proses 

kebutuhan dan emosi, dan yang bersesuaian dengan daya-daya dinamis 

alam. Werner juga menunjukkan bagimana modalitas-modalitas primitif 

terlibat di dalam ekspresi artistik dan fase-fase awal semua pemikiran kreatif 

menuju bentuk-bentuk kehidupan mental yang lebih maju.  

 

5. Teori Perkembangan Kognitif (Piaget)  

Model kognitif Piaget, dengan asumsi bahwa perkembangan manusia 

dapat digambarkan dalam konsep fungsi dan struktur. Konsep fungsi 

merupakan mekanisme biologis bawaan yang sama bagi setiap orang untuk 
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mengorganisasikan pengetahuan ke dalam struktur kognisi supaya dapat 

beradaptasi dengan lingkungan. Sedangkan konsep struktur adalah interelasi 

sistem pengetahuan yang mendasari dan membimbing tingkah laku 

intelegen, yang diistilahkan dengan konsep skema (refleks, dan skema 

mental: skema klasifikasi dan skema operasi). Skema inilah yang merupakan 

inti dari modelnya Piaget. 

Perkembangan kognitif, dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang 

psikolg Swiss yang hidup tahun 1896 – 1980. Teorinya memberikan banyak 

konsep utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh 

tehadap perkembangan konsep kecerdasan, yang bagi Piaget berarti, 

kemampuan untuk secara lebih cepat merefresentasikan dunia dan 

melakukan operasi logis dalam representasi konsep yang berdasar pada 

kenyataan.  Teori ini digolongkan ke dalam konstrktivisme, yang berarti tidak 

seperti, teori Nativisme (yang menggambarkn perkembangan kognitif sebagai 

pemunculan pengetahuan dan kemampuan bawaan), teori ini berpendapat 

bahwa kita membangun kemampuan kognitif kita melalui tindakan yang 

termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Untuk pengembangan 

teori ini, Piaget membagi skema yang digunakan anak untuk memahami 

dunianya melalui empat periode utama yang berkorelasi dengan dan semakin 

canggih seiring penambahan usia  yaitu: 

 

1). Periode Sensorimotor (usia 0 – 2 tahun) 

Pada masa ini, bayi mengorganisasikan skema tindakan fisik mereka 

seperti menghisap, menggenggam, dan memukul untuk menghadapi dunia 

yang muncul dihadapannya.  Piaget berpendapat bahwa tahapan ini menandai 

perkembangan kemampuan dan pemahaman penting dalam enam sub-

tahapan; (a) sub-tahapan skema refleks, muncul saat lahir sampai usia enam 

minggu dan berhubungan terutama dengan reflex; (b) sub-tahapan fase reaksi 

sirkular primer, dari usia enam minggu sampai empat bulan dan berhubungan 
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terutama dengan munculnya kebiasaan-kebiasaan; (c) sub-tahapan fase reaksi 

sirkular sekunder, muncul antara usia empat sampai sembilan bulan dan 

berhubungan terutama dengan koordinasi antara penglihatan dan pemaknaan; 

(d) sub-tahapan koordinasi reaksi sirkular sekunder, muncul dari usia sembilan 

sampai duabelas bulan, saat berkembangnya kemampuan untuk melihat objek 

sebagai sesuatu yang permanen walau kelihatannya berbeda kalau dilihat dari 

sudut berbeda (permanensi objek); (e) sub-tahapan fase reaksi sirkular tersier, 

muncul dalam usia dua belas sampai delapan belas bulan dan berhubungan 

terutama dengan penemuan cara-cara baru untuk mencapai tujuan; (f) sub-

tahapan awal representasi simbolik, berhubungan terutama dengan tahapan 

awal kkreativitas. 

 

2). Tahapan praoperasional (usia 2 – 7 tahun) 

Pada masa ini, anak-anak belajar menggunakan simbol-simbol dan 

pencitraan batiniah akan tetapi pikiran mereka masih tidak sistematis dan tidak 

logis. Pikiran pada masa ini sangat berbeda dengan masa dewasa.     Ciri dari 

tahapan ini adalah operasi mental yang jarang dan secara logika tidak 

memadai. Dalam tahapan ini, anak belajar menggunakan dan 

merepresentasikan objek dengan gambaran dan kata-kata. Pemikirannya 

masih bersifat egosentris: anak kesulitan untuk melihat dari sudut pandang 

orang lain. Anak dapat mengklasifikasikan objek menggunakan satu ciri, 

seperti mengumpulkan semua benda merah walau bentuknya berbeda-beda 

atau mengumpulkan semua benda bulat walau warnanya berbeda-beda.  

 

3). Tahapan Operasional Konkrit (usia 8 – 11 tahun) 

Pada masa ini, anak-anak mengembangkan kemampuan berpikir 

sistematis, akan tetapi hanya ketika mereka dapat mengacu kepada objek-

objek dan aktivitas-aktivitas konkret. Proses-proses penting selama tahapan ini 
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adalah: Pengurutan,  Klasifikasi,  Decentering, Reversibility, Konservasi, dan 

Penghilangan sifat Egosentrisme.   

 

4). Tahapan Operasional Formal (usia 11 tahun sampai dewasa) 

Pada tahap ini disebut juga tahap operasi-operasi berpikir formal. 

Pada masa ini orang muda mengembangkan kemampuan untuk berpikir 

sistematis menurut rancangan yang murni abstrak dan hipotesis. 

Tahap operasional formal adalah periode terakhir perkembangan 

kognitif dalam teori Piaget. Tahap ini mulai dialami anak dalam usia sebelas 

tahun (saat pubertas) dan terus berlanjut sampai dewasa. Karakteristik tahap 

ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar 

secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Dalam 

tahapan ini, seseorang dapat memahami hal-hal seperti cinta, bukti logis, dan 

nilai. Ia tidak melihat segala sesuatu hanya dalam bentuk hitam dan putih, 

namun ada "gradasi abu-abu" di antaranya.    

 

Tahapan Perkembangan Kognitif Menurut Piaget 

PERIODE USIA DESKRIPSI PERKEMBANGAN  
1. Sensorimotor 0-2 tahun Pengetahuan anak diperoleh melalui 

interaksi fisik, baik dengan orang atau objek 

(benda). Skema-skemanya baru berbentuk 

refleks-refleks sederhana, seperti : 

menggenggam atau mengisap 

2.Praoperasional 2-6 tahun Anak mulai menggunakan simbol-simbol 

untuk merepresentasi dunia (lingkungan) 

secara kognitif. Simbol-simbol itu seperti : 

kata-kata dan bilangan yang dapat 

menggantikan objek, peristiwa dan kegiatan 
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(tingkah laku yang nampak) 

3..Operasi 

Konkret 

6-11 tahun Anak sudah dapat membentuk operasi-

operasi mental atas pengetahuan yang 

mereka miliki. Mereka dapat menambah, 

mengurangi dan mengubah. Operasi ini 

memungkinkannya untuk dapat 

memecahkan masalah secara logis. 

4..Operasi 

Formal  

11 tahun 

sampai 

dewasa 

Periode ini merupakan operasi mental 

tingkat tinggi. Di sini anak (remaja) sudah 

dapat berhubungan dengan peristiwa-

peristiwa hipotesis atau abstrak, tidak hanya 

dengan objek-objek konkret. Remaja sudah 

dapat berpikir abstrak dan memecahkan 

masalah melalui pengujian semua alternatif 

yang ada. 

 

6. Teori Tahap Perkembangan Moral (Kohlberg)  

Tentang perkembangan manusia ini, Kohlberg lebih menyoroti tentang 

perkembangan moral manusia.Menurutnya, ada enam tahapan perkembangan 

moral manusia, yaitu; Tingkat pertama.  Moralitas Prakonvensional yatu terdiri 

dari; Tahap 1 Kepatuhan dan Orientasi Hukuman Tahap 2 Individualisme dan 

Pertukaran; Tingkat ke dua   Moralitas Konvensional; Tahap 3. Hubungan-

hubungan Antar – Pribadi  yang Baik; Tahap 4. Memelihara Tatanan Sosial; 

Tingkat ke tiga . Moralitas Pasca – Konvensional; Tahap 5. Kontrak Sosial dan 

Hak-Hak Individual; Tahap 6. Prinsip-prinsip Universal. Secara lebih jelas, 

Kohlberg mengungkapkan: bahwa pada tahap pertama, anak-anak memikirkan 

apa yang benar seperti yang disebut  otoritas sebagai kebenaran. Melakukan 

hal-hal yang benar berarti mematuhi otoritas dan menghindar penghukuman.  
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Pada tahap kedua, anak-anak tidak lagi begitu terkesan oleh satu 

otoritas tunggal akan tetapi mereka melihat keberadaan sisi-sisi yang 

berbeda setiap masalah, karena segala sesuatunya relatif, kita bebas 

mengejar kepentingan sendiri, meskipun seringkali berguna jika membuat 

kesepakatan dan pertukaran dengan orang lain.  

Pada tahap ketiga dan keempat, anak-anak muda mulai berpikir 

sebagai anggota masyarakat yang konvensional, dengan nilai, norma, dan 

harapan-harapannya. Secara lebih jelas, pada tahap ketiga ini mereka 

menekankan pemahaman menjadi pribadi yang baik, yang pada dasarnya 

memiliki motif-motif yang bisa membantu menuju hubungan intim antar 

pribadi. Sedangkan pada tahap keempat, kepedulian ini bergeser menuju 

mematuhi hukum untuk mempertahankan masyarakat secara keseluruhan.  

Pada tahap kelima dan keenam, orang mulai tidak fokus dengan 

mempertahankan masyarakat an sich, melainkan lebih peduli dengan prinsip-

prinsip dan nilai-nilai yang membuat masyarakat menjadi baik. Pada tahap 

kelima ini mereka menekankan hak-hak dasar dan proses demokratis yang 

memberi kesempatan setiap orang untuk mengutarakan pendapatnya, 

sedangkan pada tahap keenam mereka menentukan prinisip-prinsip di mana 

sebuah kesepakatan diambil hanya jika paling adil bagi semua pihak 

 

7. Teori Psikoanalitik (Freud)  

Freud dikenal sebagai pendiri teori psikoanalisis. Menurutnya, 

perubahan psikologis diatur oleh kekuatan-kekuatan batin, khususnya 

kedewasaan biologis. Freud juga melihat bahwa pendewasaan membawa 

bersamanya energi-energi seksual dan agresif tak terkendali, di mana 

masyarakat harus menekannya. Karena itu, kekuatan-kekuatan sosial juga 

berperan kuat dalam teori Freud ini.  

Freud menekankan pandangannya bahwa kehidupan pribadi manusia  

pada dasarnya adalah “libido seksualis”, pribadi manusia mengalami 
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perkembangan dengan dinamika yang tidak stabil sejak manusia dilahirkan 

sampai usia 20 tahun. Pada masa inilah yang menentukan pembentukan 

pribadi seseorang. Secara lebih rinci, menurut Sigmund Freud, ada 6 tahap 

perkembambangan fisiologis, yaitu: (1) Oral (usia 0 – 1 tahun).   Pada fase ini 

mulut merupakan daerah pokok aktivitas dinamik atau daerah kepuasan 

seksual yang dipilih oleh insting seksual. Makan/minum menjadi sumber 

kenikmatannya; (2) Fase Anal (usia 1 – 3 tahun). Pada fase ini, dorongan dan 

aktivitas gerak individu lebih banyak terpusat pada fungsi pembuangan 

kotoran; (3) Fase Falish (usia 3 – 5/6 tahun). Pada fase ini alat kelamin 

merupakan daerah  perhatian yang penting dan bahkan menjadi pendorong 

aktivitas; (4) Fase Latent (usia 5/6 – 12/13 tahun). Pada fase ini, dorongan-

dorongan aktivitas dan pertumbuhan cenderung bertahan dan bahkan 

sepertinya istirahat dalam arti tidak meningkatkan kecepatan pertumbuhan; (5) 

Fase Pubertas (usia 12/13 – dewasa). Pada fase ini, dorongan-dorongan aktif 

kembali, kelenjar-kelenjar indoktrin tumbuh pesat dan berfungsi mempercepat 

pertumbuhan ke arah kematangan. Fase ini dimulai dengan perubahan 

biokimia dan fisiologi dalam diri remaja; (6) Fase Genital (20 s/d seterusnya) . 

Pada fase ini, pertumbuhan genital merupakan dorongan penting bagi tingkah 

laku seseorang. 

 

8. Teori Delapan Tahap Kehidupan Manusia (Erikson)  

Menurut Erikson dalam mengungkapkan teorinya, lebih menyoroti 

tentang perkembangan emosional manusia, namun pada dasarnya tetap 

memenuhi kriteria yang sama – yaitu pentahapan (1) melukiskan perilaku 

secara kualitatif berbeda (2) mengacu kepada persoalan umum (3) 

berlangsung dalam urutan yang tidak berubah dan (4) secara kultural bersifat 

universal. Seacara teoriti adapun 8 tahap kehidupan manusia yaitu; (1) Oral. 

Pada tahap awal ini, zona utamanya yaitu mulut, akan tetapi dia memiliki 

mode aktivitas yang disebut inkorporasi, memasukkan sesuatu ke dalam 
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dirinya secara pasif namun sangat mendambakan sesuatu; (2) Anal.  Mode 

dasar pada tahap ini yaitu retensi dan eliminasi, menahan atau melepaskan, 

ia juga menjelaskan bahwa mode ini meluas tidak sekedar pada zona anal 

misalnya seorang anak  dengan orang dewasa, kadang ia suka menahannya, 

mengendus-endusnya, namun kadang pada saat yang lain ia juga 

mendorong orang dewasa agar menjauhi dirinya; (3) Falik (Odipal). Mode 

utama pada tahap ini disebut sebagai intrusi berarti penggerakan ke depan. 

Lewat inisiatif, anak membuat rencana, menetapkan tujuan dan mempunyai 

semangat untuk mencapainya; (4) Latensi . Erikson menunjukkan bahwa 

tahap ini justru paling menetukan bagi pertumbuhan ego. Di sini anak belajar 

menguasai kemampuan kognitif dan sosial yang penting. Sedangkan krisis 

pada tahap ini yaitu indusiri vs inferioritas. Anak melupakan harapan dan 

keinginan masa lalu yang seringkali merupakan harapan dan keinginan 

keluarganya, dan sangat ingin mempelajari kamampuan dan kegunaan 

peralatan budayanya yang lebih luas; (5) Pubertas (Genital) . Pada tahap ini 

Erikson setuju kalau peningkatan pesat di dalam energi pendorong ini snagat 

mengganggu remaja, akan tetapi dia juga melihat bahwa persoalan hanya 

sebagian dari yang sesungguhnya. Masa remaja juga terganggu dan kacau  

dikarenakan konflik dan tuntutan sosial yang baru. Menurut Erikson, tugas 

utama remaja yaitu membangun pemahaman baru tentang identitas ego – 

sebuah perasaan tentang siapa  dirinya dan apa tempatnya dalam tatanan 

sosial yang lebih besar. Krisis ini merupakan satu dari krisis identitas vs 

kebingungan peran; (6) Dewasa Muda .Pada tahap ini berisi langkah-langkah 

manusia memperlebar dan memperdalam kapasitas mencintai dan 

memerhatikan orang lain. Inti dari tahap ini yaitu mencapai keintiman; (7) 

Dewasa. Pada tahap ini, Erikson memberikan ilustrasi dua muda-mudi yang 

sanggup membangun keintiman yang benar, ketertarikan mereka mulai 

berkembang melampaui fokus pada diri sendiri. Mereka menjadi peduli dengan 

membesarkan generasi selanjutnya. Menurut Erikson, mereka memasuki 
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tahapan semangat berbagi vs penyerapan-diri dan stagnasi. Semangat-

berbagi merupakan istilah yang sangat  luas, mengacu bukan hanya 

memproduksi anak, melainkan juga memproduksi hal-hal dan ide-ide lewat 

kerja. Akan tetapi Erikson lebih menyoroti yang pertama  yaitu membesarkan 

anak; (8) Usia Senja. Erikson menyadari bahwa banyak penyesuaian fisik 

maupun sosial yang harus dilakukan oleh para lansia. Para lansia tidak seaktif 

masa dahulunya. Akan tetapi penekanan mestinya bukan diberikan pada 

penyesuaian eksternal, melainkan pergulatan bathin pada tahap ini – sebuah 

pergulatan yang berpotensi untuk tumbuh bahkan mencapai kebijaksanaan. 

Erikson menyebut pergulatan ini  sebagai integritas ego vs keputusasaan. 

Telah dijelaskan pula Pencipta dan kejadian manusia dalam Surat Al-

Mu’min ayat 67 yaitu, Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah Kemudian 

dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, Kemudian dilahirkannya 

kamu sebagai seorang anak, Kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu 

sampai kepada masa (dewasa), Kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai 

tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (kami perbuat demikian) 

supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu 

memahami(nya). 

 

Glossary of Human Development 

NO ISTILAH DEFINISI 

1 

Pertumbuhan 

Sesuatu yang menyangkut materi jasmaniah yang 

dapat menumbuhkan fungsi dan bahkan perubahan 

fungsi pada materi jasmaniah. 

2 

Perkembangan 

Pertumbuhan, penyesuaian, dan perubahan yang 

teratur dan berlangsung lama sepanjan perjalanan 

hidup 

3 Endomorph Cirri-ciri gemuk, suka makan, lambat breaksi, dan 
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suka berteman 

4 
Mesomorph 

Cirri-ciri atletis, agresif, dan suka hal-hal yang 

menantang 

5 
Ectomorph 

Cirri-ciri kurus cepat dalam breaksi, dan suka hal-hal 

yang bersifat privacy. 

6 
Inkorporasi,  

Memasukkan sesuatu ke dalam dirinya secara pasif 

namun sangat mendambakan sesuatu; 

7 
Perkembangan 

Kognisi 

 Perubahan bertahap dan teratur yang 

menyebabkan proses mental menjadi lebih rumit 

dan janggih 

8 

Konsep fungsi 

 Merupakan mekanisme biologis bawaan yang sama 

bagi setiap orang untuk mengorganisasikan 

pengetahuan ke dalam struktur kognisi supaya 

dapat beradaptasi dengan lingkungan. 

9 
Gerakan 

Refleks 

Tanggapan bawaan yang otomatis terhadap 

stimulus (mis. Kedipan mata sebagai tanggapan 

atas cahaya terang) 

10 
Tahap Sensori 

Motor 

Tahap ketika bayi belajar tentang sekeliling mereka 

dengan menggunakan indra dan kemampuan 

motorik mereka 

11 Konsep Struktur 

Adalah interelasi sistem pengetahuan yang 

mendasari dan membimbing tingkah laku intelegen, 

yang diistilahkan dengan konsep skema (refleks, 

dan skema mental:  

12 

Skema 

klasifikasi dan 

Skema operasi 

Skema klasifikasi dan skema operasi).adalah 

interelasi sistem pengetahuan yang mendasari dan 

membimbing tingkah laku intelegen, yang 

diistilahkan dengan konsep skema (refleks, dan 
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skema mental: skema klasifikasi dan skema 

operasi). 

13 Intrusi berarti penggerakan ke depan. 
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Kelompok 2 Topik 4 

 

 KERANGAMAN KERANGAMAN KERANGAMAN KERANGAMAN     INDIVIDUINDIVIDUINDIVIDUINDIVIDU    

(Individual Differences)(Individual Differences)(Individual Differences)(Individual Differences)    

 

 By Tata, Saefuddin, dan Wawan 

 

A. Anak-anak Berbeda  

Anak-anak berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Beberapa 

diantara perbedaan tersebut masih berada pada taraf  normal, sehingga tidak 

memerlukan kebijakan khusus. Disisi lain, perbedaan dalam bentuk lain 

disebut sebagai ketetapan yang harus dibuatkan situasi khusus dalam 

pembelajaran. 

Perbedaan individual seorang anak akan terjadi pada setiap aspek 

perkembangan anak itu. Aspek perkembangan  tersebut di antaranya adalah  

pada aspek perkembangan fisik, intelektual, moral, maupun aspek 

kemampuan.  Perbedaan  pada aspek perkembangan fisik jelas terlihat dari 

perbedaan bentuk, berat, dan tinggi badan. Selain itu, perbedaan fisik juga 

dapat diidentifikasi dari segi kesehatan anak. Sedangkan perbedaan pada 

aspek perkembangan intelektual dapat dilihat sejalan dengan tahapan usia, 

kemampuan anak pun meningkat. Namun demikian, karena pengaruh 

berbagai faktor, kemampuan di antara anak-anak tersebut bisa berbeda. 

Misalnya, si A pada usia 7 tahun sudah bisa membuat suatu karangan yang 

bersifat aplikasi dari suatu konsep, tetapi si B pada usia yang sama belum 
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bisa melakukan  hal yang dilakukan si A. Perbedaan kemampuan seorang 

anak bisa mencakup perbedaan dalam berkomunikasi, bersosialisasi atau 

perbedaan kemampuan kognitif. Faktor yang menonjol dalam membentuk 

kemampuan kognitif adalah faktor pembentukan lingkungan alamiah dan 

yang dibuat.  

Piaget dan Kohlberg masing-masing mempunyai pandangan tersendiri 

tentang perbedaan pada aspek perkembangan moral. Piaget mempunyai 

pandangan bahwa moralitas berkembang pada 2 tahap utama, yaitu tahap 

hambatan moralitas dan moralitas kerja sama sedangkan Kohlberg  

melukiskan 3 tingkatan alasan moral, yaitu pra-conventional morality, 

conventional morality dan post-conventional morality.   

 

B. Labeling  

Setiap anak memiliki sekumpulan talenta, kemampuan, dan 

keterbatasan yang khas. Dalam pengertian ini semua anak ”exceptional” (luar 

biasa/istimewa). Akan tetapi, sebagian disebut exceptional student (siswa 

luar biasa) karena keterampilan dan kemampuan fisik, intelektual, atau 

perilakunya yang berbeda secara substansial dari norma (lebih tinggiatau 

lebih rendah). Sebagai contoh, mereka mungkin memiliki kemampuan dan 

talenta khusus, disabilitas belajar, gangguan komunikasi, gangguan 

emosional atau perilaku, disabilitas intelektual, disabilitas fisik, penglihatan 

atau kesulitan mendengar, autisme, cedera otak traumatik, atau kombinasi 

tertentu dari suatu keadaan. 

Sebuah label tidak menunjukkan metode mana yang digunakan untuk 

individu-individu siswa. Sebagai contoh, hanya sedikit ”perlakuan” spesifik 

yang secara otomatis mengikuti ”diagnosis” disabilitas intelektual; ada banyak 

macam strategi dan materi pengajaran yang appropriate. Labih lanjut, label 

dapat menjadi self-fulfilling prophecy. Setiap orang (guru, orang tua, teman 

sekelas bahkan siswa) mungkin melihat sebual label sebagai stigma yang 
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tidak dapat diubah. Label digunakan secara keliru untuk menjelaskan seperti 

”Santiago terlibat perkelaian karena memiliki gangguan prilaku”.  Bagaimana 

anda tahu bahwa ia memiliki gangguan prilaku? ” Oleh karena ia terlibat 

perkelaian”. 

Di lain pihan, sebagian pendidik berpendapat bahwa bagi siswa yang 

lebih muda, paling tidak disberi label ”khusus” melindungi anak itu. Sebagai 

contoh, kalau teman-teman sekelasnya tahu bahwa seorang siswa memiliki 

disabilitas intelektual (kadang-kadang disebut disabilitas kognitif), mereka 

akan lebih mau menerima perilakunya. Memang, label masih membuka pintu 

bagi beberapa program khusus, informasi yang bermanfaat, teknologi dan 

peralatan khusus, atau bantuan finanansial. Labeling barangkali 

menstigmatisasi dan sekaligus membantu siswa. 

Person-First Language. ”Person-First Language” (”student with 

intellectual diabilities”, ”student place at risk”, dan lain-lain) adalah salah satu 

alternatif untuk label-label yang mendeskripsikan seseorang yang begitu 

kompleks dengan satu atau dua kata saja, yang mengimplikasikan bahwa 

kondisi yang diberi label adalah aspek terpenting orang itu. Dengan person 

first language penekanannya pertama-tama adalah pada diri siswa, bukan 

pada tantangan khusus yang dihadapinya. 

Perbedakan antara disability dan handicap. Disability (disabilitas) 

adalah ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu yang spesifik, misalnya 

melihat atau berjalan. Handicap (cacat) adalah keadaan yang kurang 

menguntungkan dalam situasi-siatuasi tertentu. Guru harus menghindari 

kemungkinan untuk memberikan handicap pada siswa-siswa dengan 

disabilitas. 

 

C. Perbedaan Individu 

Murid pada tingkat yang sama memiliki ketertarikan yang berbeda-

beda. Mereka sama pada banyak hal, tetapi bahkan ada juga yang sangat 
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berbeda. Salah satu keberanian utama seorang guru  adalah  menghadapi 

tugas besar dalam melayani perbedaan diantara siswa di dalam kelas. 

Perbedaan-perbedaan tersebut dalam hal: 

 

1. Perbedaan inteligensi (kecerdasan) 

Salah satu bentuk nyata untuk melihat perbedaan anak adalah dengan 

memeriksa hasil pencapaian dalam tes standar. Tingkat pencapaian anak 

merupakan suatu fungsi yang menunjukkan nilai belajar anak. Murid dalam 

posisi puncak di suatu kelompok biasanya mampu belajar  dengan cepat, 

sementara murid dengan posisi  rendah di dalam kelas biasanya merupakan  

pebelajar yang lambat. Pada posisi tengah-tengah, sekitar 50 persen 

diantaranya memiliki kemampuan yang merata dalam pencapaian .   

 Spearman mengatakan bahwa ada sebuah atribut mental, yang sebut 

g atau general intelligences (inteligensi/kecerdasan umum) yang digunakan 

untuk mengerjakan semua tipe tes mental, tetapi setiap tes juga 

membutuhkan kemampuan-kemampuan spesifik selain g. Salah satu versi 

mutakhir teori kemampuan umum plus kemampuan spesifik adalah karya 

Carroll yang mengidentifikasi beberapa kemampuan yang luas (misalnya 

belajar dan ingatan, persepsi visual, kelancaran verbal) dan paling tidak 70 

kemampuan spesifik. Inteligensi cair dan terkristalisasi adalah dua di antara 

kemampuan-kemampuan luas yang telah diidentifikasi di kebanyakan 

penelitian. Selanjtnya Gardner berpendapat bahwa inteligensi adalah potensi 

biologis dan psikologis untuk mengatasi masalah dan menciptakan hasil-hasil 

yang dihargai oleh suatu budaya. Inteligensi direalisasikan dengan lebih 

tinggi atau lebih rendah akibat faktor-faktor pengalaman, budaya dan 

motivasi di lingkungan seseorang. Inteligensi yang dimaksud Gardner adalah 

integensi linguistik, musikal, personal, logis-matematis, jasmaniah-kinestetik, 

interpersonal, intrapersonal, naturalis dan (mungkin) eksistensial. Gardner 

tidak menyangkal keberadaan g, tetapi mempertanyakan seberapa banyak 
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kegunaan g dalam menjelaskan berbagai pencapaian manusia. Konsep 

emotional intelligence, atau EQ mirip dengan inteligensi interpersonal dan 

intrapersonal Gardner. 

 Elemen-elemen dalam teori intteligensi Sternberg . Teori triarkhik 

inteligensi Sternberg sebuah pendekatan proses kognitif untuk memahami 

intelegensi: intelegensi analitik/komponensial melibatkan proses-proses 

mental yang didefinisikan dalam kaitannya dengan komponen-komponen: 

metakomponen, komponen performa, dan komponen perolehan 

pengetahuan. Inteligensi kreatif/kontekstual melibatkan memilih untuk hidup 

dan bekerja di sebuak konteks dimana kesuksesan kemungkinan akan 

terjadi, beradaptasi dengan konsep itu, dan bila perlu membentuk ulang 

konteks itu. Inteligensi praktis sebagian terdiri dari tacit knowledge yang 

berorientasi kepada tindakan yang pelajari dalam kehidupan sehari-hari. 

 Bagaimana Inteligensi diukur dan apa arti nilai IQ.   Inteligensi 

dapat diukur melalui tes-tes individual dan tes-tes kelompok. Dibanding tes 

individual, tes kelompok memiliki kemungkinan yang jauh  lebih kecil untuk 

mendapatkan gambaran yang akuran tentang kemampuan seseorang. Nilai 

rata-ratanya adalah 100. Sekitar 68 % populasi secara umum mendapatkan 

nilai IQ antara 85dan 115. Hanya sekitar 16 % populasi yang akan menerima 

nilai masing-masing dibawah 85 dan 115. Angka-angka ini berlaku untuk 

orang kulit putih kelahiran Amerika yang bahasa pertamanya adalah inggris.  

Inteligensi memprediksi kesuksesan di sekolah, tetapi kurang prediktif untuk 

kesuksesan dalam hidup bila tingkat pendidikan diperhatikan. 

 Anak-anak berbeda dalam tingkat kecerdasannya. Kapasitas 

intelektual anak secara tradisional diukur dengan  menggunakan tes IQ. 

Namun, validitas tes IQ merupakan subjek yang masih diperdebatkan secara 

terus-menerus, dan  beberapa kritik serta klaim bahwa tes IQ  merupakan 

diskriminasi dan berlawanan bagi anak dengan latar belakang sosial ekonomi 

rendah. 
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2. Perbedaan Gaya Pembelajaran 

 Menurut Woolfolk (2008) cara seseorang mendekati learning dan 

studying adalah learning style (gaya pembelajaran)-nya. Perbedaan antara 

gaya pembelajaran dan preferensi pembelajaran. Learming style (gaya 

pembelajaran) adalah cara khas seseorang dalam mendekati learning dan 

studying. Preferensi pembelajaran  adalah preferensi individual untuk cara 

pembelajaran dan lingkungan tertentu. Meskipun gaya pembelajaran dan 

preferensi pembelajaran tidak berhubungan dengan inteligensi, mereka dapat 

mempengaruhi kinerja sekolah. Haruskah guru menyesuaikan pengajaran 

dengan gaya-gaya pembelajaran individu?. Hasil beberapa penlitian 

menunjukkan bahwa siswa belajar lebih banyak bila mereka belajarar dalam 

setting dan cara yang mereka lebih sukai, tetapi kebanyakan penelitian tidak 

menunjukkan adanya manfaat. Banyak siswa akan menunjukkan kinerja yang 

lebih baik dengan mengembangkan cara-cara baru yang mungkin lebih 

efektif. Salah satu perbedaan yang berulang kali ditemukan dalam penelitian 

adalah pemrosesan mendalam versus pemrosesan permukaan. Siswa yang 

menggunakan pendekatan pemrosesan permukaan, memfokuskan pada 

menghafal materi pembelajaran, bukan memahami. Yang kedua adalah 

dimensi visualizer-vervalizer Mayer yang memiliki tiga faset, yaitu 

kemampuan kognitif spasial (rendah atau tinggi), gaya kognitif (visualizer dan 

verbalizer) dan preferensi pembelajaran (pelajar verbal versus pelajar visual). 

 Menurut Santrock (2008) gaya impulsif/reflektif  juga dirujuk sebagai 

gaya konseptual. Dikotomi ini melibatkan kecenderungan seorang siswa 

untuk bertindak dengan cepat dan impulsif atau untuk menggunakan lebih 

banyak waktu untuk merespons dan memikirkan akurasi sebuah jawaban. 

Siswa-siswa yang impulsif biasanya melakukan lebih banyak kesalahan 

dibanding dengan siswa-siswa reflektif. Selanjutnya gaya yang 

mendalam/permukaan melibatkan sejauh mana siswa-siswa mendekati 
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pembelajaran dalam cara yang membantu mereka memahmi arti materi 

(gaya yang mendalam) atau hanya apa yang harus dipelajari (gaya 

permukaan). 

 

3. Perbedaan Kepribadian dan Temperamen   

 Menurut Santrock (2008), kepribadian merujuk pada pemikiran, emosi, 

dan perilaku tersendiri yang menggambarkan cara individu beradaptasi 

dengan dunia. Para psikolog  telah mengidentifikasi ”lima besar” faktor 

kepribadian: stabilitas emosional, ekstraversi, keterbukaan terhadap 

pengalaman, kebaikan, dan sikap berhati-hati. ”lima besar” faktor memberi 

para guru sebuah kerangka kerja untuk memikirkan karakteristik kepribadian 

seorang siswa. Konsep interaksi individu-situasi menyatakan bahwa cara 

terbaik untuk menggambarkan kepribadian individu bukanlah dari sifat-

sifatnya saja, tetapi juga dari sifat dan situasi yang terlibat. 

 Temperamen merujuk pada gaya perlakuan dan cara khas seseorang 

dalam memberikan respon. Chess dan Thomas yakin bahwa ada tiga gaya 

atau kelompok temperamen dasar, yaitu mudah (biasanya dalam suasana 

hati yang positif), susah (bereaksi secara negatif dan mudah menangis), dan 

lambat (tingkat aktivitas yang rendah, agak negatif). Temperamen yang sulit 

menempatkan seorang anak dalam posisi mudah mendapat masalah. 

Kategorisasi temperamen yang lain telah dikemukakan oleh Kagan (rintangan 

untuk yang tidak dikenal) serta Rothbart dan Bates (ekstraversi/surgency, 

efektifitas negatif, dan kontrol yang penuh usaha (pengaturan diri). 

  

D. Dampak Perberbedaan terhadap Pengajaran dan Pemb elajaran 

Mereka berbeda dalam tinngkat kinrja, kecepatan belajar dan gaya 

belajar, kesukuan, budaya, kelas sosial, dan bahasa dalam keluarga, jender. 

Beberapa menderita cacat dan beberapa berbakat dalam satu bidang atau 

lebih.Perbedaan itu dan yang lain-lainnya dapat mempunyai implikasi penting 
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bagi pengajaran, kurikulum dan kebijakan serta praktek sekolah. Perbedaan-

perbedaan di atas akan mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran 

di sekolah.  

 

1. Dampak Perbedaan Budaya 

 Budaya sangat mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran. Banyak 

aspek budaya mempunyai andil bagi identitas dan konsep diri pelajar dan 

mempengaruhi keyakinan dan nilai, sikap dan harapan, hubungan sosial, 

penggunaan bahasa dan perilaku lain pelajar. Pada saat anak memasuki 

sekolah, mereka telah menyerap banyak aspek budaya di tempat mereka 

dibesarkan, seperti bahasa, keyakinan, sikap, cara berperilaku, dan pilihan 

makanan. Lebih tepat lagi kebanyakan anak dipengaruhi oleh beberapa 

budaya, dalam pengertian bahwa kebanyakan adalah anggota banyak 

kelompok yang tumpang tindih. Latar belakang budaya masing-masing anak 

dipengaruhi oleh kesukuan, status sosio-ekonomi, agama. Contohnya, 

sekolah mengharapkan anak-anak berbicara dalam bahasa inggris standar. 

Hal ini mudah dilakukan siswa dari keluarga dimana bahasa inggris standar 

digunakan, tetapi sulit dilakukan orang-orang yang keluarganya 

menggunakan bahasa lain atau dialek inggris yang cukup berbeda. Selain itu 

ada sekolah-sekolah yang mengharapkan siswa fasih dalam bahasa lisan, 

menghabiskan waktu kerja mandiri dan besaing dengan siswa-siswa lainnya 

untuk memperoleh nilai dan pengalaman. Namun banyak budaya meletakkan 

nilai yang lebih tinggi pada kerja sama dan orientasi teman sebaya daripada 

kemandirian dan daya saing. Karena budaya sekolah mencerminkan nilai-

nilai kelas menengah sebagai arus utama, dan karena guru kebanyakan 

berasal dari latar belakang kelas menengah, anak dari budaya yang berbeda 

sering tidak diuntungkan. Pemahaman latar belakang siswa sangat penting 

untuk mengajarkan bahan akademis dengan efektif maupun untuk perilaku 

dan harapan sekolah tersebut. 
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2. Dampak Perbedaan Status Sosio-ekonomi 

 Salah satu hal penting yang membedakan siswa-siswa satu sama lain 

adalah kelas sosial. Dikota-kota besar dimana hampir setiap orang 

mempunyai suku dan agama yang sama, anak-anak bankir, dokter, dan guru 

mempunyai pengasuhan yang berbeda dari pada yang dialami anak-anak 

kebanyakan buruh tani atau pekerja rumah. Para pakar psikologi 

mendefinisikan kelas sosial, atau status sosio-ekonomi (SSE), dari segi 

penghasilan, pekerjaan, pendidikan, dan gengsi seseorang  dalam 

masyarakat. Faktor-faktor ini cenderung berjalan bersamaan, sehingga SSE 

paling sering diukur sebagai kombinasi penghasilan dan jangka waktu 

pendidikan individu tersebut, karena keduanya paling mudah dihitung. 

SOSIO-EKONOMI 

GENDER KEBANGSAAN 

WILAYAH  

GEOGRAFI 

AGAMA 

RAS 

KELOMPOK 

ETNIS 

KEMAMPUAN  

DAN KECACATAN 

 

INDIVIDU 
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 Status sosio-ekonomi yang didasarkan pada penghasilan, pekerjaan, 

pendidikan dan gengsi sosial dapat sangat mempengaruhi sikap pelajar 

terhadap sekolah, pengetahuan latar belakang, kesiapan bersekolah dan 

pencapaian akademis. Keluarga kelas pekerja dan yang berpenghasilan 

rendah mengalami tekanan yang mempunyai andil bagi praktek pengasuhan 

anak, pola lomunikasi, dan harapan yang rendah yang mungkin akan kurang 

menguntungkan anak-anak ketika mereka memasuki sekolah. Siswa yang 

memiliki SSE rendah sering mempelajari budaya normatif yang berbeda dari 

budaya kelas menengah sekolah tersebut, yang menuntut kebebasan, daya 

saing, dan penentuan tujuan. Namun, pencapaian rendah bukanlah akibat 

dari status sosio-ekonomi rendah yang tidak terhindarkan. Guru dapat 

mengundang orang tua untuk berpartisipasi dalam pendidikan anak-anak 

mereka dan hal ini dapat meningkatkan pencapaian siswa. 

 

3. Dampak Perbedaan Suku dan RAS 

 Faktor penentu utama budaya di mana siswa akan dibesarkan adalah 

asal-usul etnis mereka. Kelompok etnis adalah kelompok yang menjadi 

tempat orang-orang mempunyai identitas bersama, biasanya karena tempat 

asal yang sama, agama, dan ras.  Siswa yang merupakan anggota kelompok 

yang kurang terwakili tertentu yang ditentukan sendiri oleh ras, agama, suku, 

sejarah, bahasa, budaya  seperti Amerika-Afrika, Amerika-Pribumi, Amerika 

keturunan latin cenderung mempunyai nilai yang lebih rendah dari pada nilai 

warga Amerika-Eropa dan Amerika-Asia dalam ujian pencapaian akademis 

yang terstandarisasi. Nilai yang lebih rendah tersebut terkait dengan status 

sosio-ekonomi yang lebih rendah dan sebagian mencerminkan warisan 

diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang kurang terwakili dan 

kemiskinan yang diakibatkannya. Desegregasi sekolah, yang lama 

dimaksudkan sebagai jalan keluar dari ketimpangan pendidikan akibat ras 

dan kelas sosial telah mempunyai manfaat yang bercampur baur. Masalah 
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yang terus berlanjut meliputi pemberian  keadilan dan peluang yang setara, 

pembinaan keharmonisan ras, dan pencegahan segregasi. 

 

4. Dampak Perbedaan Jender 

 Banyak perbedaan yang didukung antara pria dan wanita jelas terkait 

dengan perbedaan dalam sosialisasi dini, ketika anak-anak mempelajari 

perilaku peran jenis kelamin yang dianggap sebagai sesuatu yang tepat. 

Riset yang sedang berlangsung memperhatikan sangat sedikit perbedaan 

jender yang didasarkan dalam genetika dalam pemikiran dan kemampuan. 

Namun, ketidakadilan jender di ruang kelas termasuk perilaku guru yang 

tidak begitu terlihat ke arah siswa pria dan wanita dan bahan kurikulum yang 

berisi stereotipe peran jens kelamin, jelas telah mempengaruhi pilihan dan 

pencapaian siswa. Salah satu hasilnya adalah kesenjangan jender dalam 

matematika dan ilmu pengetahuan alam, walaupun kesenjangan ini 

berkurang terus menerus. 

 Persoalan perbedaan jender dalam kecerdasan atau pencapaian 

akademis telah diperdebatkan berabad-abad dan masalah itu telah menjadi 

sesuatu ang sangat penting sejak awal 1970-an. Hal terpenting untuk diingat 

tentang perdebatan ini ialah bahwa belum seorang pun peneliti yang 

bertanggung jawab pernah menyatakan bahwa setiap perbedaan pria-

wanitadalam setiapm ukuran kemampuan intelektual adalah besar kalau 

dibandingkan dengan jumlah keragaman dalam masing-masing jenis 

kelamin. Dengan kata lain bahwa dalam bidang di mana perbedaan jender 

yang sesungguhnya ditemukan, perbedaan-perbedaan ini hanyalah begitu 

kecil dan begitu beragam sehingga hanya memiliki sedikit konsekuensi. Yang 

jauh lebih penting adalah perbedaan yang disebabkan oleh harapan dan 

norma budaya. Misalnya anak perempuan kelas dua belas mempunyai nilai 

yang jauh lebih rendah dari pada anak laki-laki dalam bagian kuantitatif 

Scholastic Assesment Tes (SAT) dan dalam ujian Advanced Placement 
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dalam matematika. Ringkasan 20 studi utama oleh Kim (2001) menemukan 

bahwa pria mempunyai nilai yang lebih baik dari pada wanita dalam 

matematika, sedangkan kebalikannya berlaku untuk ujian bahasa inggris. 

Herannya pria mempunyai nilai yang lebih baik dalam ujian pilihan ganda 

tetapi tidak dalam format lain. Mungkin terdapat dasar biologis untuk 

perbedaan seperti ini, tetapi tidak satupun pernah dibuktikan. 

 

5. Dampak Perbedaan Bahasa dan Program Dwibahasa 

 Siswa yang memiliki kemahiran bahasa inggris terbatas menyodorkan 

dilema bagi sistem pendidikan. Jelas, orang-orang yang memiliki kemahiran 

terbatas dalam bahasa inggris perlu belajar bahasa inggris untuk berfungsi 

dengan efektif dalam masyarakat. Namun, hingga kereka mahir 

menggunakan bahasa inggris, apakah mereka harus diajarkan matematika 

atau ilmu sosial dalam bahasa pertama mereka arau dalam bahasa inggris? 

Apakah mereka harus diajari membaca dalam bahasa pertama mereka? 

Semua pertanyaan ini bukan hanya persoalan pedagogi, semuanya 

mempunyai peran penting politik dan budaya yang telah menimbulkan 

perdebatan emosional. Salah satu persoalan semacam itu ialah banyak 

orang tua keturunan latin menginginkan anak-anak mereka diajari dalam 

bahasa dan budaya Spanyol untuk mempertahankan identitas dan 

kebanggaan kelompok mereka. 

 Istilah pendidikan  dwibahasa merujuk pada program untuk siswa yang 

belajar bahasa inggris yang mengajar siswa tersebut dalam bahasa pertama 

mereka untuk sebagian waktu mereka pada saat bahasa inggris sedang 

diajarkan. Pelajar bahasa inggris biasanya diajari dalam salah satu dari 

keempat jenis program. Jenis-jenis program tersebut adalah sebagai berikut: 

(1) Penggunaan total bahasa inggris, (2) Pendidikan dwibahasa peralihan  (3) 

Pendidikan dwibahasa berpasangan dan (4) Prndidikan dwibahasa dua arah. 
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6. Dampak Perbedaaan Lingkungan Keluarga  

Anak-anak berasal dari berbagai lingkungan keluarga. Anak dari 

keluarga berada dengan pendidikan yang memadai biasanya datang ke 

sekolah dengan latar belakang berbagai pengalaman lebih cenderung 

menjadi pebelajar yang cepat. Sebaliknya, anak yang berasal dari keluarga 

kurang mampu dan dengan latar belakang orang tua tanpa pendidikan 

cenderung menjadi pebelajar yang lambat. Lingkungan keluarga selalu 

memberikan pengaruh terhadap sikap anak dalam menghargai  mata 

pelajaran. Penelitian menujukkan adanya korelasi positif antara sikap anak 

terhadap matemtika dengan sikap orang tua terhadap mata pelajaran ini.  

 

E. Pendidikan Multikultural 

Banks (1993 dalam  Slavin, 2008) mendefinisikan pendidikan  

multicultural sebagai sesuai yang meliputi seluruh kebijakan dan praktek 

yang dapat digunakan sekolah untuk meningkatkan hasil pendidikan bukan 

hanya dari siswa berlatar belakang etnis, kelas soaial dan agam yang 

berbeda, melainkan juga bagi siswa dari jender yang berbeda dan 

pengecualian (misalnya anak-anak yang mempunyai keterbelakangan jiwa, 

kehilangan pendengaran, atau kehilangan penglihatan atau yang berbakat). 

Selanjutnya Banks (1993 dalam Slavin, 2008)  meringkaskan definisi ini 

sebagai berikut: Pendidikan multicultural adalah gagasan yang menyebutkan 

bahwa semua siswa, tanpa peduli dari kelompok manapun mereka masuk, 

seperti kelompok yang terkait dalam jender, suku bangsa, ras, budaya, kelas 

social, agama atau pengecualian, seharusnya mengalami kesetaraan 

pendidikan di sekolah. Selanjutnya Banks juga membahas lima dimensi 

utama pendidikan multicultural, antara lain: 

1. Integrasi isi. 

Adalah penggunaan contoh, data dan informasi dari berbagai daerah oleh 

guru. Inilah yang kebanyakan orang dianggap sebagai pendidikan 
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multicultural: mengajarkan budaya-budaya yang berbeda dan sumbangan 

yang diberikan oleh orang-orang dari budaya yang bermacam-macam, 

penyertaan ke dalam kurikulum karya anggota-anggota kelompok yang 

kurang terwakili, termasuk wanita dan semacam itu. 

2. Konstruksi Pengetahuan 

Merujuk pada guru yang membantu anak-anak “memahami bagaimana 

pengetahuan diciptakan dan bagaimana hal itu dipengaruhi oleh 

kedudukan ras, etnis dan kelas social individu dan kelompok. Misalnya 

siswa mungkin akan diminta menuliskan sejarah colonialisasi awal 

Amerika dari perspektik warga amerika pribumi atau Amerika-Afrika untuk 

mempelajarai bagaimana pengetahuan yang kita terima sebagaimana 

adanya dalam kenyataan nya dipengaruhi oleh asal-usul dan sudut 

pandang kita sendiri. 

3. Pengurangan Prasangka 

Merupakan sasaran penting pendidikan multicultural. Pengurangan 

prasangka meliputi pengembangan hubungan positif di kalangan siswa 

dari latar belakang etnis yang berbeda dan perkembangan sikap yang 

lebih demokratis dan toleran terhadap orang-orang lain. 
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4. Pedagogi Keadilan 

Merujuk pada penggunaan teknik-teknik pengajaran yang mempermudah 

keberhasilan akademisi siswa dari kelompok-kelompok etnis dan kelas 

social yang berbeda. Misalnya ada bukti bahwa anggota-anggota 

beberapa kelompok etnis, ras, khususnya Amerika, Meksiko dan amerika-

Afrika, belajar paling baik dengan metode aktif dan kerja sama. 

5. Budaya sekolah yang memberdayakan 

Adalah budaya yang membuat organisasi dan praktik sekolah bersifat 

kondusif bagi pertumbuhan akademik dan emosional  semua siswa. 

Sekolah dengan budaya seperti itu dapat, misalnya menghilangkan jalur 

khusus atau pengelompokan kemampuan, meningkatkan penyatuan (dan 

mengurangi pemberian label/cap) siswa yang mempunyai kebutuhan 

khusus, mencoba untuk menempatkan semua siswa dalam jalur menuju 

pendidikan yang lebih tinggi, dan terus-menerus memperhatikan harapan 

yang tinggi. Contoh yang sangat tepat budaya sekolah yang 

memberdayakan adalah proyek AVID, yang menempatkan siswa-siswa 

yang berisiko dari kelompok yang kurang terwakili dalam kelas persiapan 

perguruan tinggi dan menyediakan pengajar pribadi dan bantuan lain bagi 

mereka untuk membantu mereka berhasil dalam kurikulum yang menuntut 

banyak hal. 

 

F. Menghadapai Perbedaan Individu dengan Kemampuann ya masing-

masing di dalam Kelas  

Terdapat bermacam-macam cara untuk menghadapi perbedaan 

individu terkait dengan kemampuan dasarnya. Iswa dengan kemampuan 

rata-rata cenderung berorientasi pada buku, pebelajar lambat tidak 

diharapkan mampu membicarakan semua topik dalam progra reguler, dan 

pebelajar cepat cenderung memerlukan pendalaman materi dan pengayaan 

dalam pemecahan masalah. Pebelajaran lambat dalam tingkat penyelidikan 
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memerlukan bantuan benda-benda konkrit, sementra pebelajar cepat 

memerlukan penguasaan. 

Terdapat dua keuntungan memiliki siswa yang memiliki perbedaan 

tingkat kedewasaan dan kemampuan operasi. Pertama, program relatif 

mudah untuk dikelola. Semua siswa memulai setiap unit secara bersama-

sama dalam sebuah kelompok. Kedua, efektif dalam pemberian tugas dan 

pengelolaannya.  

Namun perlu disadari bahwa anak-anak dalam belajar matemtika 

memiliki keperluan yang berbeda dalam waktu yang berbeda. Kita harus 

mampu melaksanakan pembelajaran dengan mempertimbangkan 

kepentingan per individu dan kelompok. 

� Variasikan waktu, karena beberapa anak membutuhkan tambahan waktu 

dalam menyelesaikan tugas-tugasnya 

� Variasikan perhatian. Ada anak yang tidak mampu memahami apa yang 

terdapat dalam buku dan apa yang disampaikan dan dibicarakan guru. 

� Memanfaatkan orang-orang. Guru tidak mungkin mampu memberikan 

pelayanan kepada setiap siswa untuk belajar matemtika dalam waktu 

bersamaan. Oleh karena, terdapat beberapa cara untuk memiliki 

beberapa asisten dalam pembelajaran, misalnya dengan membentuk 

kelompok kecil, belajar dalam suatu kelompok belajar, dan meminta orang 

tua sebagai tutor belajar di rumah. 

� Variasikan kurikulum pembelajaran. Beberapa topik dapat diberikan untuk 

kelas, tapi ada juga topik yang secara khusus dipilih untuk individu. 

� Variasikan penyampaian materi/pengajaran. Pembelajaran harus 

divariasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. 

� Variasikan metode mengajar. Variasikan pendekatan pengajaran dengan 

memperhatikan keseimbangan dan diikuti dengan teknik yang tepat. 

Misalnya penemuan mandiri, penemuan terbimbing, presentasi. Langkah 

mandiri, penugasan individu, diskusi kelompok kecil, dan bersama seluruh 
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kelas, penyampaian oleh guru. Aktivitas yang dikontrol oleh guru, 

penugasan bebas. 

 

GLOSSARY 

 

At Risk Student :  Siswa berisiko 

Automaticity :  Hasil belajar untuk melakukan sebuah 

perilaku atau proses berpikir dengan 

sangat seksama sehinga performanya 

menjadi otomatis dan tidak 

membutuhkan banyausaha 

Body-Kinesthetic intelligence :  Kemampuan untuk memanipulasi objek 

dan mahir sebagai  tenaga fisik  

Budaya :  Aspek kehidupan seperti bahasa, sikap, 

cara berperilaku yang  mencerminkan 

sekelompok orang. 

Chrystallized intelligence :  Kemampuan untuk menerapkan 

metode-metode pengatasan masalah 

yang disetujui secara kultural  

Deviasi IQ :  Nilai yang didasarkan pada 

perbandingan statistic kinerja  individu 

dengan kinerja rata-rata orang lain 

dikelompok umur itu 

Disability : Ketidakmampuan untuk melakukan 

sesuatu yang spesifik,  misalnya 

berjalan atau mendengar 

Disorder : Gangguan secara umum dalam fungsi 

mental atau fisik 
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Efek Flynn :  Oleh karena kesehatan yang lebih baik, 

keluarga yang lebih  kecil, semakin 

meningkatnya kompleksitas di 

lingkungan dan semakin banyak serta 

semakin baiknya sekolah, nilai IQ 

cenderung terus naik. 

Emotional intelligence : Kemampuan untuk memproses dan 

menggunakan informasi emosional 

dengan akurat dan efisien 

Exceptional Student :  Siswa yang memiliki kemampuan atau 

masalah yang begitu signifikan 

sehingga membutuhkan pendidikan 

khusus atau pelayanan lain untuk 

mencapai potensinya 

Fluid intelligence : Efisiensi mental, kemampuan non-

verbal yang berakar pada                                                  

perkembangan otak 

General intelligence (g) : Sebuah atribut mental yang digunakan 

untuk mengerjakan semua tipe tes 

mental. 

Handicap : Keadaan yang kurang menguntungkan 

dalam situasi tertentu, kadang-kadang 

disebabkan disabilitas. 

Insight : Kemampuan untuk menangani situasi 

baru dengan efektif. 

Inteligensi analitik : Kemampuan unuk berpikir secara 

abstrak, memproses informasi; 

kemampuan-kemampuan verbal. 
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Inteligensi kreatif :  Kemampuan untuk memformulasikan 

ide-ide baru dan mengombinasikan 

fakta-fakta yang tak terkait, kreativitas                                                    

atau kemampuan utnuk menghadapi 

situasi baru dan membuat solusi 

menjadi otomatis 

Inteligensi praktis : Kemampuan untuk beradaptasi dengan 

lingkungan yang berubah dan 

membentuk lingkungan untuk 

menciptakan sebanyak mungkin 

kesempatan, mengatasi masalah dan                                                  

situasi-situasi yang spesifik. 

Inteligensi : Kemampuan untuk mendapatkan dan 

menggunakan pengetahuan untuk 

menyelesaikan masalah dan 

beradaptasi dengan lingkungan  

Intelligence quotient :  Nilai yang membandingkan umur mental 

dan umur kronologis 

Interpersonal intelligence : Kemampuan untuk memahami dan 

secara efektif berinterakti dengan orang 

lain 

Intrapersonal intelligence :  Kemampuan untuk memahami diri 

sendiri dan dengan efektif                                 

mengarahkan hidup seseorang. 

Labeling : Cara untuk pendeskripsian seseorang 

melalui kemampuan atau keterbatan  

yang khas  (contoh exceptional 

students). 

Learning Style :  Gaya pembelajaran 
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Linguisric intelligence : Kemampuan untuk berkata-kata dan 

menggunakan bahasa untuk 

mengungkapkan makna. 

Logical Mathematical intelligence :  Kemampuan untuk menjalankan operasi 

matematika  

Mentally Retarded Student :  Siswa yang mentalnya terbelakang. 

Mental age : Dalam tes inteligensi, performa yang 

menunjukkan kemampuan rata-rata 

untuk kelompok umur itu. 

Multiple intelligence : Inteligensi majemuk/kecerdasan 

majemuk. 

Musical intelligence :  Kepekaan terhadap pola tangga nada, 

lagu, ritme dan nada. 

Naturalist intelligence :  Kemampuan untuk mengamati pola di 

alam serta memahami system buatan 

manusia dan alam 

Preferensi pembelajaran :  Suatu cara belajar  dan pembelajaran 

yang disukai siwa 

Sosio-ekonomi :  Keadaan atau status social dan 

ekonomi. 

Spatial intelligence :  Kemampuan untuk berpikir secara tiga 

dimensi 

Student Placed at Risk :  Siswa yang ditempatkan pada posisi 

memberisiko. 

Students with intellectual disability : Sisiwa dengan ketidakmampuan 

intelektual. 

Triarchic theory of successful : Deskripsi tiga bagian tentang 

kemampuan mental  (proses                                    

berpikir, menangani pengalaman baru, 
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dan beradaptasi dengan konteks yang 

menghasilkan perilaku yang lebih atau                                                

kurang cerdas. 

 

 

Daftar Pustaka 

 

Santrock, J.W. 2008. Psikologi pendidikan (Educational Psycology). Penerbit 

Salemba Humanika Jakarta. 

 

Slavin, R.E. 2008. Psikologi Pendidikan (Teori dan Praktek). Edisi kedelapan.  

Jilid I. Penerbit PT. Indeks Jakarta. 

 

Woolfolk, A. 2008. Educational Psycology (Active Learning Edition).  

Terjemahan. Penerbit.Pustaka Pelajar. Yogjakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
44 

 

Orientasi Baru dalam Psikologi Pendidikan – Matakuliah Martikulasi Mahasiswa S3 UNJ   

 

Kelompok 3 Topik 5 

 

SISWA DENGAN KEBUTUHAN KHUSUSSISWA DENGAN KEBUTUHAN KHUSUSSISWA DENGAN KEBUTUHAN KHUSUSSISWA DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS    

(STUDENT WITH SPECIAL NEED)(STUDENT WITH SPECIAL NEED)(STUDENT WITH SPECIAL NEED)(STUDENT WITH SPECIAL NEED)    

 

 By Nehru, Riyadi, Wining, dan Eviana    

 

A. Pendahuluan 

Anak merupakan mutiara dalam keluarga, yang dianugerahkan oleh 

Tuhan kepada kita.  Sejak dari kandungan anak telah ditunggu-tunggu oleh 

orangtuanya dengan harapan nantinya menjadi anak yang soleh dan berbakti 

kepada kedua orang tuanya. Namun demikian bila anak yang dilahirkan atau 

dalam perkembangannya, tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan 

oleh orangtuanya, apakah orangtuanya tidak akan menerimanya?. Tentu saja 

kita akan menerima apa yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita.  

Anak dengan kebutuhan khusus adalah anak-anak yang sangat 

istimewa, melalui mereka kita dapat belajar menghargai, mensyukuri apa 

yang Tuhan telah berikan dan berbagi dengan orang lain. Suatu hal yang 

memang menjadi kebutuhan sebagai manusia yang notabene adalah mahluk 

sosial. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita sadar bahwa mereka ada, 

mereka merupakan bagian dari kita, kita membutuhkan mereka sebagaimana 

mereka membutuhkan kita dan mereka memiliki hak yang sama dengan kita 

sebagai mahluk Tuhan dan warganegara.  

Disisi lain ketergantungan manusia dengan orang lain sudah terlihat sejak 

dalam kandungan. Sejalan dengan perkembangannya, seorang anak 

membutuhkan orang lain tidak saja untuk memenuhi kebutuhan fisiknya, 

namun juga untuk mengembangkan diri dan kepribadiannya, bahkan 

mungkin intelektualnya. Seorang anak tidak dilahirkan dengan berbagai 
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pengetahuan mengenai norma-norma dalam lingkungannya. Pengetahuan ini 

didapatkan melalui proses belajar yaitu sosialisasi. Melalui sosialisasi inilah 

akan terjadi penyerapan sikap, nilai, dan kebiasaan yang semuanya 

dipengaruhi oleh motivasi individual, latihan serta pengalaman.   

Tahun 1975 di Amerika hak pendidikan anak yang memiliki keterbatasan 

sudah diwadahi dalam hukum publik 94-142, yaitu UU Pendidikan untuk 

semua anak cacat (Education for all handicapped children act). UU tersebut 

mengamanatkan bahwa semua anak harus diberi pendidikan masyarakat 

yang sesuai dan bebas biaya.  Sedangkan pada tahun 1990 hukum publik 

94—142 kembali dibuat sebagai UU Pendidikan Individu yang memiliki 

keterbatasan (individuaos with disableties education act-IDE), yang 

menjelaskan persyaratan yang luas untuk layanan-layanan bagi anak-anak 

yang memiliki keterbatasan. (Santrock JW, 2008)  

Sesuai dengan UUD 1945 dan Prinsip penyelenggaraan 

pendidikan  dalam UU Sisdiknas No. 20 Thn 2003 bab III Pasal 4 butir 1 yang 

berbunyi Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan 

serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai 

keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Artinya bahwa 

pemerintah Indonesia juga telah memberikan hak yang sama dan tidak 

diskriminatif terhadap kesempatan bagi anak yang normal maupun yang 

mempunyai keterbatasan 

 

B. Pengertian 

Anak dengan kebutuhan khusus adalah anak yang secara siginifikan 

berbeda dalam beberapa dimensi yang penting dari fungsi kemanusiaannya.  

Mereka yang secara fisik, psikologis, kognitif atau sosial terhambat dalam 

mencapai tujuan-tujuan/kebutuhan dan potensinya secara maksimal, meliputi 

mereka yang tuli, buta mempunyai gangguan bicara, cacat tubuh, retardasi 

mental (keterbelakangan mental) gangguan emosional juga anak-anak yang 
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berbakat dengan intelligensi yang tinggi, dapat dikategorikan sebagai anak 

khusus atau luar biasa karena memerlukan penaganan yang terlatih dari 

tenaga professional (Suran & Rizzo, 1979).  

Peserta didik berkebutuhan khusus menurut Peraturan Gubernur DKI 

Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi adalah 

anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada 

umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi 

atau fisik. 

 

C. Kategori ketidakmampuan 

1) Tunanetra: Buta sebagian, buta total; 2) Tunarungu: Tuli sebagian, 

tuli total; 3) Tunawicara: Bisu sebagian, bisu total; 4) Tunagrahita/ 

keterbelakangan mental: Retardasi mental dapat dicurigai pada bayi yang 

usianya masih muda. Hal yang penting diperhatikan ialah fakta bahwa anak 

atau bayi yang retardasi mental dari sejak lahir perkembangan mentalnya 

akan terbelakang di semua bidang, kecuali sesekali tidak terbelakang dalam 

bidang motorik umum (misalnya waktu dapat berdiri, berjalan); 5)Tunadaksa: 

Cacat fisik; 6) Tunalaras: Ganguan perilaku, gangguan emosional; 

7)Tunaganda: Gabungan dari dua atau lebih kelainan/ kecacatan dalam segi 

fisik, mental, emosi, dan social; 8) Kesulitan Belajar: Anak-anak yang 

mengalami hambatan pada satu atau lebih proses-proses psikologis dasar 

yang mencakup pengertian atau penggunaan bahasa baik lisan maupun 

tulisan, dimana hambatannya dapat berupa ketidakmampuan mendengar, 

berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja atau berhitung; 9) Autisme: 

Suatu gangguan perkembangan yang kompleks menyangkut komunikasi, 

interaksi sosial dan aktivitas imajinasi. Gejalanya mulai tampak sebelum anak 

berusia 3 tahun. Bahkan pada anak dengan kebutuhan khusus infantil 

gejalanya sudah ada sejak lahir. Diperkirakan 75%-80% penyandang autis ini 

mempunyai retardasi mental, sedangkan 20% dari mereka mempunyai 



 

 
47 

 

Orientasi Baru dalam Psikologi Pendidikan – Matakuliah Martikulasi Mahasiswa S3 UNJ   

 

kemampuan yang cukup tinggi untuk bidang-bidang tertentu (savant); 10) 

Gangguan Pemusatan Perhatian-Hiperaktivitas: Gangguan untuk 

mempertahankan fokus perhatian pada masalah yang dihadapi.  

Hiperaktivitas perilaku motorik yang berlebihan; 11) Anak Berbakat:  Mereka 

yang diidentifikasikan oleh orang orang profesional bahwa mereka memiliki 

kemampuan kemampuan yang menonjol, dapat memberikan prestasi yang 

tinggi. 

Peserta didik yang memiliki kelainan menurut Permendiknas Nomor 70 

tahun 2009 terdiri atas: 1) Tunanetra; 2) Tunarungu; 3) Tunawicara; 4) 

Tunagrahita; 5) Tunadaksa; 6) Tunalaras; 7) Kerkesulitan belajar; 8) Lamban 

belajar; 9) Autis; 10) Memiliki gangguan motorik; 11) Menjadi korban 

penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif Lainnya; 12) Memiliki 

kelainan lainnya; 13) Tunaganda. 

 

D. Pendidikan khusus 

Mengenai pendidikan bagi orang dengan berbagai jenis kecacatan, 

gambaran umum sejarah menunjukkan adanya perkembangan dari upaya-

upaya pendidikan yang sporadis, ke keingintahuan filosofis, hingga 

didirikannya sekolah-sekolah khusus serta lembaga khusus lainnya. Dari 

sejarah, kita dapat melihat kilasan-kilasan tentang berbagai kondisi para 

penyandang cacat mulai dari zaman Mesir Kuno, Yunani kuno, Injil dan 

Qur’an, dan sejumlah teks abad ke-18. Serpihan-serpihan dokumentasi itu 

memberi kesan tentang adanya sikap yang mendua, antara perawatan, kasih 

sayang dan minat pada satu pihak, dan, di pihak lain, kurangnya tanggung 

jawab, eksklusi dan kecenderungan yang meningkat untuk mengelompokkan 

orang berdasarkan jenis kecacatannya. Tidak mengherankan bahwa 

dokumentasi tentang upaya-upaya pendidikan itu hanya merupakan sebagian 

kecil dari informasi yang ada mengenai orang-orang yang menyandang 
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kecacatan, mengingat bahwa pendidikan formal merupakan hak istimewa 

bagi sebagian kecil orang pada awal sejarah. 

Model huruf ukiran untuk orang tunanetra ditemukan pada zaman Mesir 

kuno, dan juga pada zaman Renaissance di Eropa ketika Erasmus dari 

Rotterdam (1469- 1536) juga menggunakan alfabet ukiran dalam pelatihan 

keterampilan menulis bagi siswa-siswa yang awas. Informasi lain 

mengatakan bahwa sejak abad kelima telah ada berbagai kelompok orang 

tunanetra yang dapat mencukupi dirinya sendiri dan yang mengatur pelatihan 

pekerjaan internal. Satu contoh tentang mengajarkan membaca bibir kepada 

orang tunarungu ditemukan di Keuskupan York pada abad kedelapan. 

Namun, menurut Enerstvedt (1996), pengetahuan mengenai cara mendidik 

orang yang tunarungu berat mulai disebarkan dari apa yang disebut “revolusi 

Spanyol yang tidak begitu terkenal” ke berbagai bagian benua Eropa lainnya 

dan kepulauan Inggris pada akhir abad ke-16. 

Bagaimana orang dapat belajar jika satu indera tidak berfungsi? Girolam 

Cardano (1501- 1576) memperkenalkan pendapat bahwa indera-indera itu 

saling menggantikan, sehingga bila indera penglihatan atau pendengaran 

hilang, indera lain akan berfungsi sebagai dasar bagi aktivitas kognitif dan 

belajar (Befring 1994; Enerstvedt 1886). Ketika filosof empiris Inggris John 

Locke (1632-1704), memfokuskan kembali tentang pentingnya fungsi indera-

indera untuk belajar dan pemahaman, pandangannya menjadi titik awal bagi 

rasa ingin tahu filosofi baru dan sedikit demi sedikit juga minat pendidikan. 

Metode pengajaran bagi orang yang menyandang ketunarunguan dan 

ketunanetraan berat muncul dalam agenda resmi. Paris menjadi tuan rumah 

yang baik bagi perkembangan berbagai pendekatan khusus, dan minat orang 

meluas untuk juga mencakup perlakuan bagi penyakit jiwa dan gangguan 

perkembangan yang parah. Dari Paris gagasan tentang pendidikan khusus 

menyebar ke seluruh Eropa dan benua lain. 
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Charles-Michel de l’Epée (1712-1789) mendirikan sekolah khusus 

pertama bagi tunarungu di Paris pada tahun 1770. Dia mendasari 

pengajarannya pada metode holistik dengan penggunaan bahasa isyarat 

sebagai komponen sentral. Upaya ini dilanjutkan oleh sejumlah sekolah lain 

di seluruh Eropa dengan menggunakan berbagai metode pengajaran lain. 

Ketidaksepakatan mengenai metodologi menjadi ciri yang kekal sejak awal 

hingga zaman kita sekarang ini. Di Jerman Samuel Heinicke (1727-1790) dan 

penerusnya, Friedrich Hill (1805-1874) mendapatkan inspirasinya dari ahli 

pendidikan tua Comenius dan Pestalozzi, ketika mereka mengembangkan 

yang disebut sebagai “metode oral”. Metode tersebut berpengaruh besar 

pada awal perkembangan pendidikan bagi tunarungu di Norwegia, bersaing 

dengan sekolah khusus pertama bagi orang tunarungu di mana bahasa 

isyarat merupakan pendekatan komunikasi yang utama. Denmark adalah 

negara Nordik pertama dengan sekolah khusus bagi tunarungu, yang 

pertama didirikan di kota Libeck, yang ketika itu bagian dari Denmark. Di 

Kopenhagen, anak seorang pastor dari Norwegia, Peter A. Castberg (1779-

1823) mendirikan Lembaga Kerajaan bagi orang tuli-bisu pada tahun 1807. 

Dia juga adalah kekuatan penggerak yang berada di balik Undang-undang 

Pendidikan bagi Tunarungu Denmark, undang-undang semacam ini yang 

pertama di dunia. Salah seorang siswa Castberg, Andreas C. Møller (1796-

1874) yang dia sendiri juga tunarungu, mendirikan sekolah pertama 

semacam ini di Norwegia pada tahun 1825, diikuti oleh beberapa sekolah lain 

pada tahun 1850-an. 

Valentin Haüy (1745-1822) mendirikan sekolah khusus pertama bagi 

tunanetra di Paris pada tahun 1784, dengan bantuan keuangan dari 

masyarakat philanthropic yang baru didirikan. Beberapa sekolah seperti ini 

dibuka di sejumlah negara Eropa lainnya. Swedia adalah salah satu negara 

Nordik pertama, ketika Pär Aron Berg (1776-1839) membuka sebuah sekolah 
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bagi siswa yang tunanetra dan tunarungu pada tahun 1809. Di Norwegia, 

lembaga pertama bagi orang tunanetra dibuka pada tahun 1861. 

Di Paris, lebih dari sekedar ketunarunguan dan ketunanetraan yang telah 

menarik perhatian dokter, pendeta dan pendidik. Ibu kota Perancis 

merupakan pusat aktivitas perintis yang menangani berbagai jenis kecacatan 

dan kebutuhan khusus, yang saling mengkontribusikan gagasan. Pada masa 

itu orang yang dianggap gila dikurung di tempat yang disebut sebagai rumah 

sakit bersama dengan kriminal, gelandangan dan tahanan politik. Philippe 

Pinel (1745-1826) membebaskan mereka dan dia mulai memberikan 

perlakuan, bukan sekedar memenjarakannya. Sejak saat itu, menjadi hal 

yang sangat penting untuk mendiagnosis dan mengkategorikan berbagai 

kondisi, seperti perbedaan antara penyakit jiwa dan kelainan perkembangan 

atau ketunagrahitaan berat. Seorang murid Pinel, Jean Etienne Esquirol 

(1782-1840) membuka perdebatan yang kini masih berlangsung hangat 

mengenai “nature” versus “nurture”. Pertanyaan yang esensial adalah apakah 

penyebab kelainan perkembangan tertentu adalah herediter/bawaan atau 

lingkungan/dapatan – suatu perdebatan yang kini telah menjadi penting lagi 

setelah dihasilkan temuan-temuan baru dalam studi tentang genetika. 

Murid Pinel yang lain, Jean M. G. Itard (1774-1838) melakukan sebuah 

upaya yang menjadi simbol bagi titik awal pendidikan bagi anak tunagrahita, 

ketika dia menyelenggarakan program pendidikan bagi “anak liar dari 

Aeyron”. Dia menangani seorang anak laki-laki yang tampaknya telah hidup 

di hutan tanpa kontak dengan manusia bertahun-tahun. Ada yang 

mengatakan serigala yang memeliharanya. Itard mempraktekan eksperimen 

pendidikannya selama lima tahun dan menulis laporan rinci, 

mendokumentasikan bahwa anak tersebut belajar beberapa hal. Namun, 

karena anak tersebut tidak berhasil belajar berbicara, dia menganggap 

intervensinya gagal. 
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Ketika Edward Seguin (1812-1880) beberapa tahun kemudian mulai 

mengajar seorang anak laki-laki yang tunagrahita dengan bantuan dari Itard 

dan Esquirol, Seguin menjadi pendiri sebuah sekolah khusus bagi anak 

tunagrahita. Dia tidak hanya mencari inspirasi dari pergerakan pendidikan 

khusus sebelumnya di Paris, tetapi juga dari pemikiran-pemikiran pendidikan 

umum Comenius, Locke dan Rousseau, juga dari filsafat dan agama Kristen. 

Dengannya dimulailah era eksperimen pendidikan yang optimistik dalam 

bidang ketunagrahitaan, yang tersebar luas ke beberapa negara Eropa dan 

Amerika Serikat, karena Seguin mengembangkan karyanya lebih lanjut di 

“Dunia Baru” di seberang lautan Atlantik (Askildt & Johnsen 2001).  

Pendidikan khusus di Indonesia bagi siswa dengan kebutuhan khusus 

sebenarnya telah ada mulai dari tingkat TKSL, SDLB, SMLB, dan SMALB. 

Satuan pendidikan tersebut tersebar di seluruh wilayah indonesia, walaupun 

belum merata di setiap provinsi.  Keberadaan SLB (sekolah Luar Biasa) yang 

tersebar di beberapa wilayah sebenarnya belum mampu untuk menampung 

seluruh anak yang mempunyai keterbatasan. Kondisi ini juga disebabkan 

mahalnya biaya untuk menyekolahkan anak yang mempunyai keterbatasan 

yang berasal dari keluarga kurang mampu.   Sehingga mereka membiarkan 

anaknya tetap dalam kungkungan keluarga, yang rata-rata kurang 

memahami pula terhadap perkembangan anaknya.  

 

Beberapa Jenis Terapi untuk Anak dengan Kebutuhan K husus  

1. Terapi Wicara 
Membantu anak melancarkan otot-otot mulut 

sehingga membantu anak berbicaralebih baik 

2. Terapi Okupasi Untuk melatih motorik halus anak 

3. Terapi Bermain 
Mengajarkan anak melalui belajar sambil 

bermain 

4. Terapi Dengan pemberian obat-obatan oleh dokter 
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medikamentosa/obat-

obatan (drug therapy) 

yang berwenang 

5. Terapi melalui makanan 

(diet therapy) 

Untuk anak-anak dengan masalah alergi 

makanan tertentu 

6. Sensory Integration 

Therapy 

Untuk anak-anak yang mengalami gangguan 

pada sensorinya 

7. Auditory Integration 

Therapy 
Agar pendengaran anak lebih sempurna 

8. Biomedical 

treatment/Therapy 

Penanganan biomedis yang paling mutakhir, 

melalui perbaikan kondisi tubuh agar terlepas 

dari faktor-faktor yang merusak (dari keracunan 

logam berat, efek casomorphine dan 

gliadorphin, alergen, dsb) 

 

E. Pendidikan Inklusi 

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang 

perlindungan anak, pada Pasal 51 berbunyi “Anak yang menyandang cacat 

fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas 

untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa”. Hal ini juga 

diperkuat dengan ikut sertanya pemerintah Indonesia dalam penadatanganan 

Konvensi Internasional Tentang Pemajuan Hak-Hak & Martabat Penyandang 

Cacat, di Markas PBB, New York, tgl. 1 April 2007, dimana salah satu 

pasalnya berbunyi, Negara Pihak Wajib melaksanakan pendidikan dasar dan 

lanjutannya bagi penyandang cacat, tanpa diskriminasi. Sedangkan melalui 

Kementerian Pendidikan Nasional pemerintah telah berupaya 

mengimplementasikan UU Sisdiknas No. 20 Thn 2003 tentang 

penyelenggaraan pendidikan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak 

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, 
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nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, dengan penyelenggaraan 

pendidikan inklusi yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 70 tahun 2009, 

tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan 

memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.  Dukungan 

penyelenggaraan pendidikan inklusi di DKI juga telah dipayungi oleh 

Peraturan Gubernur nomor 116 tahun 2007, tentang penyelenggaraan 

pendidikan inklusi.  

Pada dasarnya dalam Permendiknas diatur bahwa pendidikan inklusi 

bertujuan 1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua 

peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan social, atau 

memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh 

pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; b) 

mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai 

keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik 

(Permendiknas No 70/2009, pasal 2). Pada pasal 4 disebutkan bahwa 

Pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, 

dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) 

satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif 

yang wajib menerima peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, 

mental, social, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa 

berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Hal serupa juga tertuang 

dalam Keputusan Gubernur DKI, bahwa di setiap kecamatan sekurang-

kurangnya memiliki 3 (tiga) TK/RA, SD/MI, dan 1 (satu) SMP/MTs yang 

menyelenggarakan pendidikan inklusi serta setiap kotamadya sekurang-

kurangnya memiliki 3 (tiga) SMA/SMK,  MA/MAK yang menyelenggarakan 

pendidikan inklusi. Usaha-usaha pemerintah yang telah dilakukan sampai 

saat ini adalah terbentuknya beberapa sekolah yang telah menyelenggarakan 
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pendidikan inklusi, yang secara langsung dilakukan pembinaan oleh 

Direktorat terkait. 

Menurut refleksi seorang tunanetra, mengindikasikan bahwa pendidikan 

bagi anak tunanetra dalam setting segregasi dapat memberikan lingkungan 

belajar yang aman, nyaman dan memenuhi kebutuhan khusus anak 

tunanetra secara akademik, tetapi cenderung memisahkan anak dari 

lingkungan sosialnya (termasuk dari lingkungan keluarganya), dan kurang 

memberi kesempatan kepada anak untuk bersosialisasi secara lebih luas. 

Pada gilirannya, segregasi tidak memberikan kesempatan kepada 

masyarakat luas untuk mengenal orang tunanetra secara benar, dan hal ini 

cenderung mengekalkan sikap diskriminatif terhadap para tunanetra. (Didi 

Tarsidi, dari segresi menuju inklusi)  

Pendidikan inklusif tampaknya dapat mengatasi kekurangan-kekurangan 

yang ditimbulkan oleh sistem segregasi. Pendidikan inklusif sebagai 

pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak – 

termasuk anak penyandang cacat – untuk belajar bersama-sama dalam 

lingkungan belajar yang sama, di mana semua anak memiliki akses yang 

sama ke sumber-sumber belajar yang tersedia, dan kebutuhan khusus setiap 

anak diperhatikan dan dipenuhi. “Sekolah reguler dengan orientasi inklusi 

merupakan alat yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminatif, 

menciptakan masyarakat yang ramah, membangun masyarakat yang inklusif 

dan mencapai Pendidikan bagi Semua. Lebih jauh, sekolah semacam ini 

akan memberikan pendidikan yang efektif kepada mayoritas anak dan 

meningkatkan efisiensi dan pada akhirnya akan menurunkan ongkos bagi 

seluruh sistem pendidikan” (Pernyataan Salamanca).  

Merujuk dari berbagai penelitian bahwa inklusi siswa penyandang cacat 

(dari bermacam-macam kategori kecacatan dengan berbagai tingkat 

kecacatannya) ke dalam kelas reguler akan berhasil dengan baik bila 

didukung oleh berbagai faktor. 1) Sikap dan keyakinan yang positif; 
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2)Tersedia program untuk memenuhi kebutuhan spesifik siswa penyandang 

cacat. Untuk siswa tunanetra, program ini mencakup Braille, orientasi dan 

mobilitas, keterampilan kehidupan sehari-hari (ADL), dan keterampilan sosial; 

3) Tersedia peralatan khusus dan teknologi asistif untuk mengakses program 

kurikuler. Bagi siswa tunanetra, ini mencakup alat tulis dan buku Braille, peta 

timbul, komputer bicara, dan sebagainya; 4) Lingkungan fisik diadaptasikan 

agar lebih aksesibel bagi siswa penyandang cacat. Bagi siswa tunanetra, 

adaptasi tersebut mencakup penyediaan tanda-tanda taktual atau auditer 

untuk memudahkan mereka mengorientasi lingkungan; 5) Dukungan sistem 

melalui kepalas sekolah, guru, pengembangan staf, dan kebijakan yang 

mendukung; 6) Kolaborasi antara guru reguler dengan guru pembimbing 

khusus dalam pemecahan masalah dan implementasi program; 7) Metode 

pembelajaran; 8) Dukungan masyarakat 

Kategori siswa yang dapat dilakukan dalam pendidikan inklusi adalah 1) 

Tunanetra/anak yang mengalami gangguan penglihatan; 2) Tunarungu/anak 

yang mengalami gangguan pendengaran; 3) Tunadaksa/mengalami kelainan 

angota tubuh/gerakan; 4) Berbakat/memiliki kemampuan dan kecerdasan 

luar biasa; 5) Tunagrahita; 6) Lamban belajar (slow learner); 7) Anak yang 

mengalami kesulitan belajar spesifik; 8) Anak yang mengalami gangguan 

komunikasi; 9) Tunalaras/anak yang mengalami gangguan emosi dan 

perilaku. 

 

F. Penutup 

1. Keberdaan sekolah-sekolah khusus (SLB) bagi mereka yang 

memerlukan pendidikan kekhususan belum mampu untuk menampung 

seluruh anak-anak yang mempunyai keterbatasan dan keistimewaan.  

2. Pendidikan inklusi dapat dijadikan sarana bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus, yang tidak tertampung di dalam sekolah-sekolah 

khusus yang ada.  
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Glosari 

 

1. Student with special need  adalah Siswa dengan kebutuhan khusus 

2. Diskriminatif adalah Membedakan satu dengan yang lainnya 

3. Individuaos with disableties education act-IDE adalah Pendidikan Individu 

yang memiliki keterbatasan 

4. Pendidikan inklusi adalah adalah system penyelenggaraan pendidikan 

yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang 

memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat 

istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam 

lingkungan pendidikan secara bersamasama dengan peserta didik pada 

umumnya 

5. Segregasi adalah sistem ppenyelenggaraan endidikan khusus dengan 

layanan dan fasilitas sesuai dengan kekhususan peserta didik 

6. Retardasi mental adalah Keterbelakangan mental 
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Kelompok 4 Topik 6 

 

INTELIGENSI DAN INTELIGENSI DAN INTELIGENSI DAN INTELIGENSI DAN     

MULTIPLE INTELEGENSIMULTIPLE INTELEGENSIMULTIPLE INTELEGENSIMULTIPLE INTELEGENSI 

 

By Ika Novitaria, Rika, dan Wadjidi 

 

I. Intelegensi 

a. Pengertian 

Inteligensi berasal dari kata Intelligere yang berarti 

menghubungkan/menyatukan satu sama lain. Menurut William Stern, 

Intelegensi adalah kapasitas umum dari kesadaran individu untuk 

menyesuaikan pikirannya terhadap persyaratan atau tuntutan baru.1 Terlihat 

di sini bahwa Stern menekankan soal penyesuaian diri (adjustment) terhadap 

masalah yang dihadapi. Orang yang memiliki intelegensi tinggi (orang 

cerdas) akan lebih cepat menyesuaikan diri dengan masalahnya, sebaliknya 

orang yang memiliki intelegensi rendah (tidak cerdas) akan lebih lambat 

dalam menyesuaikan diri dengan masalahnya. 

Menurut Thorndike seorang tokoh psikologi koneksionisme 

memberikan pengertian : ”Intelligence is demonstrable in ability of individual 

to make good responses from the stand point of truth or fact”. 2  Dimana 

Thorndike menekankan bahwa orang yang dianggap cerdas apabila 

responsnya merupakan respons yang baik terhadap stimulus yang 

diterimanya. 

                                                           
1
 Indra Soefandi, dan Ahmad Pramudya, Strategi Mengembangkan Potensi Kecerdasan Anak, Bee 

Media Indonesia, Jakarta, November 2009, h. 9 

2
 Djaali, Psikologi Pendidikan, Bumi Aksara, Cetakan Ketiga, Oktober 2008, h. 64 
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Begitu pula menurut Terman yang memberikan pengertian intelegensi 

sebagai : “….the ability to carry on abstract thinking”. 3  Dari pengertian 

tersebut dapat diketahui bahwa Terman berusaha menjelaskan ability yang 

berhubungan dengan hal-hal yang abstrak. Seseorang dapat dikategorikan 

sebagai orang yang cerdas, bila mempunyai kemampuan berpikir abstrak 

secara benar dan atau tepat. 

Bailer dan Charles mengungkapkan bahwa inteligensi adalah 

kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dan memecahakan 

persoalan-persoalan baru. Menurut Woudworh, inteligensi itu sebagai suatu 

tindakan yang bijaksana dalam menghadapi setiap situasi secara tepat dan 

berhasil. Sedangkan Charles Spearman menyebutkan bahwa inteligensi 

meliputi dua kemampuan, yaitu kemampuan yang memegang tugas-tugas 

intelektual dan sejumlah kemampuan khusus (memecahkan persoalan). 

Menurut Kohstan, intelegensi dapat dikembangkan, namun sebatas 

segi kualitasnya, yaitu pengembangan itu hanya sampai pada batas 

kemampuan saja, terbatas pada segi peningkatan mutu intelegensi, dan 

cara-cara berpikir secara metodis. 

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa inteligensi adalah suatu keahlian 

memecahkan masalah dan kemampuan untuk beradaptasi pada, dan belajar 

dari pengalaman hidup sehari-hari. Dimana minat terhadap inteligensi 

seringkali difokuskan pada perbedaan individual dan penilaian individual 

(Kaufman & Lictenberger, 20002; Lubinski, 2000; Molfse & Martin. 2001). 

Perbedaan individual adalah cara dimana orang berbeda sau sama lain 

secara konsisten dan tetap.  

 

 

 
                                                           
3
 Ibid., h. 64 



 

 
59 

 

Orientasi Baru dalam Psikologi Pendidikan – Matakuliah Martikulasi Mahasiswa S3 UNJ   

 

b. Perkembangan Intelegensi 

Bidang genetika dan perilaku mengombinasikan metode genetika dari 

psikologi untuk mempelajari karakteristik perilaku tuntutan. Para ahli genetika 

perilaku tertarik mempelajai derajat karakteristik psikologi, kemampuan 

mental, temperamen, stabilitas emosional, dan sebagainya yang 

ditransmisikan dari orang tua kepada anak. Dimana perkembangan 

intelegensi anak menurut Piaget mengandung tiga aspek, yaitu structure, 

content, dan function. Hal ini dibuktikan Jean Piaget dengan melakukan 

penelitian pada perkembangan intelektual anak sejak lahir hingga dewasa.  

 Hasil penelitian itu, Piaget membagi perkembangan intelegensi 

menjadi empat tahap, yaitu : 

1. Tahap Sensorik-Motorik 

Tahap sensorik-motorik dimulai pada saat usia 0 – 2 tahun, yang 

terlihat pada bayi yang mulai menampilkan perilaku reflektif, dengan 

melibatkan perilaku yang inteligen. Perilaku seorang bayi sangat 

mengandalkan gerakan refleksinya. Kemudian, dua bulan berikutnya, bayi 

mulai belajar untuk membedakan objek yang ada disekitarnya diawali dengan 

refleksinya untuk mengisap segala sesuatu yang ditemukan di sekelilingnya. 

Pada usia dua tahun, anak secara mental telah dapat mengenali 

objek, dan kegiatan, dan dapat menerima solusi masalah sensorik-motorik. 

Berdasarkan schemata, pada usia dua tahun secara kualitatif dan kuantitatif 

telah dianggap superior untuk berkembang menjadi anak muda. Pada usia 

dua tahun perkembangan afektif sudah mulai dapat dilihat, anak sudah mulai 

dapat membedakan suka dan tidak suka. Hal tersebut akan berpengaruh 

terhadap diri anak. 

Perkembangan kognitif dari tahap sensorik-motorik pada anak-anak 

akan terlihat pada upayanya untuk melakukan gerakan tertentu di antara 

lingkungan sekitarnya. Pada mulanya gerakan seorang bayi dilakukan secara 

spontan. Dorongan untuk melakukan gerakan tertentu selalu datang dari 
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faktor internal dirinya sendiri. Penyesuaian dan pengaturan dari proses 

penyesuaian serta proses akomodasi dilaksanakan dari proses awal, hingga 

hasilnya berlanjut baik secara kuantitatif maupun kualitatif,m seiring dengan 

perubahan yang terjadi pada schemata atau pengertian. Proses 

pembentukan pengetahuan pada anak-anak dimulai dari proses yang paling 

primitif, yaitu mencoba mengulang-ulang bunyi yang didengarnya. 

 

2. Tahap Berpikir Praoperasional 

Tahap praoperasional berada pada usia 2 – 7 tahun, perilaku 

intelektual bergerak dari tingkat sensorik-motorik menuju tingkat konseptual. 

Pada tahap ini terjadi perkembangan yang cepat dari keterampilan 

representational termasuk di dalamnya kemampuan berbahasa, yang 

menyertai perkembangna konseptual secara cepat dari proses ini. 

Perkembangan bahasa lisan tidak berguna untuk mengembangkan proses 

berpikir. Pikiran yang dimiliki anak masih egosentris, dan belum mampu 

mengembangkan untuk hal in. Mereka yakin bahwa apa yang mereka 

pikirkan adalah benar. 

Pada usia tujuh tahun, mereka sudah mulai dapat berpikir pralogis 

atau semi-logis. Konflik yang terjadi antara persepsi dan pemikiran secara 

umum dipecahkan kembali di dalam persepsi. Perkembangan bahasa dan 

representasi akan menunjang perkembangan berikutnya dari perilaku sosial. 

Perasaan moral dan pemikiran moral akan tampak (muncul). Anak-anak 

mulai berpikir tentang peraturan dan hukum, tetapi mereka belum 

mengembangkan konsep tersebut secara intensional. 

Secara kualitatif, pemikiran dari anak praoperasional memiliki 

keuntugnan dari pemikiran anak sensorik-motorik. Pemikiran praoperasional 

terutama tidak lagi terbatas pada persepsi segera dan kejadian motorik. 

Pikiran sebenarnya representasional (symbol); dan rangkaian tingkah laku 

dapat dimainkan dalam pikiran daripada kejadian fisik yang sebenarnya. 
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Walaupun demikian, persepsi dan pemikiran, sebagaimana di dalam problem 

konservasi, anak-anak yang menggunakan pemikiran praoperasional 

membuat pendapat berdasarkan persepsi. 

Tahap ini ditandai oleh terjadinya peningkatan bahasa secara 

daramatis, yang diperoleh cepat sekali antara umur 2 – 4 tahun. Tingkah laku 

pada bagian sebelumnya sangat egosentris dan tidak sosial. 

Pada umur 6 – 7 tahun pembicaraan anak-anak menjadi lebih 

komunikatif dan sosial. Perkembangan kognitif dan perkembangan afektif 

tidak berhenti pada umur 2 – 7 tahun. Agaknya mereka bergerak terus, 

asimilasi dan akomodasi berhenti di dalam konstruksi konstan dari schemata 

yang baru dan kognitif yang lebih maju. Tingkah laku anak praoperasional 

sebenarnya sama dengan anak sensorik motorik. Pada umur 7 tahun 

terdapat sedikit kemiripan. 

Jadi, pada masa tahap praoperasional seorang anak berkembang dari 

seorang sensorik-motorik ke schemata kemampuan baru, yaitu kecakapan 

representational dan tingkah laku sosial dengan cirri-ciri khusus 

praoperasional. Begitu juga terjadi dengan cepat perkembangan egosentris 

bahasa percakapan, perkembangan afektif dengan munculna responsitas 

(timbale balik) serta perasaan moral sesuai dengan konsep anak-anak 

tentang peraturan dalam bermasyrakat dengan lingkungan sosialnya. 

Perkembangan ini bergerak terus ke schemata yang baru yang lebih maju 

pada tingkatan selanjutnya sesuai teori Piaget yang lebih operasional 

konkret.  

 

3. Tahap Operasional Konkret 

Tahap operasional konkret ada pada usia 7 – 11 tahun yang 

berkembang dengan menggunakan berpikir logis. Anak-anak dapat 

memecahkan masalah konservasi dan masalah yang konkret. Dua 

reversibilitas, inverse dan reciprocity, digunakan secara independent dalam 
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berpikir. Selama tahun tersebut, operasi secara logis dan klasifikasi 

berkembang.  

Anak-anak dapat berpikir secara logis, tetapi belum mampu 

menerapkan secar logis masalah hipotetik dan abstrak. Perkembangan 

afektif utama selama tahap operasional konkret adalah konservasi perasaan. 

Perkembangan tersebut merupakan instrumental dalam meningkatkan 

regulasi dan stabilitas berfikir efektif.   

Tahap operasional konkret ini merupakan tahap transisi antara tahap 

praoperasional dengan tahap berpikir formal (logika). Selama tahap 

oerpasional konkret perhatian anak mengarah kepada operasi logis yang 

sangat cepat. Tahap ini tidak lama dan didominasi oleh persepsi dan anak 

dapat memecahkan masalah dan mampu bertahan dengan pengalamannya. 

Keseluruhan harus selalu diobseravsi antara perkembangan kognitif dan 

afektif dalam setiap tahap. Pertumbuhan anak dapat dilihat dari konsep 

moral, Seperti memahami peraturan, berbohong, perhatian dan hukum 

 

4. Tahap Berpikir Operasional Formal 

Selama tahap operasi formal (11-15 tahun), struktur kognitif menjadi 

matang secara kualitas, anak mulai dapat menerapkan operasi secara 

konkret untuk semua masalah yang dihadapi di dalam kelas. Anak dapat 

menerapkan berpikir logis dari masalah hipotetis yang berkaitan dengan 

masa yang akan datang. Anak-anak dengan operasi formal dapat beroperasi 

dengan logika dari kebebasan argument dari isinya. Secara logis benar-benar 

disediakan kepada anak sebagai alat berpikir. Selama puber, berpikir formal 

secara esensial ditandai oleh egosentris. 

Pada masa puber, individu mencoba mengembalikan semua perilaku 

pemikiran adalah logis dan dia mengalami kesulitan koordinasi dengan dunia 

yang dihadapi. Emergensi perasaan idealistic formasi personal berlanjut 
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sebagai permulaan masa puber untk beradaptasi terhadap dirinya untuk 

dunia dewasa. 

Berpikir operasional konkret dapat dibalik, inverse dan reciprocity, 

yang digunakan secara bebas. Dua macam berpikir terbalik menjadi 

terkoordinasikan dalam berpikir formal. Beberapa struktur penting yang 

melandasi selama konstruksi operasi formal antara lain berpikir hipotesis-

deduktif yaitu kemampuan berpikir tentang hipotesis seperti kondisi yang 

sebenarnya dan kemampuan untuk menyimpulkan berdasarkan premis-

premis hipotesis.  

Dua isi kognitif pertama yang berkembang selama tahap operasi 

formal adalah proporsional atau operasi kombinasi, dan skema operasi 

formal adalah proporsional atau operasi kombinasi, dan skema operasi 

formal, seperti proporsi dan probability. lebih cepat ditutup seperti berpikir 

keilmuan. Operasi formal tidak begitu abstrak bila dibandingkan dengan 

berpikir proporsional. 

 

c. Teori-Teori Intelegensi 

1. Teori Faktor (Charles Spearman) 

Teori faktor berusaha mendeskripsikan struktur inteligensi, yang terdiri 

dari dua faktor utama, yakni “g” (general) yang mencakup semua kegiatan 

intelektual yang dimiliki oleh setiap orang dalam berbagai derajat tertentu, 

dan faktor “s” (specific) yang mencakup berbagai faktor khusus yang relevan 

dengan tugas tertentu. Faktor “g” lebih banyak memiliki segi genetis dan 

faktor “s” lebih banyak diperoleh melalui latihan dan pendidikan. 

2. Teori Struktur Intelegensi (Guilford) 

Menurut Guilford struktur kemampuan intelektual terdiri atas 150 

kemampuan dan memiliki tiga parameter, yaitu operasi, produk dan konten. 

Parameter operasi terdiri atas evaluasi, produksi, konvergen, produksi, 

divergen, memori dan kognisi. Parameter Produk terdiri atas unit, kelas, 
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relasi, sistem, transformasi, dan implikasi. Parameter Konten terdiri atas 

figurasi, simbolis, semantic dan perilaku. 

3. Teori Multiple Intelligence (Gardner) 

Menurut Gardner, inteligensi manusia memiliki tujuh dimensi yang 

semiotonom yaitu linguistic, music, matematik logis, visual special, kinestetik 

fisik, sosial interpersonal, dan intrapersonal. Setiap dimensi tersebut, 

merupakan kompetensi yang eksistensinya berdiri sendiri dalam sistem 

neuron. Artinya, memiliki organisasi neurologis yang berdiris sendiri dan 

bukan hanya terbatas kepada yang bersifat intelektual. 

4. Teori Uni Faktor (Wilhelm Stern) 

Menurut teori ini, intelegensi merupakan kapasitas atau kemampuan 

umum. Oleh karena itu, cara kerja inteligensi juga bersifat umum. Reaksi atau 

tindakan seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau 

dalam memecahkan masalah, bersifat umum pula. Kapasitas umum itu timbul 

akibat pertumbuhan fisiologis ataupun akibat belajar. 

5. Teori Multifaktor (E.L. Thorndike) 

Menurut teori ini inteligensi terdiri atas bentuk hubungan neural antara 

stimulus dengan respons. Hubungan neural khusus inilah yang mengarahkan 

tingkah laku individu. Manusia diperkirakan memiliki tiga belas miliar urat 

saraf, sehingga memungkinkan adanya hubungan neural yang banyak sekali. 

Jadi, Inteligensi menurut teori ini adalah jumlah koneksi actual dan potensial 

di dalam sistem saraf. 

6. Teori Primary Mental Ability (Thurstone) 

Teori ini mencoba menjelaskan tentang organisasi inteligensi yang 

abstrak, dengan membagi inteligensi menjadi kemampuan primer, yang terdiri 

atas kemampuan numerical/matematis, verbal atau berbahasa, abstraksi, 

berupa visualisasi atau berpikir, membuat keputusan, induktif maupun 

deduktif, mengenal atau mengamati dan mengingat. 
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Menurut teori Primary Mental Ability masing-masing dari kemampuan 

primer tersebut adalah independen serta menjadikan fungsi pikiran yang 

berbeda atau berdiri sendiri-sendiri. Oleh karena itu, para ahli yang lain 

menilai bahwa teori ini mengandung kelemahan, karena kemampuan individu 

itu pada hakikatnya saling berhubungan secara integrative. 

7. Teori Sampling (Godfrey H. Thomson) 

Menurut teori ini, inteligensi merupakan berbagai kemampuan sampel. 

Dunia berisikan berbagai bidang pengalaman dan sebagian terkuasai oleh 

pikiran manusia. Masing-masing bidang hanya terkuasai sebagian saja, dan 

ini mencerminkan kemampuan mental manusia. Inteligensi beroperasi 

dengan terbatas pada sampel dari berbagai kemampuan atau pengalaman 

dunia nyata. 

8. Entity Theory 

Menurut teori ini, inteligensi atau kecerdasan adalah kesatuan yang 

tetap dan tidak berubah-ubah 

9. Incremental Theory 

Menurut teori ini, seseorang dapat meningkatkan 

inteligensi/kecerdasannya melalui belajar 

 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Intelegensi 

Inteligensi antara orang yang satu dengan yang lain berbeda-beda. 

Hal ini karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya. Adapun 

faktor yang mempengaruhi inteligensi antara lain adalah : 

1. Faktor pembawaan, dimana faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa 

sejak lahir. Batas kesanggupan atau kecakapan seseorang dalam 

memecahkan masalah, antara lain ditentukan oleh faktor bawaan. 

2. Faktor minat dan pembawaan yang khas, dimana minat mengarahakn 

perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan baik perbuatan 

itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan atau motif yang mendorong 
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manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar, sehingga apa yang 

diminati oleh manusia dapat memberikan dorongan untuk berbuat lebih 

giat dan lebih baik. 

3. Faktor kematangan, dimana tiap organ dalam tubuh manusia mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan. Setiap organ manusia baik fisik 

maupun psikis, dapat dikatakan telah matang, jika ia telah tumbuh atau 

berkembang hingga mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya 

masing-masing. 

4. Faktor kebebasan, yang berarti manusia dapat memilih metode tertentu 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Di samping kebebasan 

memilih metode, juga bebas dalam memilih masalah yang sesuai dengan 

kebutuhannya. 

 

e. Alat Ukur Kecerdasan 

1. Tes Inteligensi Individual 

i. Tes Stanford-Binet (The Stanford-Binet Test) 

 Tes ini berawal tahun 1904, dimana pada saat itu para pejabat 

sekolah ingin mengurangi sekolah yang penuh sesak dengan cara 

memindahkan murid yang kurang mampu belajar di sekolah umum ke 

sekolah khusus, sehingga Menteri Pendidikan Perancis meminta psikologi 

Alfred Binet untuk menyusun metode guna mengidentifikasi anak-anak 

yang tidak mampu belajar di sekolah. Oleh karena itu Binet dan 

mahasiswanya, Theophile Simon, menyusun tes inteligensi yang disebut 

dengan Chelle matrique de l’intelligence atau skala pengukur inteligensi. 

untuk memenuhi permintaan tersebut.  

Tes ini terdiri dari 30 pertanyaan, mulai dari kemampuan untuk 

menyentuh telinga hingga kemampuan untuk menggambar desain 

berdasarkan ingatan dan mendefinisikan konsep abstrak. Selain itu Binet 

juga mengembangkan konsep Mental Age (MA) atau usia mental, yakni 
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level perkembangan mental individu yang berkaitan dengan 

perkembangan lain (Santrock, 2007:135). Hal ini menjelaskan bahwa 

perubahan inteligensi umumnya berkaitan dengan pertambahan usia, 

dimana semakin tinggi anak di dalam skala itu dengan menjawab soal 

secara tepat, semakin tinggi usia mental (MA) anak itu (Sobur, 2003: 166) 

Pada tahun 1912, seorang psikolog asal Jerman, William Stern 

menciptakan konsep intelligence quotient (IQ), yaitu usia mental seseorang 

dibagi dengan usia kronologis (chronological age-CA) dikalikan dengan 

100. Rumusnya adalah : IQ = MA/CA x 100. Jika usia mental sama 

dengan usia kronologis, IQ orang itu adalah 100. Jika usia mental di atas 

usia kronologis, maka IQ-nya lebih dari 100. 

 Tes Binet direvisi berkali-kali untuk disesuaikan dengan 

kemajuan dalam pemahaman inteligensi dan tes inteligensi. Revisi-revisi 

itu disebut dengan tes Stanford-Binet (sebab revisi itu dilakukan di 

Universitas Stanford). Binet menggunakan campuran dari berbagai jenis 

soal untuk menguji inteligensi. Dalam Sobur (2003:167) diungkapkan, 

dalam revisi tes Stanford-Binet tahun 1986 dikelompokkan empat bidang 

kemampuan intelektual, yaitu: penalaran verbal, abstrak atau visual, 

penalaran kuantitatif, dan memorik jangka pendek. 

 

ii. Tes Skala Wechsler (The Wechsler Tests) 

 Tes lain yang banyak dipakai untuk menilai inteligensi murid adalah 

Skala Wechsler yang dikembangkan oleh David Wechsler. Santrock 

(2007:136) menjelaskan, tes ini mencakup Wechsler Preschool and Primary 

Scale of Intelligence-Revised (WPPSI-R) untuk menguji anak usia 4 hingga 6 

½ tahun; Wechsler Intelligence Scale fro Children-Revised (WISC-R) untuk 

anak dan remaja, dari usia 6 hingga 16 tahun, serta Wechsler Adult 

Intelligence Scale-Revised (WAIS-IC).  
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Selain menunjukkan IQ keseluruhan, skala Wechsler juga menunjukkan 

IQ verbal dan IQ kinerja. IQ verval didasarkan pada enam subskala verbal, IQ 

kinerja didasarkan pada lima subskala kinerja. Ini membuat peneliti bisa 

melihat dengan cepat pola-pola kekuatan dan kelemahan dalam area 

inteligensi murid yang berbeda-beda (Woolger, 2001). 

 

2. Tes Inteligensi Kelompok 

 Tes inteligensi seperti tes Stanford-Binet dan Wechsler dilakukan 

berdasarkan basis individual. Selain tes inteligensi individu, terdapat juga tes 

inteligensi kelompok. Tes inteligensi kelompok mencakup Lorge-Thorndike 

Intelligence Test, Kuhlman-Anderson Intelligence Test, dan Otis-Lennon 

School Mental Abilities Test (Santrock, 2007:137). Tes kelompok merupakan 

tes yang lebih nyaman dan ekonomis daripada tes individu, namun terdapat 

kekurangan juga di dalamnya. Peneliti tidak dapat menyusun laporan 

individual, tidak menemukan tingkat kecemasan murid-murid melalui tes 

kelompok belajar. 

Penjelasan singkat mengenai contoh-contoh tes inteligensi kelompok : 

i.  Tes Inteligensi Lorge-Thorndike : This test have been designed to 

measure reasoning ability. One example of the limitations of the Lorge-

Thorndike IQ test is the finding that in the few studies that have explored 

its effectiveness for evaluating children with learning disabilities  

(Spelvin:http://wiki.answers.com/Q/How_accurate_is_the_Lorge-

Thorndyke_ IQ_test + tes+inteligensi+lorge-thorndike&cd=3&hl=id& 

ct=clnk&gl=id) 

 

Tes inteligensi Lorge-Thorndike didesain untuk mengukur keahlian 

seseorang yang beralasan, tes tersebut dilakukan dalam sejumlah 

kelompok. Tes ini memiliki keterbatasan, pada penemuan bahwa dalam 
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sejumlah studi ditemukan bahwa pengeksploran keefektifitasan untuk 

mengevaluasi anak tergantung kepada kemampuannya dalam belajar. 

ii.  Tes Inteligensi Kuhlmann-Anderson  : The Kuhlmann-Anderson 

Intelligence Test is a standardized group intelligence test that may be 

given in grades K-12. The test was originally developed in the 1920's but 

has been updated several times since then. The test has verbal and 

nonverbal items (although the items are primarily nonverbal in the early 

grades) and takes 50-75 minutes to complete. The test correlates well with 

performance in school and on other intelligence tests. Test scores allow 

comparisons with other children by both chronological age and by grade 

level, and the test gives reliable results from one testing to the next. 

 (Culross : 

http://74.125.153.132/search?q=cache:EarO_600jPkJ:school. 

familyeducation.com/gifted-education/educational-testing/40939.html+ 

Kuhlman-Anderson+Intelligence+Tes&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id) 

 

Tes inteligensi Kuhlman-Anderson dikembangkan pertama kali pada 

tahun 1920an, dan selanjutnya dikembangkan terus menerus. Tes 

tersebut merupakan tes inteligensi grup standar, yang menggunakan tes 

verbal dan nonverbal (walaupun tes nonverbal biasanya hanya dilakukan 

pada kelas-kelas awal). Tes inteligensi tersebut memakan waktu sekitar 

50 hingga 75 menit. Tes itu berhubungan dengan keadaan siswa di 

sekolah dan tes-tes inteligensi lainnya. Hasil tes setiap siswa dapat 

dibandingkan berdasarkan usia dan tingkat kelas, tes tersebut juga tetap 

reliabel untuk dijadikan acuan bagi tes selanjutnya. 

c. Tes Otis-Lennon School Mental Abilities  : The Otis-Lennon School 

Mental Ability Test (OLSMAT) is a widely used measure of abstract 

thinking and reasoning ability appropriate for students between the ages 

of 5 and 18. The test includes both verbal and nonverbal items. The 



 

 
70 

 

Orientasi Baru dalam Psikologi Pendidikan – Matakuliah Martikulasi Mahasiswa S3 UNJ   

 

OLSMAT does provide scoring comparisons both by age and grade and it 

was standardized on a large representative sample of the U.S. school 

population. It is typically administered in a group setting and may take 60-

75 minutes, depending on the grade level of the child. Younger children 

are sometimes administered the test in two settings.  

(Culross : http://school.familyeducation.com/gifted-

education/educational-testing/40940.html?detoured=1) 

 

Tes dengan menggunakan Otis-Lennon School Mental Abilities Test 

merupakan tes untuk mengukur kemampuan kemampuan berpikir abstrak 

anak dan keahlian yang beralasan, dan biasanya dapat diikuti oleh anak 

usia 5 tahun hingga 18 tahun. Tes tersebut meliputi tes verbal dan 

nonverbal. Hasil tes dapat diperbandingkan sesuai usia dan tingkat kelas, 

dan telah distandardisasikan dengan menggunakan sampel populasi dari 

sekolah di Amerika Serikat. Tes ini merupakan tes inteligensi kelompok 

dan memakan waktu 60 hingga 75 menit, tergantung pada tingkatan kelas 

anak. Bagi anak yang lebih muda kadang-kadang diperlukan dua bagian 

dalam tes OLSMAT tersebut. 

 

II. MULTIPLE INTELLEGENCES 

a. Pengertian 

Multiple Intelligences adalah sebuah penilaian yang melihat secara 

deskriptif  bagaimana individu menggunakan kecerdasannya untuk 

memecahkan masalah dan menghasilkan sesuatu. Pendekatan ini 

merupakan alat untuk melihat bagaimana pikiran manusia mengoperasikan 

dunia, baik itu benda-benda yang konkret maupun hal-hal yang abstrak. 

Teori ini dikemukakan oleh Gardner. Namun teori ini belum diterima 

secara luas di masyarakat ilmiah, meskipun sudah dipakai oleh banyak 

pendidik. Beberapa pengkritik mengatakan bahwa beberapa inteligensi 
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sebenarnya adalah talenta (keterampilan jasmaniah-kinestetik, kemampuan 

musical) atau cirri-ciri kepribadian (kemampuan interpersonal). 

 

b. Jenis-jenis Multiple Intellegences 

Teori Multiple Intellegences atau Kecerdasan Majemuk dikembangkan 

pada 1983 oleh Dr. Howard Gardner, seorang professor di bidang 

kependidikandi Harvard University, Amerika Serikat, berdasarkan 

pandangannya bahwa kecerdasan pada saat sebelumnya dilihat dari segi 

linguistic dan logika. Padahal, berbagai kecerdasan lainnya harus juga 

diperhatikan. 

Gardner mengemukakan definisi kecerdasan yang berbeda untuk 

mengukur cakupan potensi manusia yang lebih luas, baik anak-anak maupun 

orang dewasa. Gardner membagi kecerdasan ke dalam 8 kecerdasan yang 

akhirnya menjadi teori-teori, yaitu : 

1. Word Smart (Kecerdasan Linguistik) 

Kecerdasan ini adalah kemampuan dalam mengolah kata atau 

menggunakan kata secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis. Orang 

yang cerdas dalam bidang ini dapat berargumentasi, menyakinkan orang, 

menghibur atau mengajar dengan efektif lewat kata-kata yang diucapkannya. 

Pandai berbicara, gemar bercerita, dengan tekun mendengarkan cerita atau 

membaca merupakan tanda-tanda anak yang memiliki kecerdasan linguistic 

yang menonjol. Kecerdasan ini menuntut kemampuan anak untuk 

menyimpan berbagai informasi yang berarti berkaitan dengan proses 

berfikirnya. 

Kecerdasan ini muncul sejak manusia lahir. Sejak lahir, manusia 

sudah memiliki keinginan untuk berbicara. Menangis dan menggerakkan 

tubuh merupakan usaha bayi untuk menyampaikan keinginannya. Saat 

berusia enam bulan, ia mulai meraba yang kemudian dilanjutkan dengan 

mengucapkan kata-kata di usia 1 tahun. Kemampuan berbahasa anak akan 
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meningkat di tahun kedua usianya ketika ia mulai belajar mengucapkan 

kalimat-kalimat, menggunakan kata dengan tepat dan efektif. Dimana 

kecerdasan ini memiliki empat keterampilan, yaitu: menyimak, membaca, 

menulis, berbicara. Adapun tujuan. 

  

2. Logic Smart (Kecerdasan logika-matematika) 

Kecerdasan logika-matematika adalah kemampuan dalam hal angka 

dan logika. Kecerdasan ini melibatkan keterampilan mengolah kata, angka, 

dan/atau kemahiran menggunakan logika atau akal sehat. Ini merupakan 

kecerdasan para ilmuwan, akuntan, pemrogram computer dan sebagainya. 

Kecerdasan ini pada dasarnya melibatkan kemampuan-kemampuan 

menganalisis masalah secara logis, menemukan atau menciptakan rumus-

rumusnya, dan menyelidikinya secara ilmiah. 

Anak-anak dengan kecerdasan logika-matematika yang tinggi 

memperlihatkan minat yang besar terhadap kegiatan eksplorasi. Mereka 

sering bertanya tentang berbagai fenomena yang mereka lihat. Mereka 

menuntut penjelasan logis dari setiap pertanyaan. Selain itu, mereka juga 

suka mengklasifikasikan benda dan senang berhitung. 

Kecerdasan logika-matematika ini mulai muncul sejak dari bayi. Di usia 

bayi (0 – 1 tahun), anak sangat suka menguji atau meneliti apa saja 

disekitarnya yang dapat dijangkaunya dengan mudah. Saat menginjak usia 

dua tahun, ia akan mulai mengklasifikasi objek-objek, mungkin berdasarkan 

warna, bentuk atau fungsi. atau apabila di usia ini anak mulai berbicara, 

kesadaran terhadap konsep besar dan kecil akan berkembang dan 

memasuki tingkatan lebih besar dan lebih kecil dengan membandingkan 

berbagai benda.  

Usia 2 – 4 tahun, kemampuan mental anak mengalami perkembangan 

yang sangat pesat. Ia telah mampu berimajinasi, menyadari adanya mimpi, 

mulai mengaitkan awan mendung dengan hujan yang turun setelahnya. Usia 
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3 – 4 tahun, anak mungkin telah siap untuk menyukai kegiatan menyusun 

benda berdasarkan urutan kecil ke besar. Di usia ini, anak telah berada 

dalam tahap perkembangan berpikir untuk menimbang dan mengukur.  

Usia empat tahun, keingintahuannya semakin besar dan pertanyaan 

yang ia ajukan meluncur tiada henti. Di usia lima tahun, biasanya anak sudah 

mulai memahami konsep bilangan dari 0 hingga 5, dan mungkin telah mampu 

menyebutkan bilangan dai 1 – 10. Pengetahuan anak terhadap bilangan di 

awali dengan penyebutannya dan tidak diiringi sekaligus dengan 

pemahamannya terhadap bilangan yang disebutkan.  

Dan di usia prasekolah 4 – 6 tahun, anak mulai mengembangkan 

kecerdasannya. Informasi yang ia peroleh dari berbagai eksperimen, 

pengamatan, serta jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Sebelum 

memasuki usia remaja, anak-anak ini menjelajahi berbagai pola, kategori dan 

hubungan dengan secara aktif memanipulasi lingkungan serta bereksperimen 

dengan berbagai hal menggunakan cara yang terkendali dan teratur. Saat 

remaja, mereka mampu menggunakan bentuk pemikiran logis yang sangat 

abstrak. 

Kecerdasan logika-matematika sangat penting dan diperlukan. Karena 

orang yang melek angka menunjukkan kemampuan untuk menggunakan 

angka demi meningkatkan mutu kehidupan. Sebaliknya, tanpa melek angka, 

orang cenderung gagal dalam berbagai tugas yang memerlukan kemampuan 

matematika praktis. Pada tingkat kolektif, tanpa memiliki kepekaan akan 

makna angka, masyarakat tidak mungkin menangkap masalah penting dalam 

berbagai bidang kehidupan. 

 

3. Body Smart (Kecerdasan fisik) 

Kecerdasan fisik adalah suatu kecerdasan dimana saat digunakan 

akan mampu melakukan gerakan-gerakan yang bagus, berlari, membangun 

sesuatu, karya seni dan hasta karya. Anak-anak dengan kecerdasan bodily-
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kinesthtetic di atas rata-rata, senang bergerak dan menyentuh. Mereka 

memiliki control pada gerakan, keseimbangan, ketangkasan dan keanggunan 

dalam bergerak. Mereka mengeksplorasi dunia dengan otot-ototnya. Mereka 

perlua dan senang menyentuh sesuatu. Dengan cara inilah, anak-anak 

dengan kecerdasan gerakan tubuh yang tinggi mengenal dunia. Dengan kata 

lain, mereka mengambil informasi melalui otot-otot tubuhnya. 

Dalam bergerak, anak-anak  yang memiliki kecerdasan gerakan tubuh 

ini memiliki koordinasi yang baik. Mereka melakukannya dengan tangkas dan 

cepat. Ini karena mereka memiliki control tubuh yang baik. Mereka adalah 

tipe pelajar yang mengadalkan tubuh. Itu sebabnya, mereka memiliki 

keterampilan motorik halus dan kasar yang baik. 

Kecerdasan fisik ini muncul dan mulai dapat menggunakannya 

dengan baik pada saat anak tersebut sudah dapat bergerak dengan 

sendirinya. Hal ini dapat dilihat dengan baik yaitu pada saat anak mulai dapat 

berjalan sendiri dan dapat mengondisikan dirinya sendiri sesuai dengan 

porsinya. Anak yang mempunyai kecerdasan ini menandankan sudah 

matangnya anak dalam mengambil suatu tindakan. Kematangan motorik ini 

bergantung pada keterangan otot dan syarat yang dimilikinya. Kematangan 

ini bisa terlihat pada anak usia 1 tahun. Sebab, pada usia ini, umumnya anak 

sudah mulai bisa belajar jalan sendiri dan mencoba untuk menjelajahi 

keadaan di sekitarnya. 

 

4. Picture Smart (Kecerdasan visual-spasial) 

Kecerdasan visual-pasial adalah kecerdasan yang berkaitan dengan 

kemampuan anak dalam memvisualisasikan gambar di dalam pikiran 

seseorang, atau kemampuan anak berpikir dalam bentuk visual untuk 

memecahkan suatu masalah atau menemukan jawaban. 

Visual-spasial dianggap sebagai salah satu faktor kecerdasan yang 

penting karena akan memberikan kebebasan kepada anak untuk 
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mengekspresikan dirinya. Melalui visualisasinya, ia dapat menilai dan 

menggambarkan sebuah benda atau mungkin membantu seseorang yang 

kehilangan sehingga orang tersebut dapat dengan mudah menemukan letak 

benda-bendanya yang hilang. Anak-anak dengan kecerdasan visual-spasial 

yang tinggi cenderung berpikir secara visual. Mereka kaya dengan khayalan 

internal (internal imagery) sehingga cenderung imajinatif dan kreatif. 

Kecerdasan ini mulai dapat diidentifikasi ketika anak mulai memasuki 

usia sekolah ketika anak mulai menunjukkan ketertarikannya akan sesuatu. 

Ketika anak mulai memperlihatkan kesukaannya pada dunia yang 

berhubungan dengan seni atau yang berhubungan dengan bentuk, ruang, 

dan benda, dan sebagainya. Atau mungkin ketika anak lebih mudah 

memahami sesuatu melalui gambar dan bukan melalui kata-kata. 

 

5. Self Smart (Kecerdasan intrapersonal) 

Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan diri kita untuk berpikir 

secara reflektif, yaitu mengacu pada kesadaran reflektif mengenai perasaan 

dan proses pemikiran diri sendiri. Adapun kegiatan yang mencakup 

kecerdasan ini adalah berpikir, merancang tujuan, refleksi merenung, 

membuat jurnal, menilai diri, instropeksi, dan sebagainya. 

Dalam kehidupan, kita pasti menemukan berbagai macam persoalan 

yang harus dihadapi atau bahkan kita menemukan berbagai tantangan yang 

harus dilewati. Untuk itulah, kita harus mengerti mengenai konsep diri kita 

sendiri, yaitu mengenlai kelebihan dan kekurangan diri sendiri, atau yang 

lebih dikenal dengan citra diri. 

Anaka dengan kecerdasan intrapersonal yang menonjol memiliki 

kepekaan perasaan dalam situasi yang tengah berlangsung, memahami diri 

sendiri, dan mampu mengendalikan diri dalam situasi konflik. Ia juga 

mengetahui apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan 

dalam lingkungan sosial. 
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Ia megnetahui kepada siapa harus meminta bantuan saat 

memerlukan. Keterampilan untuk mengelola diri kita sangatlah penting, 

sehingga kita dapat memahami apa-apa saja yang sanggup dikerjakan diri 

sendiri ataupun tidak. Sehingga dalam bersosialisasi, kita tidak perlu 

memaksakan diri menjadi pribadi yang dipandang ideal. Pengenalan diri ini 

harus diajarkan sejak dini kepada anak karena pada saat ini, anak sudah 

mulai bertanya mengenai “siapa dirinya”. Kecerdasan ini mulai muncul pada 

usia dua tahun. Pada usia ini anak-anak mendapat konsep permulaan 

mengenai diri. 

 

6. People Smart (Kecerdasan interpersonal) 

Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan berpikir lewat 

komunikasi dengan orang lain. Adapun kegiatan yang mencakup kecerdasan 

ini yaitu memimpin, mengorganisasi, berinteraksi, berbagi, permainan 

kelompok, kerja sama dan sebagainya. Kecerdasan ini haruslah 

dikembangkan pada diri anak sejak usia dini, karena kecerdasan ini 

menyangkut cara anak menghadapi dunia luar atau orang lain selain 

keluarganya. Seandainya kecerdasan ini tidak diasah, anak akan menjadi 

pribadi pemalu, minder, dan tidak mau bermain dengan teman-temannya. 

Anak dengan kecerdasan interpersonal yang menonjol memiliki 

interaksi yang baik dengan orang lain, pintar menjalin hubungan sosial, serta 

mampu mengetahui dan menggunakan beragam cara saat berinteraksi. 

Mereka juga mampu merasakan perasaan, pikiran, tingkah laku, dan harapan 

orang lain, serta mampu bekerja sama dengan orang lain. Adapun saat yang 

tepat untuk mengembangkan kecerdasan interpersonal ini adalah sejak anak-

anak sudah mulai memasuki tahapan bermain dengan anak lainnya. 

 

7. Music Smart (Kecerdasan Musical) 
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Kecerdasan musical yaitu kemampuan mengenai bentuk-bentuk 

musical dengan cara memersepsi, membedakan, menggubah, 

mengekspresikan. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada irama, pola 

titinada pada melodi, dan warna nada atau warna suara suatu lagu. Orang 

dapat memiliki pemahaman music figural (atas-bawah) atau disebut “global-

intuitif”, pemahaman formal (bawah-atas) atau disebut “analitis-teknis”, dan 

bisa keduanya. 

Anak dengan kecerdasan musical yang menonjol mudah mengenali 

dan mengingat nada-nada. Ia juga dapat mentransformasikan kata-kata 

menjadi lagu dan menciptakan berbagai permainan music. Mereka pintar 

melantunkan beat lagu dengan baik dan benar. Mereka pandai menggunakan 

kosakata musical dan peka terhadap ritme, ketukan, melodi atau warna suara 

dalam sebuah komposisi music. 

Ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan musical dapat dilihat pada 

kemampuannya dalam memainkan irama dan melodi, misalnya apakah ia 

gemar bernyanyi, bersiul, bersenandung, suka mengetuk-ngetukkan tangan 

dan kaki, dan suka mendengarkan berbagai macam music. 

 

8. Nature Smart (Kecerdasan naturalis) 

 Kecerdasan naturalis adalah keahlian mengenal dan mengeksplorasi 

spesies (flora dan fauna) di lingkungan sekitar, mengenal eksistensi spesies, 

memetakan hubungan antara beberapa spesies dan fenomena alam lainnya. 

Dan bagi mereka yang dibesarkan di perkotaan, termasuk juga kemampuan 

membedakan benda tak hidup seperti mobil, sepatu, sepatu karet dan 

sebagainya. Juga kemampuan merasakan bentuk-bentuk serta 

menghubungkan elemen-elemen yang ada di alam. 

Anak-anak dengan kecerdasan naturalis yang menonjol memiliki 

ketertarikan yang benar terhadap alam sekitar, termasuk kepada binatang, di 

usia yang sangat dini. Mereka menikmati benda-benda dan cerita yang 



 

 
78 

 

Orientasi Baru dalam Psikologi Pendidikan – Matakuliah Martikulasi Mahasiswa S3 UNJ   

 

berkaitan dengan fenomena alam, misalnya terjadinya awan dan hujan, asal-

usul binatang, tata surya dan lain-lainnya. 

Ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan naturalis dapat dilihat dari cara 

ia menyayangi binatang, keinginan ia memiliki hewan peliharaan, kesukaan ia 

mengamati burung dan tumbuhan, dapat menikmati benda dan cerita yang 

berkaitan dengan fenomena alam, kesukaan mengamati apa yang terjadi di 

lingkungan, dan lain sebagainya. 
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Kelompok 5 Topik 7 

 

BEHAVIORAL THEORIES of LEANINGBEHAVIORAL THEORIES of LEANINGBEHAVIORAL THEORIES of LEANINGBEHAVIORAL THEORIES of LEANING    

 

Amaliah, Heni, Yasmis, dan Haposan 

    

A.Sejarah Perkembangan Psikologi Behaviorisme 

Behaviorisme merupakan transisi dari psikologi sebelumnya( psikologi  

Struktualisme dan Fungsionalisme) psikologi behaviorisme memaknai belajar 

sebagai  studi tentang perilaku dan sistem ini mendapat dukungan kuat 

dalam perkembangannya pada abad  20 di Amerika Serikat.  

Psikologi behaviorisme cenderung memandang perilaku manusia dapat di 

amati dan di kuantifikasi memiliki makna sendiri , serta tidak hanya berfungsi 

sebagai perwujudan peristiwa mental yang mendasarinya. 

Para ahli psikolog dalam rumpun behaviorisme ingin meneliti psikologi 

secara obyekti. Mereka berpendapat bahwa kesadaran merupakan hal yang 

dubious, sesuatu yang tidak dapat diobservasi secara nyata dan langsung. 

Pada mulanya pemikiran Pavlop hanya terbatas di Rusia, kemudian 

menyebar ke Amerika, terutama bagi para ahli yang menolakdigunakannya 

metode introspeksi dalam psikologi. 

Psikologi behaviorisme di kembangkan J B Watson (1878-1958 ) 

dengan makalahnya berjudul “Psychology as Behaviorist View it” di 

publikasikan pada tahun 1913. 

Pemikiran Watson terhadap tingkah laku manusia lebih cenderung kepada 

hal yang tampak dari pada berdasarkan  kesadaran dan proses mental. 

Pada tahun 1930 behaviorisme berkembang sangat dominan di  Amerika 

Serikat dan Watson berhasil mengawali perubahan perkembangan psikologi 

pada abad 20. 



 

 
80 

 

Orientasi Baru dalam Psikologi Pendidikan – Matakuliah Martikulasi Mahasiswa S3 UNJ   

 

Landasan pemikiran behaviorisme adalah pemikiran filsuf Inggris serta 

Jonh Locke tentang kepasifan  menta l yang bermakna bahwa isi pikiran 

bergantung pada lingkungan. Landasan pemikiran behaviorisme di ilhami 

pula dari pemikiran dan penelitian Pavlov (Ivan Pet rovich Pavlov)pada 

tahun 1849-1936.  Ilmuan Rusia ini lebih dulu mencetuskan tentang tingkah 

laku manusia sebagai hasil dari pembelajaran adapun lingkungan adalah 

faktor utama dalam menciptakan kecerdasan manusia. Hasil penelitian 

Pavlop terhadap anjing, di kembangkan  oleh ilmuan Amerika 

(Watson),sehingga menjadi aliran psikologi behaviorisme.     

 

B. Pengertian  Belajar Menurut Tokoh Behaviorisme    

 Behaviorisme adalah aliran psikologi yang menekankan pada tingkah 

laku dan  perilaku manusia sebagai makhluk reaktif yang memberikan respon 

terhadap lingkungan  sekitarnya.  Pengalaman dan  pengkondisian akan 

membentuk perilaku orang tersebut 

          Pengertian belajar menurut behaviorisme berpengaruh pada 

arah pengembangan teori dan praktek pendidikan dan 

pembelajaran. Aliran behaviorisme menekankan pada terbentuknya 

perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Adapun peristiwa yang 

terjadi ketika proses belajar diabaikan. 

   Belajar merupakan perubahan dalam diri seseorang  yang 

disebabkan oleh pengalaman(slavin 2009,179). Hal inimenunjukkan 

seseorang di anggap telah belajar j ika dapat menunjukan 

perubahan tingkah lakunya. Menurut aliran behaviorisme belajar 

terdiri dari dua komponen penting yakni input(berupa stimulus)dan 

out put(berupa respon).stimulus adalah apa saja yang di berikan 

guru kepada peserta didik sedangkan respon adalah tanggapan 

atau reaksi peserta didik terhadap stimulasi yang di berikan oleh 

guru. Adapun proses yang terjadi antara S dan R tidak penting 
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untuk di perhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat di 

ukur.  

 

Prinsip-prinsip pembelajaran  aliran behaviorisme 

Teori belajar behaviorisme mengutamakan pengukuran dan pengamatan  

sebab pengukuran dan pengamatan  merupakan suatu hal penting untuk 

melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut.  Adapun 

prinsipnya adalah 

• Reinforcement  and funishment 

Reinforcement adalah tindakan  penguatan untuk meningkatkan frekuensi 

perilaku. Penguatan yang diberikan  harus meyenangkan dan memotivasi 

perilaku siswa. Adapun funishment atau hukuman adalah tindakan 

penguatan yang dirancang untuk memperlemah perilaku (Slavin, 2009: 

185) 

• Primary and secondary reinforcement 

Penguatan primer adalah bentuk penguatan yang diberikan dalam wujud 

pemuasan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar itu 

antaralain makannaa, air, minuman,keamana dan sebagainya.Tindakan 

penguatan sekunder ialah penguatan yang memperoleh nilainya kalau 

dikaitkan dengan tindakan penguatan primer atau tindakan sekunderlain 

yang sudah terbentuk dengan baik. Ada tiga kategori dasar penguatan 

sekunder: 

1. Penguatan social, seperi pujian, senyuman dan lain-lain 

2. Penguatan kegiatan seperti kegiatan yang menyenangkan 

3. Tindakan penguatan pertanda, seperti uang,  tandabintang , poin yang 

dapat ditukar    

            Individu dengan penguatan lain. 

 



 

 
82 

 

Orientasi Baru dalam Psikologi Pendidikan – Matakuliah Martikulasi Mahasiswa S3 UNJ   

 

• Prinsip Premarck 

Salah satu prinsip perilaku yang digunakan untuk meningkatkan kegiatan 

yang kurang diiginkan, dengan menghubungkannya pada kegiatan yang 

lebih menyenangkan. 

• Operant conditioning 

Kata “operant” berasal dari bahasa Ingggris yang diartikan sebagai 

sejumlah perilaku yang membawa efek kepada lungkungan yang dekat. 

Conditioing dapat diartikan sebagai waktu dan tempat. Dengan demikian 

operant conditioning dapat diartikan sebagai lingkungan yang dapat 

memberikan efek kepada orang yang berada disekitarnya.  

 

C. Tokoh Behaviorisme 

1.Thorndike (Kaidah Efek) 1874-1949 

     Belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus 

adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran , 

perasaan atau hal-hal lain yang dapat ditangkap oleh panca indera 

sedangkan adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika 

belajar.Thorndike menciptakan teori  koneksitisme(1874-1949) 

Teori  koneksitisme ialah  kegiatan belajar yang diasosiasikan antara 

kesan pancaindera (sense of impression)  dengan impuls  (tekanan) untuk 

bertindak (impuls to action ). Asosiasi yang demikian itu direncanakan  

sedemikian rupa dan disebut “connecting”. Dengan kata lain belajar adalah 

hubungan yang aktif antara stimulus dan respons. Hubungan antara stimulus 

dan respon akan erat  jika diadakan latihan berkali-kali, maka hubungan 

antara stimulus dan respon akan terbentuk dengan sendirinya. 

Thorndike melekukan uji coba pada kucing, yakni kucingdimasukan kedalm 

sangkar tertutup kemudian pintu dapat terbuka otomatis jika tombolnya 
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ditekan. Percobaan ini menghasilkan teori belajar trial anad error. Ciri-ciri 

belajar trial and error adalah: 

1. Adanya aktivitas 

2. Adnya respon terhadap berbagai situasi 

3. Adanya eliminasi terhadap respon yang sala 

Hukum belajar menurut Thorndike ada tiga:  

1. Hukum efek yakni hukum akibat hubungan stimulus dengan respon 

cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan dan akan cenderung 

diperlemah jika akibatnya tidakmemuaskan.   

2. Hukum  latihan yakni semakin sering suatu tingkahlaku dilatih atau 

digunakan maka asosiasitersebut akan semakin kuat. 

3. Hukum kesiapan yakni  kesiapan dibutuhkan untuk memperoleh stimulus 

sehingga pelaksannan tingkah laku akan  menimbulkan kepuasan 

individu, maka asosias cenderung diperkuat (Slavin 2009) 

 

2. Watson (Conditioning) 1878-1958 

Belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon , namun 

stimulus dan respon yang observable.  Watson mengakui adanya perubahan 

mental  dalam diri seseorang  selama proses belajar, tetapi  bukan faktor 

penting sebab tidak dapat   diamati dan diukur. Pemikiran Watson sama 

denan Pavlop yakni individu dapat dikendalikan melalui pengantian stimulus 

alami dengan stimulus yang tepatuntuk mendapatkan pengulangan respon 

yang diberikan. 

 

3.Clark Hull 

Belajar  adalah hubungan antara stimulus dan respon.  Perbedaannya 

dengan tokoh behaviorisme lain adalah  stimulus dikaitkan dengan kebutuhan 

biologis  dan pemuasan kebutuhan biologis( drive reduction) walaupun 
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respon yang muncul berwujud macam-macam. Pemkiran Clark 

dipengaruhioeh teori Darwin.  

 

4.Skinner  (Operant Conditioning) 

Belajar adalah tingkah laku yang bukan sekedar respon terhadap stimulus  

tetapi merupakan suatu tindakan  yang dipengaruhi oleh apa yang terjadi 

sesudahnya. Teori  Skinner tentang pengkondisisn operant yakni berpusat 

pada perilaku dan konsekuensinya. Artinya Skinner menggunakan kondisi 

menyenangkan dan tidak menyenangkan untuk mengendalikan terjadinya 

perilaku. Karya Skinner terfokus pada penempatan subjek dalam situasi yang 

dikendalikan dan pad apengamatan perubahan perilaku yang  dihasilkan oleh 

perubahan sistematis konsekuensi perilaku merek (Slavin , 2009: 183). 

Skinner terkenal karena dia mengembangkan dan menggunakan alat  yang 

lazim disebut sebagai kotak Skinner. Kotak  Skinner berisi alat yang sangat 

sederhana untuk mempelajari perilaku binatang, bisanya tikus dan merpati. 

Salah satu keunggulan kotak Skinner ialah  bahwa alat tersebut dapat 

melakukan studi ilmiah  yang saksama terhadap perilaku dalam lingkunga 

yang dikondisikan. Pemikiran Skinner yang terkenal dan dipakai dalam setiap 

aspek kehidupan adalah penguatan ( reinforcement dan funishment) 

hukuman. Penguatan terbagi kepada penguatan primer, sekunde, positif dan 

negatif, kesemua penguatan ini tergabung kedalam motivasi intirnsik dan 

ektrinsik. Adapun hukuman terbagi kepada, hukuman pemberlakuan dan 

hukuman pencabutan.Hukuman pemberlakuan ialah penggunaan 

konsekuensi yang tidak menyenangkan atau rangsanga yang tidak sdisukai 

contoh ketika siswa dimarahi oleh guru. 

Hukuman pencabutan ialah penarikan kembali konsekuensi yang 

menyenangkan., contoh keharusan tinggal dikelas selama istirahat. 

Masalah hukuman dilingkungan tokoh behaviorisme terjadi kontroversi sebab 

tidak eti dan tidak ilmiah (Slavin, 2009 :191). Adapun yang setuju dengan 
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penggunaan hukuman dilingkungan behaviorisme, jika sudah tidak ditemukan 

penguatan yang tepat untuk menangani kekurangan siswa.   

       

5. Pavlop (Conditioning)1849-1936 

Belajar adalah pengkondisian klasik antara stimulus dan respon. 

Eksperimen Pavlop memperlihatkan bahwa apabila rangsangan netral 

dipasangkan  dengan rangsangan tanpa pengkondisian  rangsangah nertral 

menjadi  rangsangan yang dikondisikan  dan memperoleh kekuatan  untuk 

mendorong tanggapan serupa terhadap  rangsangan yang tanpa 

pengkondisian. Perbedaannya dengan teori Skinner adalah rangsangan 

dikendalikan oleh pelaku eksperimen sedangkan  Pavlop rangsangan yang 

dikondisikan tanpa perlu latihan atau pengalaman.(Slavin 2009, 180) 

Hukum yang dimunculkan oleh Pavlop: 

a. Law of Respondent Conditioning ( pembiasan) yakni jika dua macam 

stimulus dihadirkan secara simultan yang salah satunya berfungsi sebagai 

reinforce maka refleks  dan stimulus lainnya akan meningkat. 

b. Law of Respondent Extincition(pemusnahan). Refleks yang kuat melalui 

respondent conditioning didatangkan kembal tanpa    menghadirkan 

reinfocer, maka kekuatannya akan menurun.   

                    

6.  E.R Guthrie (Law of association) 1886-1959 

Belajar adalah interaksi antara stimulus dan respon. Dalam proses 

belajar diperlukan rewad. Selain itu diperlukan pula hukuman atas ketidak 

mampuan siswa. Hukuman ini bias bersifat positif dan bisa negatif. Efektif 

tidaknya hukuman sangat tergantung pada hasil hukuman, yakni 

meningkatkan motivasi  belajar siswa atau menurunkan motivasi belajar 

siswa. Konsep belajar Guthrie menjelaskan bahwa siswa tidak perlu 

mengulang-ulang rutan terjadinya stimulus dan respon, serta tidak 

memerlukan hadiah. Hal ini disebabbkan belajar akan terjadi dengan 
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sendirinya karean  ada contiguity  (hubungan kontak antara stimulus dan 

respon). (Sri Esti Wuryani Jiwandono, 1989:56) 

Berdasar pada pendapat tokoh-tokoh behaviorisme tentang belajar, 

maka diketahui psikologi behaviorisme cenderung mengutamakan aspek 

eksternal individu ( jasmani). Dalam proses pembelajaran aspek internal 

(psikis individu) dan eksternal harus diperhatikan dan dikembangkan, 

sehingga tujuan belajar dan tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. 

Oleh Karena itu teori belajar behaviorisme memilki kekurangan dan 

kelemahan. Hal ini bhan pertimbangan lembaga pendidikan pada khususnya 

dan komponen-komponen pendidikan secara umum untuk tidak mengadopsi 

satu teori belajar saja dalam melaksanakan proses pembelajaran tetapi 

mencoba menganalisa , mengembangkan dan menggunakan beberapa teori 

belajar dari berbagai aliran psikologi barat dan Islam. 

 

D. Struktur  Manusia Ditinjau dari Teori Belajar  B ehaviorisme 

Aliran behaviorisme secara eksplisit  mengabaikan aspek psikis 

manusia, hal ini disebabkan faktor psikis tidak dapat diukur dan diamati 

secara nyata. Dalam pandangan dunia barat perkembangan manusia 

didasari pada tiaga aspek yakni biologi, kognitif dan emosi. Ajaran Islam 

menyatakan bahwa perkembangan manusia  terdiri dari struktur eksternal 

dan internal. Struktur eksternal terdiri dari panca indera atau hal-hal yang 

dapat dilihat oleh mata. Struktur internal terdiri dari ruh,  nafs,kalbu, akal dan 

nafsu. Diketahui teori belajar behaviorisme lebih cenderung menilai output 

belajar hanya pada aspek jasmani oleh karena itu teori belajar behaviorisme 

masih memiliki kekurangan. Akan tetapi dalam pemikiran Islam teori dan 

pemikiran behaviorisme dalam melakukan obsevasi dan pengukuran  yang 

merupakan suatu ijtihad yang baik sebab  tanpa ujicoba kita tidak bias 

menilai seseorang(QS. At-Taubat 16).   
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Kajiian tentang manusia dan perkembangannnya baik fisik maupun 

psikis sangat erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan  hal ini disebabkan 

manusia  adalah: 

Pertama , manusia sebagai subjek (pelaku)juga  sebagai obyek pendidikan. 

Kedua, manusia adalah landasanmunculnya teori dan konsep belajar yang 

beraneka ragam. Ketiga, manusia ( guru dan siswa)adalah unsur utama 

dalam kegiatan pendidikan.Keempat, manusia memiliki karekter psikis yang 

berbeda-beda oleh karena itu pemahaman yang benar tentang  manuia 

menjadi hal yang sangat penting.    

Informasi tentang manusia dengan berbagai potensi  yang dimilikinya  

merupakan faktor penting dalam merancang kegiatan pendidikan dan strategi 

pembelajaran ang bersifat konsepsional dan tepat. Tanpa memiliki 

pengetahuan yang luas, mendalam  dan komprehensif.  Setiap lembaga 

pendidikan atau  lembaga lain yang berhubungan dengan pendidikan tanpa 

mendalami konsep manusia cenderung akan gagal dalam merumuskan 

konsep pendidikan. Aspek  psikis dalam teori belajar behaviorisme 

cenderung diabaikan oleh karena tidak dapat diamati dan diukur oleh panca 

indera. Ajaran Islam mengistilahkan psikis manusia dengan jiwa. Nyawa 

berbeda dengan jiwa, nyawa adalah daya jasmaniah yang keberadaannnya 

bergantung pada hidup jasmani, kemudian timbul tingkahlaku tanpa melalui 

proses belajar ( tingkalaku yang dimaksud berupa, insting, refleks, nafsu 

syahwat dan lain-lain. Abudin Nata   2009:60 )  

  Jiwa adalah daya hidup rohaniah yang bersifat abstrak ,menjadi 

pengatur dan penggerak perbuatan manusia. Dengan demikian jiwa adalah 

eksistensi diri dari jasad, hayat dan ruh. Jasad sebagai sarana penghubung 

fisik dan alam sekitarnya.  Hayat sebagai daya hidup yang menggerakakan  

seluruh potensi diri dalam proses pembentukan kebudayaan. Ruh adalah 

kekuatan yang bersifat kreatif, yang memungkinkan munculnya gagasan-

gagasan dalam suatu konsep pembentukan kebudayaan.      
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Dalam perkembangan sekarang ini struktur kejiwaan disebut pula struktur 

kepribadian. Struktur kepribadian menurut Sigmun Freud terdiridari id, ego 

dan superego. Id merupakan aspek biologis kepribadian. Ego merupakan 

aspek psikologis kepribadian. Superego merupakan aspek sosiologis 

kepribadian.Potensi kejiwaan  yang berupa id(dorongan jasmaniah) ego 

(dorongan untuk berfikir) dan superego (dorongan untuk mencapai hal-hal 

yang memiliki nilai moral) ketiga unsur ini harus dilibatkan dalam proses 

pembelajaran. Demikian pula daya-daya yang terdapat dalam diri,  berupa 

keinginan, kemauan, perasaan dan perhatian harus digunakan dalam 

pembelajaran. 

Pandangan tentang struktur kejiwaan manusia ini memberikan suatu 

pernyataan bahwa proses pembelajaran tidak hanya dipengaruhi oleh 

lingkungan( guru dan alat-alat pembelajaran lainnya) akan tetapi dipengaruhi 

pula oleh kemampuan dan bakat anak didik serta kehendak Allah swt.  

 

E. Implikasi dan Aplikasi Behaviorisme dalam Pembel ajaran  

Pendidikan di Indonesia didasari atas filosofi bangsa yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa.Hal ini menunjukkan bahwa SDM adalah 

modal utama untuk membangun kemajuan bangsa. Pembentukkan SDM 

eratkaitannya dengan pendididkan , terutama masalah proses belajar-

mengajar di sekolah. Belajar secara sederhana dapat diartikan dengan 

membaca buku, berhitung dan menulis. Dalam konteks ini  penting untuk 

mencermati perubaha yang terjadi padadiri siswa dan mengetahui darimana 

informasi dan pengetahuan itu diperoleh.Konsep belajar secara umum  dapat 

dilihat dari tiga aspek, nativisme, empirisme dan convergensi. 

Paham nativisme memandang belajar adalah aktivitas berupa melatih 

dayaingat (otak) agar menjadi tajam sehingga mampu meecahkan persoalan 

hidup. Hal ini mengindikasikan bahwa paham nativisme lebih mementingkan 

otak/kecerdasanotak dalam proses belajar-mengajar. 
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Paham Empirisme meandang belajar sebagai suatu aktivitas 

menambah invormasi dan pengayaan bentuk pola-pola respon baru yang 

mengarah pada perubaha tingkahlakusiswa. Dengan demikian kegiatan 

mengajar guru lebih banyak menekankan arti pentingnya siswa, misalnya 

kegiatan menghapal materi, maka yang menjadi titik takanna adlah perubhan 

tingkahlaku. Oleh karena tingkahlaku dapat diamati dan diukur sebagai hasil 

dari respon objek belajarbaik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. 

Paham convergensi memandang belajar adalah terjadinya perubahan 

perilaku dan pribadi siswa secara keseluruhan. Belajar bukan saja respon 

secara mekanistik tetapi perubahan  yang sifatnya komprehensif –simultan 

diantara beberapa unsur yang ada dalam diri anak, yang mengarah pada 

suatu tujuan tetentu. 

Ketiga aliran belajar memiliki pandangan dan pendapat berbeda tetapi 

intimakna substantif nya sama, yaitu belajar dpat dimaknai denga suatu 

aktivitas individu secara fisik, dan psikis sehingga membawa pengaruh 

padadirinya dalam menjalani kehidupan. 

Berdasar pada ketiga aliran ini maka behaviorisme cenderung kepada alira 

empirisme, yakni lingkungan faktor utama yang mempengaruhi 

perkembangan siswa hingga menjadi manusia dewasa. John Lock 

berkesimpulan, bahwasetiap individu yan dilahirakan sebagai kertas putih , 

dan lingkungan itulah yang menulis kaertas putih. 

Selanjutnya menurut aliran empirisme bahwa manusia dapat dididik 

menjadi apa saja (kearah yang baik atau kearah yang buruk) tergantung 

kehendak lingkungan atau pendidikan 

Dalam pandangan Islam  pendapat ini relatif benar dan relatif salah. 

Benar karena aliran ini sejalan dengan pandangan Islam yang mengatakan 

bahwa lingkungan atau pendidikan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan anak didik, tetapi bukanlah faktor yang sangat dominan, 

artinya ada faktor pendukung lain. Pendidikan atau lingkungan tidak 
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sepenuhnya dapat mempengaruhi anak didik. Kelahiran Nabi  Muhammad 

berada dilingkungan yang kurang kondusif ( suka berjudi, mabuk, berperang, 

menyembah berhala dan berbagai hal negatif lainnya) Namun Nabi 

Muhammad bisa menjadi seorang Nabi. Dengan demikian Nabi Muhammad 

tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh lingkungan tetapi oleh watak, sifat dan 

pembaannya sejak lahir ( taat dan beribadah kepada Allah). Faktor 

lingkungan dan pembawaan sama-sama memilki andil untuk membentuk sifat 

dan karakter manusia disamping faktor utama yakni bimbingan Allah. 

Berdasar pada teori belajar behaviorisme dan empirisme maka 

implikasi proses pembelajarannya adalah (teacher oriented) yakni hanya 

dikuasai oleh guru, sedangkan siswa hanya sebagai obyek pembelajaran dan 

meredam potensi kecerdasan alami siswa yang telah dibawa sejak dialam 

ruh, rahim dan dunia. Oleh karena itu teori belajar behaviorisme jika 

dihubungkan dengan salah satu tujuan pendidikan yakni mengembangkan 

potensi-potensi yang telah dimilki oleh anak didik dari sejak lahir, sesuai 

dengan Firman Allah yang menyatakan bahwa manusia telah dibekali 

berbagai macam potensi untuk menjalani kehidupannya di dunia, potensi 

tersebut adalah rasa ingin tahu, bakat, minat, kemampuan kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Berbagai potensi tersebut harus dibina agar dapat berfungsi 

dengan baik dalam proses pembelajaran . Tidak semua mata pelajaran  

dapat mengunakan teori behaviorisme,  hal ini dapat dilihat dari 

perkembangan ilmu pengetahuan  teknologi dimana siswa dituntut  aktif 

dalam mencari sumber belajar lain selain bahan ajar dari guru. 

 

G. Aplikasi Teori Behaviorisme  Terhadap Proses Pem belajaran  

            Teori belajar behaviorisme banyak digunakan  dalam proses 

pembelajaran sebab memiliki beberapa keunggulan diantaranya : 

1. Membantu guru memahami proses belajar yang terjadi dalam dirisiswa 



 

 
91 

 

Orientasi Baru dalam Psikologi Pendidikan – Matakuliah Martikulasi Mahasiswa S3 UNJ   

 

2. Mengerti kondisi dan factor yang dapat mempengaruhi, memperlancar 

atau maenghambat proses belajar 

3. Memudahkan melakukan proses evaluasi terhadap hasil belajar. 

Hal-hal yang dituntut terhadap guru, jika menggunakan teori belajar 

behaviorisme adalah: 

a. Guru harus memahami karekteristik siswa dam karekteristik lingkungan 

belajar,agar    

b. Tingkat keberhasilan siswa selama kegiatan belajar dapat 

diketahui.Merumuskan tujuan belajar secara jelas dan spesifik supaya 

mudah dicapai dan diukur    

  

ILUSTRASI PROSES BELAJAR – MENGAJAR BEHAVIORISME 

 

A. Siswa                               Suka mengganggu                           

Pengacau 

B. Siswa                                Suka menyendir i                            

Pendiam 

C. Siswa                                Buku dan co mputer                        Paham 

dan terampil 

 

Ilustrasi pada bagian ( A ) menjelaskan jika siswa yang suka usil lalu 

mendapat penguatan  dari siswa yang koopertif, maka akan menimbulkan 

perilaku pengacau. Pada bagian  (B) Lingkungan tidak memberikan 

penguatan terhadap siswa maka menimbulkan tingkah laku pendiam. Pada 

bagian ( C) siswa mendapat penguatan berupa tersedianya bermacam-

macam sumber belajar, maka menimbulkan sikap paham pada stimulus yang 

diberikan. 
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A. Hal-hal yang harus dimilki anak dalam proses belajar behaviorisme 

1. Anak dapat megerti dan memahami orang lain 

2. Anak mapu mengungkapkan keinginannya 

3. Anak dapat memahami dan melakukan apa yang diperintahkan atau yang 

diajarkan pada guru. 

Dalam proses pembelajaran teori belajar Behaviorisme menggunakan dua 

hukum latihan yakni low of use ( hubungan akan bertambah kuat jika ada 

latihan) dan low of disuse (hubungan akan melemah dan berkurang jika 

latihan dihentikan). Hukum-hukum ini mengindikasikan bahwa rutinitas latihan 

meningkatkan pemahan siswa terhadap pelajaran. 

B. Prinsip umum teori belajar behaviorisme 

Teori behaviorisme  menekankan adanya hubungan antara stimulus 

dengan respon dan secara umum memilki arti yang penting bagi siswa untuk 

memperoleh keberhasilan dalam belajar. Oleh Karen aitu guru harus 

memperhatikan  prinsip-prinsip umum teori behaviorisme. Beberapa prinsip 

tersebut adalah: 

1. Stimulus dan respon faktor penting dalam proses pembelajaran. Adapun 

peristiwa yang terjadi selama proses pembelajaran tidak harus 

diperhatikan Karen atidak dapat diamati. 

2. Reinforcement (penguatan untuk memunculkan respon siswa). 

Reinforcement ini bias dalam bentuk positif dan negatif. 

3. Sering diadakan pelatihan dan pengulangan (pengkondisian) 

C. Langkah umum dalam menerapkan teori behaviorismae pada proses 

belajar-mengajar adalah: 

1. Mengiden tifikasi tujuan pembelajaran. 

2. Melakukan analisis pembelajaran 

3. Mengidentifikasi karekteristik dan kemampuan awal pembelajar 

4.Menentukan indicator-indikator keberhasilan  belajar 
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5.Mengembangkan bahan ajar 

6.Mengembangkan strategi pembelajaran 

7.Mengobservasi stimulus yang akan diberikan 

8.Mengamati dan menganalisarespon pembelajar 

9.Memberikan penguatan baik positif maupun negatif 

10.Merevisi kegiatan pembelajaran. 

D. Kelebihan teori belajar behaviorisme  

1. Sangat akurat dan cocok jika digunakan dalam bidang yang 

membutuhkan praktek dan pembiasaan 

2. Sangat relevan jika digunakan pada pendidkan usia dini dan sekolah 

dasar tingkat pertama 

 

H. Kesimpulan  

Teori belajar behaviorisme telah banyak kontribusinya dalam berbagai 

aspek kehidupan, diantaranyan aspek pendidikan, dalam membahas teori 

belajar behaviorisme dan pemikiran serta teori para tokoh behavioris  didapati 

banyak pengetahuan yang diperoleh . Adapun kekurangan  pada teori belajar 

behaviorisme dituntut untuk dipelajari dan dikembangkan hal-hal yang 

dianggap berguna bagi pengembangan dan kemajuan pendidkan di 

Indonesia 

Adapun hal-hal yang dituntut untuk dikembangkan adalah: 

1. Penguatan(reinforcement), sebab manusia dan anak didik khususnya 

memerlukan hal ini dari sejak lahir hingga akhir hayat. 

2. Pengkondisian (penciptaan lingkungan) khususnya dalam dunia 

pendidikan , dituntut ada inovasi baru selain apa yang telah dilakukan oleh 

para ilmuwan behaviorisme. 

3. Pembelajaraan tentang struktur manusia baik fisik maupun psikis adalah 

suatu keharusan karena struktur manusia memiliki banyak unsur yang 

belum dipelajari secara komprehensif baik di dunia barat maupun timur. 
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Alquran telah lebih dahulu menjelaskan tentang struktrur manusia secara 

detail, akan tetapai informasi di alquran perlu pembuktian secara empiris. 

Hal ini menjadi tugas para ilmuwan untuk menggali pengetahuan di 

alquran, sehingga dapat. mewujudkan pendidikan yang  universal dan 

optimal .  

 

GLOSSARY 

BEHAVIORISME: Teori belajar dan cenderung kepada perilaku sebagai hasil 
belajar dari pengkondisian. 
STIMULUS: Lingkungan belajar baik internal atau eksternalyang menjadi 
penyebab belajar 
RESPON: Akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulans 
BELAJAR: Penguatan ikatan asosiasi, sifat dan kecenderungan perilaku 
REINFORCEMENT : Tindakan penguatan untuk meningkatkan frekuensi 
perilaku 
PUNISHMENT: Hukuman penguatan yang dirancang untuk memperlemah 
perilaku 
CONDITIONING : Penciptaan keadaan yang berhubungan denagn tempat 
dan waktu 
OPERANT : Perilaku yang membawa  efek kepada lingkungan yang dekat   
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Kelompok 6 Topik 8 

 

Teori Teori Teori Teori PPPPembelajaran embelajaran embelajaran embelajaran SSSSocial dan ocial dan ocial dan ocial dan KKKKognitifognitifognitifognitif    

(Cognitive (Cognitive (Cognitive (Cognitive and social theories of learningand social theories of learningand social theories of learningand social theories of learning))))    

    

By Sri, Junaedi, Ade Irma, dan Noris    

 

Teori kognitif social (social cognitive theory) menyatakan bahwa factor 

social dan kognitif serta factor pelaku memainkan peran penting dalam 

pembelajaran. Faktor  kognitif berupa ekspektasi siswa untuk meraih 

keberhasilan, factor social mencakup pengamatan siswa terhadap perilaku 

orangtuanya. 

Albert Bandura merupakan salah satu merancang teori kognitif social. 

Menurut Bandura ketika siswa belajar mereka dapat merepresentasikan  atau 

mentrasformasi pengalaman mereka secara kognitif. Bandura 

mengembangkan  model deterministic resipkoral yang terdiri dari tiga faktor 

utama yaitu perilaku,  person/kognitif dan lingkungan. Faktor ini bisa saling 

berinteraksi dalam proses pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi 

perilaku, perilaku mempengaruhi lingkungan, faktor person/kognitif  

mempengaruhi perilaku. Faktor person Bandura tak punya kecenderungan 

kognitif terutama pembawaan personalitas dan temperamen. Faktor kognitif 

mencakup ekspektasi, keyakinan, strategi pemikiran dan kecerdasan. 

Dalam model pembelajaran Bandura, faktor person (kognitif)  

memainkan peranan penting. Faktor person (kognitif)  yang dimaksud saat ini 

adalah self-efficasy  atau efikasi diri. Reivich dan Shatté (2002) 

mendefinisikan efikasi diri sebagai keyakinan pada kemampuan diri sendiri 

untuk menghadapi dan memecahkan masalah dengan efektif. Efikasi diri juga 
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berarti meyakini diri sendiri mampu berhasil dan sukses. Individu dengan 

efikasi diri tinggi memiliki komitmen dalam memecahkan masalahnya dan 

tidak akan menyerah ketika menemukan bahwa strategi yang sedang 

digunakan itu tidak berhasil. Menurut Bandura (1994), individu yang memiliki 

efikasi diri yang tinggi akan sangat mudah dalam menghadapi tantangan. 

Individu tidak merasa ragu karena ia memiliki kepercayaan yang penuh 

dengan kemampuan dirinya. Individu ini menurut Bandura (1994) akan cepat 

menghadapi masalah dan mampu bangkit dari kegagalan yang ia alami. 

 

Pembelajaran Observasional. 

Operant conditioning adalah suatu usaha pengkondisian untuk 

menimbulkan dan mengembangkan respons sebagai usaha memperoleh 

“penguatan”. Dengan kata lain melalui pemberian reinforcement (penguatan) 

itu maka seseorang dapat mengontrol tingkah laku organisme. Operant 

conditioning meliputi proses-proses belajar yang mempergunakan otot-otot 

secara sadar, memberikan jawaban dengan otot-otot tersebut dan 

mengikutinya dengan pengulangan untuk penguatan. Walaupun demikian, 

perilaku tersebut masih dikendalikan faktor luar (faktor lingkungan, rangsang 

atau stimulus) yang mana akan sangat mempengaruhi respon-respon yang 

akan diperlihatkan. 

Teori tentang belajar atau proses pengkondisian  operan  

dikembangkan oleh Skinner (1938) dari eksperimennya dengan tikus. Minat 

Skinner pada tingkah laku timbul tidak hanya dari rasa ingin tahu tentang 

cara kerja tingkah laku, tetapi juga dari keinginan kuat untuk 

memanipulasinya. Oleh karena itu Skinner mengadakan penelitian tentang 

bagaimana cara kita untuk dapat mengontrol sebuah tingkah laku pada 

individu. Jika dalam pengkondisian klasik penguatan atau reinforcement 

dilakukan berulang-ulang sehingga menghasilkan tingkah laku, dalam 

pengkondisian operan terjadi sebaliknya, yaitu jawaban atau tingkah laku 
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yang menimbulkan penguatan/ reinforcement. Individu harus melakukan 

sesuatu. Dengan kata lain, individu adalah alat untuk menimbulkan 

penguatan. Jadi penekanan dari penelitian Skinner adalah tentang respon-

respon yang tidak harus dibangkitkan oleh stimulus (operan), tetapi yang 

sangat dipengaruhi oleh akibat-akibat dari respon-respon itu sendiri 

(reinforcement). 

Pembelajaran observasional disebut juga sebagai pembelajaran 

imitasi atau modeling adalah pembelajaran yang dilakukan dengan 

mengamati atau meniru perilaku orang lain. Kapasitas untuk mempelajari  

pola perilaku dengan observasi dapat mengeliminasi pembelajaran trial and 

error serta membutuhkan waktu yang relative pendek dibandingkan 

pengkodisian operan. Bandura( 1963) mengawali eksperimennya dengan 

studi Boneka Bobo, yang mengilustrasikan bagaimana pembelajaran dapat 

dilakukan hanya dengan mengamati model yang bukan sebagai penguat  

atau penghukum, serta dapat mengilustrasikan perbedaan  antara 

pembelajaran dan kinerja (performance). 

Pengamatan dilakukan dengan menugaskan sejumlah anak TK secara 

acak untuk melihat tiga film, di mana ada seorang model yang memukuli 

boneka plastic seukuran orang dewasa yang dinamakan boneka Bobo. 

Dalam film pertama penyerangnya diberi permen, minuman ringan dan dipuji 

karena melakukan tindakan agresif. Film kedua , si penyerang ditegur dan 

ditampar karena melakukan tindakan agresif. Sedang film ketiga, tidak ada 

konsekwensi  atau  tindakan terhadap si penyerang yang telah melakukan 

tindakan agresif. 

Kemudian masing-masing anak dibiarkan sendiri di ruang pengamatan 

yang penuh dengan mainan boneka termasuk boneka Bobo. Anak terutama 

untuk anak laki-laki yang menonton film pertama dan ketiga  lebih sering 

melakukaan tindakan agresif.  Inti dari studi ini bahwa  pembelajaran 

observasional terjadi sama ekstensifnya baik itu ketika peilaku agresif 
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diperkuat maupun tidak diperkuat. Pengamatan dilajutkan dengan 

memberikan imbalan intensif dengan memberikan striker atau jus buah untuk 

meniru model. Dari pengamatan memperlihatkan perbedaan dalam perilaku 

imitative anak dalam tiga kondisi tersebut hilang. Inti dari studi ini 

memperlihatkan antara pembelajaran dan kinerja, karena siswa yang tidak 

melakukan respons bukan berarti mereka tidak mempelajari. Menurut 

Bandura ketika anak mengamati perilaku tetapi tidak memberi respon yang 

dapat diamati, anak tersebut kemungkinan mendapat respon model dalam 

bentuk kognitif. 

Pengamatan Bandura relevan dengan pernyataan  Dr Vermon A 

Magnesen (1983) dalam buku  Quantum teaching  yang menerangkan 

bagaimana kita belajar, yaitu 10 % dari apa yang kita baca, 20 % dari apa 

yang kita dengar, 30 % dari apa yang kita lihat, 50 % dari apa yang kita lihat 

dan dengar, 70 % dari apa yang kita katakan dan 90 % dari apa yang kita 

katakan dan lakukan.    

Menurut Bandura (1986) proses spesifik yang terlibat dalam 

pembelajaran observasional ada empat, yaitu proses atensi, retensi, produksi 

dan motivasi, seperti diperlihatkan pada gambar. 

 

 

Gambar 1.  Model pembelajaran observasional 
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Atensi 

Sebelum seseorang dapat meniru tindakan model, mereka akan 

memperhatikan  apa yang dilakukan  atau yang dikatakan oleh model. 

Perhatian atau atensi kepada model sangat dipengaruhi oleh sejumlah factor 

yang ada pada si model. Pribadi yang hangat, kuat dan ramah akan lebih 

diperhatikan dari pada pribadi yang dingin, lemah dan kaku. Murid akan lebih 

memberikan atensi kepada model yang berstatus tinggi misalkan guru. 

Retensi  

Untuk mereprodukasi tindakan model , murid harus mengkodekan 

informasi dan menyimpannya dalam ingatan (memori) sehingga informasi itu 

bisa diambil kembali. Deskripsi verbal sederhana atau gambar yang menarik 

dam hidup dari apa yang dilakukan model akan bisa membantu daya retensi 

murid.  Video dengan karakter penuh warna yang menunjukan pentingnya 

memperhatikan perasaan orang lain kemungkinan akan lebih diingat 

dibandingkan bila guru hanya  sekedar  menyuruh murid untuk 

memperhatikan perasaan orang lain.  Retensi murid akan meningkat  jika 

guru memberikan demontrasi atau contoh yang hidup dan jelas. 

Produksi   

Anak mungkin memperhatikan model dan mengingat apa yang mereka 

lihat, tetapi karena keterbatasan dalam  kemampuan geraknya mereka tidak 

bisa mereproduksi perilaku model.  Belajar , berlatih  dan berusaha dapat 

mmbantu murid untuk menongkatkan kinerja motorik mereka. 

Motivasi  

  Anak memperhatikan apa yang dikatakan atau dilakukan model, 

menyimpan informasi dalam memori, memiliki kemampuan gerak untuk 

menirukan tindakan model, mungkin saja akan termotivasi atau tidak 

termotivasi untuk menirukan yang dilakukan model.  Seringkali dengan 

penguatan (reinforcement) anak akan termotivasi  untuk pembelajaran 

obeservasional meskipun Bandura percaya bahwa penguatan tidak selalu 



 

 
100 

 

Orientasi Baru dalam Psikologi Pendidikan – Matakuliah Martikulasi Mahasiswa S3 UNJ   

 

dibutuhkan. Ada tiga penguatan yang bisa menolong yaitu (1) memberi  

imbalan pada model  (2) memberi  imbalan pada anak dan (3) 

memerintahkan anak  untuk  memperkuat diri seperti “aku bisa”. 

 

Berikut ini adalah pengaruh atas pelajar sesuai dengan model Bandura  

1. Seorang individu yang mendemonstrasikan  atau menunjukkan sebuah 

perilaku (dia disebut sebagai model live). Individu ini adalah orang-orang 

yang mengelilingi pelajar, misalnya  orang tua , guru, teman, rekan kerja, 

dan individu lain sering terlihat.  

2. Seseorang atau sesuatu yang menggambarkan dan menjelaskan 

perilaku. 

3. Model simbolik. Televisi adalah yang paling berpengaruh di banyak 

rumah. Rata-rata anak menonton lebih dari 3 jam sehari (Gredler, 2005) 

 

Seorang guru tidak lagi dapat berdiri di depan kelas dan membaca 

dengan keras sebuah naskah dalam bahasa asing dan menganggap bahwa 

siswa akan belajar bagaimana melakukan hal yang sama. Responsif 

terhadap model, kata Bandura (1986) terdiri dari tiga faktor penting. 

Karakteristik pertama adalah relevansi dan kredibilitas model kepada siswa. 

Menurut pengamatan Bandura, bahwa semakin bergengsi, menyenangkan, 

atau terkenalnya model,  siswa semakin berusaha untuk meniru perilaku atau 

instruksinya. Seorang siswa juga tampaknya merespon dengan baik ketika 

konsekuensi dari tindakan model tidak diketahui maknanya. Pengaruh ketiga 

pada individu adalah imbalan intrinsik bahwa orang tersebut akan 

mendapatkan dari menanggapi perilaku model.  

  Bandura mempelajari  bahwa peran  model akan mempengaruhi 

perilaku  positif, negatif, atau perubahan perilaku siswa (Bandura, 1969). 

Penelitian ini  menuntun Bandura  dan Walters (Bandura & Walters, 1963) 

untuk memahami faktor-faktor sosial dan beberapa kognitif yang 
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mempengaruhi belajar. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi adalah 

penggunaan simbol-simbol, pengaruh media, dan keterlibatan dalam 

tindakan bermakna (Gredler, 2005). Bandura bersama  Schunk dan 

Zimmerman meneliti  peran efektivitas diri (yang keyakinan pribadi tentang 

kemampuan), motivasi siswa, dan reaksi seseorang untuk belajar dan 

bermain dalam kemajuan mereka dalam belajar. Jika seseorang memiliki 

efektivitas pribadi yang tinggi, mereka lebih cenderung merasa bahwa 

mereka dapat menyelesaikan tugas dengan sukses. Hal ini pada dasarnya 

apakah mereka melihat diri mereka sebagai mampu atau tidak.  

Guru dan ruang kelas memainkan peran sentral dalam motivasi. 

Reaksi Seorang guru untuk respon siswa, cara guru membantu siswa, 

dimana siswa ditempatkan di kelas, dan bagaimana nilai-nilai yang diberikan 

hanya beberapa contoh peran guru memainkan dalam memotivasi siswa. 

Terakhir, cara seseorang bereaksi terhadap keberhasilan atau kegagalan 

berpengaruh besar terhadap prestasi penguasaan. Sikap negatif seperti 

melihat nilai sebagai ukuran kemampuan total terhadap upaya dapat 

menyebabkan siswa untuk menyerah dan belajar jauh lebih sedikit. Dengan 

sikap positif siswa menerima kritik dan bekerja untuk belajar  dan melakukan 

yang lebih baik. Atau meningkatkan diri ketika gagal untuk melawan rasa 

menyerah yang akan meragukan ketrampilan mereka. Ketika datang untuk 

belajar, proses kognitif memainkan peranan sentral. Konsekuensi dan 

kejadian akan memandu  perilaku  (Bandura, 1971).  

Teori kognitif sosial adalah menyadari konsekuensi lain dari sebuah 

perilaku. Ini adalah apa yang disebut cognitivist sosial konsekuensi 

mengganti dan diri kita sendiri. Penguatan mengganti adalah ketika  sesuatu 

yang positif terjadi pada seseorang sebagai akibat dari tindakan mereka dan 

merangsang orang lain  untuk bertindak dengan cara yang sama untuk 

menerima bahwa penghargaan yang sama atau imbalan. Contoh ini akan 

menjadi saat siswa dipuji oleh guru atau diberikan perlakuan khusus lalu 
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jelaskan agar mejaga perilaku siswa agar mereka juga dapat dihargai. Self-

konsekuensi dengan dikenakan  imbalan/reward dan hukuman setup yang 

dilakukan oleh siswa atas perilakunya. Contoh ini sering dilihat oleh orang-

orang yang memperlakukan diri mereka sendiri untuk sesuatu setelah 

mencapai tujuan. 

 

Menggunakan pembelajaran Observasional secara efekt if 

Agar pembelajaran Observasional menjadi efektif perlu diperimbangkan hal-

hal berikut, yaitu 

1. Pertimbangkan tipe model yang akan dihadirkan untuk siswa. Siswa akan 

menyerap banyak informasi dari model, dari mulai tingkah laku, sikap 

gender dan perilaku lainnya. 

2. Tunjukan dan ajari perilaku baru. Pembelajaran observasional dapat 

efektif terutama untuk mengajar perilaku baru (Schunk, 1996). Murid yang 

baru  pertama kali diminta belajar  materi tertentu, atau belajar presentasi 

yang efektif, pemakaian alat ukur baru akan mendapat  manfaat 

denganmengamati dan mendengarkan model yang kompeten. 

3. Menggunakan teman sebaya sebagai model yang efektif. Teman yang 

lebih tua memiliki status yang lebih tinggi dibandingkan teman yang 

seusia.  Strategi yang baik ambil model dari kelas yang lebih tinggi untuk 

mencontohkan suatu prilaku baru yang diharapkan akan dilakukan oleh 

siswa. 

4. Mentor digunakan sebagai model. Mentor adalah seseorang yang 

dihormati  dan sebagai rujukan, seseorang yang berfungsi sebagai model 

kompeten yang bersedia bekerja dengan siswa dan membantu siswa 

mencapai tujuan. 

5. Undang tamu kelas yang akan memberikan model yang baik bagi murid 

anda. Terkait dengan multiple intelligences, maka yang diundang 

beragam model dengan keahlian tertentu. 
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6. Pertimbangkan model yang dilihat anak di televise, video dan komputer. 

Penting untuk memonitor  tontonan TV anak, video film anak-anak atau 

games pada komputer untuk memastikan agar anak/siswa  tidak melihat 

terlalu banyak model negative terutama yang penuh dengan kekerasan. 

Misalkan film Tom and Jerry, dimana keduanya bermusuhan dengan 

kekerasaan yang berulang tetapi dikemas dalam film kartun yang lucu. 

Games Mortal Combat yang penuh dengan kekerasan dan banyak 

dimainkan oleh anak laki-laki. 

 

Teknologi dan Pendidikan 

Salah satu acara televise yang bertujuan mendidik anak-anak adalah 

Sesame street, yang didesain unk mengajarkan ketrampilan kognitif dan 

social (Cole, Richman & Brown, 2001), dimana pada film tersebut juga 

ditampilkan kejadian pada kehidupan riil. Pengajaran dapat dilakukan secara 

langsung terutama yang berhubungan dengan keahlian kognitif. Sedangkan  

untuk keahlian social ditampilkan dengan  serangkaian kegiatan yang 

berkaitan dengan tema yang ditampilkan.  

Film anak lainnya meskipun tidak sebagus Sesame Street yang berisi 

pendidikan yaitu Dora the Explorer dan Ipin Upin. Dora peuh percaya diri 

untuk melakukan penjelejahan dengan modal yang dibawa adalah peta. 

Setidaknya film ini memberikan gambaran pentingnya sebuah peta dalam 

perjalan. Ipin Upin film kartun asal Malaysia yang sedikit banyak mirip dengan 

kehidupan anak-anak Indonesia, memberikan  suatu makna secara tidak 

langsung dengan tokoh-tokoh yang dituakan seperti Opah, Atuk dan Bu 

Guru. 

 

Pendekatan Perilaku Kognitif dan regulasi diri 

Dalam pendekatan perilaku kognitif  adalah mengubah perilaku 

dengan menyuruh orang untuk memonitor, mengelola  mengatur perilaku 
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untuk memonitor, mengelola dan mengatur perilaku  mereka sendiri, bukan 

dipengaruhi oleh factor ekternal. Menurut Meichenbaum (1971) dengan 

pendekatan ini membantu mengubah miskonsepsi dari siswa, memperkuat 

keahlian siswa dan mendorong refleksi diri yang konstruktif. 

Metode instruksi diri  (self instructional method) adalah sebuah teknik 

perilaku kognitif yang digunakan untuk mengajari individu memodifikasi 

perilaku mereka sendiri. Metode sef instructional membantu orang mngubah 

apa yang anggapan mereka tentang diri mereka sendiri. Berikut ini beberapa 

strategis bicara pada diri sendiri (self talk) yang bisa dipakai dalam 

pendidikan untuk situasi dimana murid sedang gugup  atau gelisah 

menghadapi ujian 

• Bersiap  menghadapi stress atau kecemasan : “apa yang harus 

kulakukan?” 

• Menghadapi  dan menangani kecemasan atau stress ; “tenang, tarik nafas 

dalam-dalam dan gunakan strategi yang ada” 

• Mengatasi  perasaan pada saat kritis/mendesak :”jika aku cemas, aku 

akan berhenti  sejenak dam tetap focus pada apa yang apa yang 

kulakukan” 

• Menggunakan penyataan peguatan diri : “aku bisa…” 

• Gantikan kalimat negative menjadi kalimat positif,…. “Man Jadda Wajada” 

“”Dalam kesulitan pasti ada kemudahan” 

Para behavioris kognitif merekomendasikan cara agar siswa untuk 

meningkatkan prestasi mereka dengn memonitor perilaku mereka sendiri. Hal 

ini dapat dilakukan dengan menyuruh siswa membuat diagram atau catatan 

atas tindakan mereka. Semua dimulai oleh guru yang notabene sebagai 

model mereka. 

 

Evaluasi Pendekatan Kogitif Sosial 
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Pendekatan kognitif social memberikan kontribusi penting untuk 

mendidik anak. Pembelajaran dilakukan dengan mengamati  dan 

mendengarkan model yang kompeten dan kemudian meniru apa yang 

mereka lakukan. Penekanan pada pendekatan perilaku kognitif pada  

pembelajaran instruksi diri, pembicaraan diri, dan regulasi diri. Hal ini 

menimbulkan pergeseran penting dalam pembelajaran  yang dikontrol  orang 

lain ke kemauan untuk  bertanggung jawab atas pembelajaran yang 

dilakukannya  (Higgins, 2000, Pintrich & Schunk, 2002). Strategi ini dapat 

meningkatkan kemampuan belajar murid secara signifikan. 

Beberapa kelemahan dalam menggunakan teori kognitif sosial di kelas 

adalah kesulitan dalam menerapkan porsi self efficacy dan komponen 

regulasi diri. Masalah lain adalah bahwa dalam memilih model untuk perilaku, 

orang mungkin kehilangan beberapa anggota pembelajar dengan  alasan 

bahwa salah memilih model.  Misalnya, bintang sepak bola yang popular di 

TV memberikan nasehat pada anak-anak  agar tetap bersekolah dan tidak 

menggunakan  narkoba. Jika pemirsa tidak menyukai  model yang 

mempengaruhi ini, yang diinginkan mungkin tidak tercapai. Bidang lain yang 

perlu dipertimbangkan adalah bahwa di dalam kelas, hukuman dari seorang 

guru atau kurangnya perilaku penguatan positif tertentu dari guru, dapat 

mempengaruhi perilaku dan pembelajaran di kelas. Juga di dalam kelas sulit 

bagi guru untuk membantu siswa mengembangkan rasa efikasi diri dan 

regulasi diri. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, self efficacy berkaitan 

dengan keyakinan bahwa siswa memiliki kemampuan untuk melakukan 

sesuatu lebih baik. 
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Kelompok 7 Topik 9        

    

PEMBELAJARAN YANG EFEKTIFPEMBELAJARAN YANG EFEKTIFPEMBELAJARAN YANG EFEKTIFPEMBELAJARAN YANG EFEKTIF    

 

By Kosasih Ali Akbar, Fadli, Sondang, dan Martono 

 

A. Lingkungan Pembelajaran yang Efektif 

Pembelajaran adalah suatu perubahan dalam diri seseorang yang 

disebabkan oleh pengalamaman (Driscoll, dalam Slavin: 2008).  Penyediaan 

lingkungan pembelajaran yang efektif meliputi strategi yang digunakan guru 

untuk menciptakan pengalaman ruang kelas yang positif dan produktif. 

Lingkungan pembelajaran tersebut sering disebut manajemen kelas 

(classroom management), dimana stretegi untuk menyediakan lingkungan 

pembelajaran yang efektif tidak hanya meliputi mencegah dan menanggapi 

perilaku yang buruk tetapi juga yang lebih penting menggunakan waktu kelas 

dengan baik, menciptakan atmosfer yang kondusif bagi minat dan penelitian, 

dan membolehkan kegiatan yang melibatkan pikiran dan imajinasi siswa. 

Kelas yang tidak mempunyai masalah perilaku sama sekali tidak dapat 

dianggap sebagai kelas yang dikelola dengan baik. 

Siswa yang berpartisipasi  dalam kegiatan yang ditata dengan baik 

yang melibatkan minat mereka, yang sangat termotivasi untuk belajar, dan 

yang mengerjakan tugas-tugas yang menantang namun dalam batas 

kemampuan mereka jarang membawa satupun masalah manajemen yang 

serius. Penciptaan lingkungan pembelajaran yang efektif melibatkan 

pengorganisasian kegiatan di ruang kelas, pengajaran, dan ruang kelas fisik 

untuk memungkinkan penggunaan waktu yang efektif, menciptakan 

lingkungan pembelajaran yang bahagia dan produktif, dan meminimalkan 

gangguan. Disiplin merujuk pada metode yang digunakan untuk mencegah 
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masalah perilaku atau menanggapi masalah perilaku yang ada dengan 

maksud untuk mengurangi kejadiannya pada masa mendatang. 

Penciptaan lingkungan pembelajaran yang efektif adalah soal 

mengetahui beberapa teknik yang dapat dipelajari dan diterapkan setiap 

guru. Pendekatan terhadap manajemen ruang kelas dan disiplin yang 

menekankan pada pencegahan perilaku yang buruk, berdasarkan teori 

bahwa pengajaran yang efektif itu sendiri adalah sarana terbaik untuk 

menghindari persoalan disiplin. Pada masa lalu, penciptaan lingkungan 

pembelajaran yang efektif sering dipandang sebagai soal mengatasi perilaku 

buruk masing-masing siswa. Pemikiran saat ini menekankan manajemen 

kelas sebagai keseluruhan dengan cara membuat masing-masing orang 

yang berperilaku buruk menjadi semakin jarang (Evertson & Harris, 1993). 

Guru yang menyajikan pelajran yang menarik dan tertata dengan baik, yang 

mengunakan insentif untuk belajar efektif, yang menyesuaikan pengajaran 

mereka terhadap tingkat persiapan siswa, dan yang merencakan dan 

mengelola waktu mereka sendiri dengan efektif akan mempunyai sedikit 

masalah untuk diatasi.  

 

B. Dampak Waktu pada Pembelajaran 

Waktu adalah sumber daya terbatas di sekaloah. Sekaloah biasanya 

melakukan pertemuan sekitar 6 jam per hari selama 180 hari setiap tahun. 

Waktu untuk kegiatan pendidikan dapat diperpanjang melalui penugasan 

pekerjaan rumah, tetapi waktu total yang tersedia untuk pengajaran pada 

dasarnya ditentukan. Dari 6 jam ini harus terdapat waktu untuk mengajarkan 

berbagai mata pelajaran ditambah dengan waktu untuk istirahat, olahraraga 

(pendidikan jasmani), peralihan di antara jam pelajaram, pengumuman dan 

sebagainya. Oleh karena itu banyak alokasi waktu yang hilang. Alokasi waktu 

adalah waktu yang tersedia bagi siswa untuk mempunyai kesempatan 

belajar. 
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Ada beberapa cara untuk meminimalisasikan alokasi waktu yang 

hilang dalam pengajaran: 

1. Menggunakan semua waktu di ruang kelas dengan baik. 

2. Mencegah permulaan yang terlambat dan penyelesaian dini 

3. Mencegah gangguan  dari dalam atau dari luar 

4. Menangani prosedur rutin 

5. Meminimalkan waktu yang dihabiskan untuk disiplin 

6. Menggunakan waktu sibuk dengan efektif 

 

Oleh karena itu, metode memaksimalkan alokasi waktu meliputi 

mencegah  awal pengajaran yang terlambat dan pengakhiran dini, mencegah 

gangguan, menangani prosedur rutin dengan mulus dan cepat, menimalkan 

waktu yang dihabiskan untuk disiplin, dan menggunakan waktu sibuk dengan 

efektif. Waktu sibuk adalahwaktu yang digunakan masing-masing siswa yang 

benar-benar menyelesaikan pekerjaan  yang ditugaskan, guru dapat 

memaksimalkan waktu sibuk dengan  memberikan pelajaran yang memikat, 

mempertahankan daya gerak, mempertahankan kemulusan pengajaran, 

mengelola perhatian, mempertahankan fokus  kelompok, mempraktikan 

kejelian, dan tupang tindih. Di ruang kelas yang terpusat pada siswa, 

manajemen ruang kelas lebih memungkinkan partisipasi, dengan                

siswa yang    terlibat dalam menetapkan standar perilaku, namun peraturan 

masih diperlukan  dan harus dikomunikasikan secara konsisten dan 

ditegakkan. 

 

C. Menciptakan Lingkungan Pembelajaran yang Kondusi f 

Salah satu faktor penting yang dapat memaksimalkan kesempatan 

pembelajaran bagi anak adalah penciptaan lingkungan pembelajaran yang 

kondusif. Lingkungan pembelajaran dalam hal ini, adalah segala sesuatu 

yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan. 
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Sedangkan kondusif berarti kondisi yang benar-benar sesuai dan mendukung 

keberlangsungan proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan 

interaksi antara anak dengan lingkungannya, sehingga pada diri anak terjadi 

proses pengolahan informasi menjadi pengetahuan, keterampilan dan sikap 

sebagai hasil dari proses belajar. 

Lingkungan belajar dapat diciptakan sedemikian rupa, sehingga dapat 

memfasilitasi anak dalam melaksanakan kegiatan belajar. Lingkungan belajar 

dapat merefleksikan ekspektasi yang tinggi bagi kesuksesan seluruh anak 

secara individual. Dengan demikian, lingkungan belajar merupakan situasi 

yang direkayasa oleh guru agar proses pembelajaran dapat berlangsung 

secara efektif. Menurut Saroni (2006) dalam Kusmoro (2008), lingkungan 

pembelajaran terdiri atas dua hal utama, yaitu lingkungan fisik dan 

lingkungan sosial.  

Lingkungan fisik dalam hal ini adalah lingkungan yang ada disekitar 

siswa belajar berupa sarana fisik baik yang ada dilingkup sekolah,  dalam hal 

ini dalam ruang kelas belajar di sekolah. Lingkungan fisik dapat berupa 

sarana dan prasarana kelas, pencahayaan, pengudaraan, pewarnaan, 

alat/media belajar, pajangan serta penataannya. Sedangkan lingkungan 

sosial merupakan pola interaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran. 

Interaksi yang dimaksud adalah interkasi antar siswa dengan siswa, siswa 

dengan guru, siswa dengan sumber belajar, dan lain sebagainya. Dalam hal 

ini, lingkungan sosial yang baik memungkinkan adanya interkasi yang 

proporsional antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. 

Menurut Mulyasa (2006), dalam upaya menciptakan lingkungan 

pembelajaran yang kondusif bagi anak, guru harus dapat memberikan 

kemudahan belajar kepada siswa, menyediakan berbagai sarana dan sumber 

belajar yang memadai, menyampaikan materi pembelajaran, dan strategi 

pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar. Oleh karena itu, peran guru 

selayaknya membiasakan pengaturan peran dan tanggung jawab bagi setiap 
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anak terhadap terciptanya lingkungan fisik kelas yang diharapkan dan 

suasana lingkungan sosial kelas yang menjadikan proses pembelajaran 

dapat berlangsung secara bermakna. Dengan terciptanya tanggung jawab 

bersama antara anak dan guru, maka akan tercipta situasi pembelajaran 

yang kondusif dan bersinergi bagi semua anak (Kusmoro, 2008). 

 

1. Desain Lingkungan fisik  

Dalam manajemen kelas efektif, lingkungan fisik merupakan faktor 

yang sangat penting. Oleh Karena itu, lingkungan fisik harus dapat didesain 

secara baik dan lebih dari sekedar penataan barang-barang di kelas. Menurut 

Everston et al.  (dalam Santrock, 2008), terdapat empat prinsip yang dapat 

dipakai dalam menata kelas, yaitu: 

a. Kurangi kepadatan di tempat lalu lalang. Daerah ini antara lain area 

belajar kelompok, bangku siswa, meja guru, dan lokasi penyimpanan alat 

tulis, rak buku, computer dan lokasi lainnya. Area-area harus dapat 

dipisahkan sejauh mungkin dan dipastikan mudah diakses, karena 

gangguan dapat terjadi pada daerah yang sering dilewati. 

b. Pastikan bahwa Guru dapat dengan mudah melihat semua anak. Sebagai 

manajer kelas, guru penting untuk memonitor anak secara cermat. 

Pastikan ada jarak pandang yang jelas dari meja guru, lokasi 

instruksional, meja anak, dan semua anak. 

c. Materi Pengajaran dan Perlengkapan anak harus mudah diakses. Hal ini 

akan meminimalkan waktu persiapan dan perapian, serta mengurangi 

kelambatan dan gangguan aktivitas. 

d. Pastikan siswa dapat dengan mudah melihat semua presentasi kelas. 

Tentukan di mana anda dan siswa anda akan berada saat presentasi 

kelas diadakan. Pada aktivitas ini, anak tidak boleh memindahkan kursi 

atau menjulurkan lehernya. 
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Dalam mengorganisasikan ruang fisik kelas, juga sangat ditentukan 

oleh tipe aktivitas pembelajaran yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh 

anak. Dalam hal ini, perbedaan level kelas, kecepatan materi antar kelas, 

aktivitas kelompok dan aktivitas individual harus dapat terakomodasi secara 

fleksibel dalam penataan lingkungan fisik kelas. Menurut Renne (2007) dalam 

Santrock (2008), penataan kelas standar dapat dilakukan dalam lima gaya 

penataan, yaitu: 

a. Gaya auditorium, gaya susunan kelas di mana semua siswa duduk 

menghadap guru. 

b. Gaya tatap muka, gaya susunan kelas di mana siswa saling menghadap. 

c. Gaya off-set, gaya susunan kelas di mana sejumlah siswa (biasanya tiga 

atau empat anak) duduk di bangku, tetapi tidak duduk berhadapan 

langsung satu sama lain. 

d. Gaya seminar, gaya susunan kelas di mana sejumlah besar siswa 

(sepuluh atau lebih) duduk disusunan berbentuk lingkaran, atau persegi, 

atau bentuk U. 

e. Gaya klaster, gaya susunan kelas di mana sejumlah siswa (biasanya 

empat sampai delapan anak) bekerja dalam kelompok kecil. 

 

Penataan susunan meja yang mengelompok dapat mendorong 

interaksi sosial di antara siswa. Sedangkan susunan meja yang berbentuk 

lajur akan mengurangi interaksi sosial di antara siswa dan mengarahkan 

perhatian siswa kepada guru. penataan meja dalam lajur-lajur dapat 

bermanfaat bagi anak pada saat mengerjakan tugas individu, sedangkan 

meja yang disusun mengelompok akan membantu proses belajar kooperatif 

(Santrock, 2008). 

Menurut Weinstein dan Mignano (1997) dalam santrock (2008), kelas 

juga penting untuk dilakukan personalisasi, meskipun bagi sekolah yang 

menggunakan sistem moving class terdapat beberapa kelas yang belajar 
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dalam satu hari. Personalisasi kelas dapat dilakukan dengan memasang foto 

siswa, karya siswa, tugas, diagram tanggal lahir siswa (SD), ekspresi siswa 

yang positif serta media pembelajaran yang berhubungan dengan materi 

yang sedang dipelajari anak. Personalisasi ini, dapat bermanfaat sebagai 

inspirasi dan motivasi untuk belajar bagi anak serta dapat menjadi sumber 

belajar bagi anak. Selain itu, modifikasi pajangan dinding yang up to date 

dapat memberikan kesan dinamisasi lingkungan, anak mendapatkan objek 

pandang yang senantiasa bermakna bagi proses belajar. 

 

2. Pengelolaan Kelas yang Positif untuk Pembelajara n 

Dalam rangka memaksimalkan proses pembelajaran, anak 

memerlukan lingkungan positif. Untuk menciptakan lingkungan positif 

diperlukan strategi manajemen kelas, dan strategi positif untuk membuat 

anak mau bekerja sama. Menurut Santrock (2008), strategi umum 

manajemen kelas untuk menciptakan lingkungan positif bagi anak mencakup 

penggunaan gaya otoritatif dan manajemen kelas secara efektif. 

Gaya manajemen kelas otoritatif berasal dari gaya parenting, di mana 

guru yang otoritatif akan mempunyai siswa yang cenderung mandiri, tidak 

cepat puas, mau bekerja sama dengan teman, dan menunjukkan 

penghargaan diri yang tinggi. Strategi manajemen kelas otoritatif, mendorong 

siswa untuk menjadi pemikir yang independen dan pelaku yang independen, 

tetapi strategi ini masih menggunakan sedikit monitoring siswa. Guru otoritatif 

akan menjelaskan aturan, regulasi dan  menentukan standar dengan 

masukan dari siswa. Gaya otoritatif bertentangan dengan gaya otoritarian 

dan permisif yang tidak efektif. 

Gaya manajemen kelas otoritarian fokus utamanya adalah menjaga 

ketertiban di kelas, bukan pada pengajaran dan pembelajaran. Guru otoriter 

sangat mengekang dan mengontrol perilaku siswa, sehingga siswa di kelas 

cenderung pasif, tidak berinisiatif dalam aktivitas, memiliki keterampilan 
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komunikasi yang buruk. Sedangkan gaya manajemen kelas yang permisif, 

memberi banyak otonomi pada siswa tapi tidak memberi banyak dukungan 

untuk pengembangan keahlian pembelajaran atau pengelolaan perilaku. 

Siswa di kelas permisif, cenderung punya keahlian akademik yang tidak 

memadai dan control diri yang rendah. 

Manajemen kelas secara efektif adalah upaya yang dilakukan guru 

dalam mengelola aktivitas kelas secara efektif. Menurut Santrock (2008), 

Guru efektif berbeda dengan guru yang tidak efektif bukan dalam cara 

merespon perilaku menyimpang siswa, tetapi berbeda dalam cara mereka 

mengelola aktivitas kelompok secara kompeten. Guru yang berperan sebagai 

manajer kelas yang efektif senantiasa mengikuti apa yang terjadi, selalu 

memonitor siswa secara regular, sehingga dapat mendeteksi perilaku yang 

salah jauh sebelum perilaku itu lepas kendali. Guru yang efektif mampu 

mengatasi situasi yang over-lapping secara efektif, menjaga kelancaran dan 

kontuinitas pelajaran, serta melibatkan siswa dalam berbagai aktivitas yang 

menantang. 

Agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar, maka kelas perlu 

punya aturan dan prosedur yang jelas. Tanpa aturan dan prosedur yang 

jelas, bisa memunculkan kesalahpahaman yang bisa melahirkan kekacauan. 

Aturan dan prosedur adalah pernyataan ekspektasi tentang perilaku. Aturan 

fokus pada ekspektasi umum atau spesifik atau standar perilaku, cenderung 

tidak berubah karena mengatur dasar-dasar tindakan terhadap orang lain, diri 

sendiri dan tugas, seperti menghargai orang lain, tidak mengunyah permen 

karet di kelas. Sedangkan prosedur berisi tentang ekspektasi tentang perilaku 

namun biasanya diterapkan untuk aktivitas spesifik dan diarahkan untuk 

mencapai suatu tujuan, bukan untuk melarang suatu perilaku. Prosedur 

dimungkinkan untuk bisa berubah karena rutinitas atau aktivitas kelas bisa 

berubah, misalnya prosedur suatu kelas menyatakan bahwa setelah masuk 

kelas siswa harus mengerjakan suatu soal, akan tetapi suatu hari guru bisa 



 

 
114 

 

Orientasi Baru dalam Psikologi Pendidikan – Matakuliah Martikulasi Mahasiswa S3 UNJ   

 

mengubahnya dengan membolehkan siswa menyelesaikan tugas yang belum 

selesai. 

Pembuatan aturan dan prosedur dapat dirumuskan oleh guru dan 

dijelaskan ke siswa, namun guru dapat pula melibatkan siswa dalam 

merumuskan aturan dan prosedur kelas untuk menanamkan rasa tanggung 

jawab siswa terhadap aturan dan prosedur. Proses ini dapat menjadi sarana 

untuk menjalin hubungan yang positif dengan siswa dan melatih mereka 

untuk berbagi dan mengemban tanggung jawab. 

Upaya menciptakan lingkungan positif bagi siswa dapat pula dilakukan 

dengan memberikan hadiah terhadap perlaku yang tepat. Untuk pemberian 

imbalan dalam mengelola kelas, guru harus dapat memilih penguat yang 

efektif, menggunakan prompt dan shapping secara efektif. Menggunakan 

imbalan yang mengandung informasi tentang kemampuan siswa yang bisa 

meningkatkan motivasi intrinsik dan rasa tanggung jawab siswa, bukan untuk 

mengontrol perilaku. 

Menurut Naim (2009), ada dua aspek penting yang perlu 

dikembangkan oleh seorang guru sehingga mampu menciptakan 

pembelajaran yang kondusif bagi siswa, yaitu pribadi guru dan suasana 

pembelajaran. Perpaduan kedua aspek tersebut akan menjadikan dimensi 

inspiratif semakin menemukan momentum untuk mengkristal dan 

membangun energi perubahan positif dalam diri siswa. Kepribadian guru 

sebagai orang dewasa dapat menjadi model sekaligus pengarah dan 

fasilitator belajar yang tercermin dari suasana atau iklim pembelajaran yang 

diciptakan di dalam kelas. Kedua aspek ini, pada gilirannya akan mampu 

mengakumulasi potensi diri para siswa untuk semakin meningkatkan 

kapasitas dan kapabilitasnya. 
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D. Komunikasi Efektif Antara Guru dengan Siswa 

Mengelola kelas dan memecahkan konflik dalam pembelajaran secara 

konstruktif membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik. Menurut 

Santrock (2008), terdapat tiga aspek utama dari komunikasi dalam 

pembelajaran, yaitu keterampilan berbicara, mendengar dan komunikasi 

nonverbal. Berbicara di hadapan kelas dan di hadapan siswa harus dapat 

mengkomunikasikan informasi secara jelas. Kejelasan dalam berbicara 

penting agar pengajaran yang dilakukan oleh guru dan proses belajar yang 

diikuti siswa dapat berjalan responsive. 

Florez (1999) dalam Santrock (2008) mengemukakan bererapa 

strategi yang dapat  digunakan oleh guru agar dapat berbicara secara jelas 

pada saat proses pembelajaran berlangsung. Strategi yang dimaksud oleh 

Florez adalah harus dilakukan dengan menggunakan tata bahasa yang 

benar, kosa kata yang dapat dipahami dan tepat pada perkembangan anak, 

melakukan penekanan pada kata-kata kunci atau dengan mengulang 

penjelasan, berbicara dengan tempo yang tepat, tidak menyampaikan hal-hal 

yang kabur, dan menggunakan perencanaan dan pemikiran logis sebagai 

dasar berbicara secara jelas di kelas. 

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam komunikasi 

verbal adalah gaya penyampaian pesan. Menurut Santrock (2008), terdapat 

dua gaya penyampaian pesan dalam komunikasi verbal, yaitu gaya pesan 

“kamu” dan gaya pesan “saya”. Gaya pesan kamu merupakan gaya yang 

tidak disukai oleh siswa karena pembicara tampak menghakimi orang lain 

dan menempatkan siswa dalam posisi defensive. Contohnya, “itu benar-

benar perkataan bodoh” yang berarti “ucapan kamu benar-benar bodoh”. 

Ataukah “jauhi diriku” yang berarti “kamu mengganggu hidup saya”. 

Sedangkan komunikasi pesan “saya” bersifat merefleksikan perasaan 

pembicara dan lebih baik. Pesan “saya” dapat menggeser percakapan ke 

arah yang konstruktif dengan mengekspresikan perasaan tanpa menghakimi 
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orang lain atau siswa. Contohnya, “saya marah karena keadaan jadi buruk”, 

“saya sedih kalau perasaan saya tidak diperhatikan”. Dalam proses 

pembelajaran, guru selain harus dapat memonitor percakapan sendiri, juga 

harus dapat memonitor percakapan siswa agar dapat membimbing mereka 

untuk lebih banyak menggunakan pesan “saya”. 

Aspek lain dalam komunikasi verbal yang penting bagi guru adalah 

cara menangani konflik. Menurut Santrock (2008), cara menangani konflik 

dapat dilakukan dengan menggunakan empat gaya, yaitu agresif, 

manipulative, pasif dan asertif. Gaya agresif cenderung galak, menuntut, 

kasar dan bertindak dengan gaya bermusuhan, serta seringkali tidak peka 

terhadap hak dan perasaan orang lain. Gaya manipulative, berusaha 

mendapatkan yang diinginkan dengan membuat orang lain merasa bersalah 

kepada dirinya, memilih bertingkah sebagai korban agar orang lain 

melakukan sesuatu untuk dirinya. Gaya pasif, bersifat tidak tegas dan pasrah, 

membiarkan orang lain “menindas” dirinya tanpa mengekspresikan 

perasaannya dan tidak memberi tahu orang lain keinginannya. Sedangkan 

gaya asertif, mengekspresikan perasaannya, meminta apa yang diinginkan, 

dan berkata tidak untuk hal yang tidak diinginkan. Gaya asertif 

memperjuangkan hak yang sah, mengekspresikan pandangan secara 

terbuka, berusaha mengubah perilaku yang salah, dan menolak paksaan 

untuk dimanipulasi. Menurut Santrock (2008), bersikap asertif adalah pilihan 

terbaik bagi guru dalam berkomunikasi verbal dengan siswa untuk 

menyelesaikan konflik. 

Dalam berbagai hal, seorang guru dapat mengalami situasi di mana 

komunikasi dengan siswa menjadi tidak efektif. Gordon (1997) dalam 

Santrock (2008) mengemukakan lima hal yang dapat menjadi rintangan 

dalam menjalankan komunikasi verbal yang efektif, yaitu kritik, pelabelan 

(membri julukan), menasihati, mengatur-atur, dan ceramah moral. 

Mengevaluasi dengan memberikan kritik kepada siswa dapat mengurangi 
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efektivitas komunikasi, sehingga mengkritik siswa dapat dilakukan dengan 

meminta siswa evaluasi diri, misalnya penyebab nilai ujiannya yang buruk. 

Julukan atau pelabelan biasanya menjadi cara untuk merendahkan siswa 

dengan menggunakan kata-kata hinaan, sehingga guru harus mengontrol 

perkataannya dan perkataan murid agar dapat saling memahami perasaan 

satu sama lain. Menasihati yang dimaksud dalam hal ini adalah merendahkan 

orang lain lalu memberi nasihat solusi, dan mengatur-atur dapat terjadi 

dengan memerintahkan orang lain melakukan sesuatu yang diinginkan, 

sehingga dapat menimbulkan resistensi. Sedangkan ceramah moral yang 

bersifat mengkhotbah bagi siswa dapat meningkatkan rasa bersalah dan 

kegelisahan pada diri siswa. Dengan demikian, seorang guru lebih baik 

menggunakan bahasa yang tidak terlalu menyalahkan siswa. 

Mengelola kelas secara efektif dapat lebih mudah dilakukan apabila 

guru dan siswa memiliki keterampilan mendengar yang baik. Seorang 

pendengar yang baik akan mendapatkan daya tarik bagi orang lain untuk 

berkomunikasi. Pendengar yang baik akan mendengar secara aktif dan tidak 

sekedar menyerap informasi secara pasif. Menurut Santrock (2008), 

mendengar aktif berarti memberi perhatian penuh pada pembicara, 

memfokuskan diri pada isi intelektual dan emosional dari pesan. Seorang 

guru dapat menggunakan strategi di bawah ini untuk berinteraksi dengan 

siswa dan melatihkan keterampilan siswa dalam mendengar aktif: 

1. Memberi perhatian cermat pada orang yang sedang berbicara, hal ini 

akan menunjukkan bahwa anda tertarik pada hal yang sedang 

dibicarakan, gunakan kontak mata, isyarat condong badan kepada orang 

yang sedang berbicara. 

2. Melakukan parafrasa, menyatakan kembali kalimat yang baru saja 

dikatakan orang lain dengan menggunakan kalimat sendiri. 

3. Mensinstesiskan tema dan pola, meringkas tema utama dan perasaan 

pembicara yang disampaikan dalam percakapan panjang. 
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4. Memberi umpan balik atau tanggapan dengan cara yang kompeten, dapat 

berupa tanggapan verbal atau nonverbal yang membuat pembicara 

mengerti pencapaian target sasaran pesan. 

 

Selain komunikasi verbal, interaksi di dalam kelas juga dapat terjadi 

komunikasi nonverbal. Dengan demikian, komunikasi nonverbal penting 

diperhatikan untuk mencapai komunikasi efektif dalam pembelajaran. 

Komunikasi nonverbal biasanya dilakukan untuk memback up atau 

menegaskan pesan verbal, namun seringkali pesan nonverbal lebih efektif 

dalam mencapai sasaran pesan. Beberapa contoh komunikasi nonverbal 

dapat dilakukan dengan mengangkat alis, bersedekap untuk melinndungi diri, 

mengangkat bahu sebagai tanda tak peduli, menepuk dahi sebagai tanda 

lupa sesuatu, dan lain sebagainya. Banyak pakar komunikasi percaya bahwa 

sebagian besar komunikasi interpersonal dilakukan secara nonverbal. 

Bahkan siswa yang duduk di sudut ruangan sambil membaca buku 

sebenarnya mungkin sedang mengkomunikasikan keinginannya menyendiri 

secara nonverbal (Santrock, 2008). Ekspresi wajah, komunikasi mata, 

sentuhan, menghormati ruang pribadi dan melakukan diam merupakan teknik 

komunikasi nonverbal yang efektif dalam membangun interaksi positif antara 

guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. 

 

E. Pembelajaran Sebagai Sistem 

1. Pengertian dan Kegunaan Sistem 

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan 

kualitas pembelajaran adalah pendekatan sistem. Melalui pendekatan sistem 

kita dapat melihat berbagai aspek yang dapat memengaruhi keberhasilan 

suatu proses. Menurut Sanjaya (2008), sistem adalah salah satu kesatuan 

yang satu sama lain saling terkait dan saling berinteraksi untuk mencapai 
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suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah 

diterapkan.  

Berdasarkan pengertian tersebut, maka ada tiga hal penting yang 

menjadi karakteristik suatu sistem. Pertama, setiap sistem pasti memiliki 

tujuan. Tujuan merupakan ciri utama sistem. Tidak ada sistem tanpa tujuan. 

Tujuan merupakan arah yang harus dicapai oleh suatu pergerakan sistem. 

Semakain jelas tujuan maka semakin mudah menentukan pergerakan sistem. 

Kedua, sistem selalu mengandung suatu proses. Proses adalah rangkaian 

kegiatan. Kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan. Semakin kompleks 

tujuan, maka semakin rumit juga proses kegiatan. Ketiga, proses kegiatan 

dalam suatu sistem selalu melibatkan dan memanfaatkan berbagai 

komponen atau unsur-unsur tertentu. Oleh sebab itu, suatu sistem tidak 

mungkin hanya memiliki satu komponen saja. Sistem memerlukan dukungan 

berbagai komponen tang satu sama lain saling berkaitan. Atas pengertian 

tersebut, maka jelas sistem bukanlah hanya seabai suatu cara, seperti 

banyak dipahami oleh banyak orang selama ini. Cara hanyalah bagian dari 

rangkaian kegiatan suatu sistem. Yang pasti adalah sistem sebagai tujuan, 

dan seluruh kegiatan dengan melibatkan dan memanfaatkan setiap 

komponen diarahkan untuk encapai tujuan tersebut. 

Menurur Ely (1979) Sistem bermanfaat untuk merancang atau 

merencanakan suatu proses pembelajaran. Perencanaan adalah proses dan 

cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan. 

(dalam Sanjaya, 2008). Oleh karena itu proses perencanaan yang sistematis 

dalam proses pembelajaran mempunyai beberapa keuntungan, diantaranya: 

a. Melalui sistem perencanaan yang matang, guru akan terhindar dari 

keberhasilan secara untung-untungan, dengan demikian pendekatan 

sistem memiliki daya ramal yang kuat tentang keberhasilan suatu proses 

pembelajaran, karena memang perencanaa disusun untuk mencapai hasil 

yang optimal. 
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b. Melalui sistem perencanaan yang sistematis, setiap guru dapat 

menggambarkan berbagai hambatan yang mungkin akan dihadapi 

sehingga dapat menentukan berbagai strategi yang bisa dilakukan untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

c. Melalui sistem perencanaan, guru dapat menentukan berbagai langkah 

dalam memanfaatkan berbagai sumber dan fasilitas yang ada untuk 

ketercapaian tujuan. 

 

2. Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Sistem P embelajaran 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan proses 

sistem pembelajaran, diantaranya faktor guru, faktor siswa, sarana, alat dan 

media yang tersesia, serta faktor lingkungan. 

a. Faktor Guru 

Guru adalah komponen yang sangat menentukan dalam implementasi 

suatu strategi pembelajaran. Guru yang menganggap mengajar hanya 

sebatas menyampaikan materi pelajaran akan berbeda dengan guru yang 

menganggap mengajar adalah suatu proses pemberian bantuan kepada 

peserta didik. Masing-masing perbedaan tersebut dapat mempengaruhi baik 

dalam penyusunan strategi atau implementasi pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya berperan sebagai 

model atau teladan bagi siswa yang diajarnya, tetapi juga sebagai pengelola 

pempebelajaran. Dengan demikian, efektifitas proses pembelajaran terletak 

pada guru. Menurut Dunkin (dalam Sanjaya, 2008), ada sejumlah aspek yang 

dapat mempengaruhi kualitas proses pembelajaran dilihat dari faktor guru, 

yaitu teacher formative experience, teacher traing experience, dan teacher 

properties. 

Teacher formative experience, meliputi jenis kelamin serta semua 

pengalaman hidup guru yang menjadi latar belakang sosial mereka. Yang 

termasuk ke dalam aspek ini di antaranya meliputi tempat asal kelahiran guru 
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termasuk suku, latar belakang budaya, dan adat istiadat, keadaan keluarga 

dari mana guru itu berasal, misalkan apakah guru itu berasal dari keluarga 

yang tergolong mampu atau tidak, apakah mereka berasal dari keluarga 

harmonis atau bukan. 

Teacher training experience, meliputi pengalaman-pengalaman yang 

berhubungan dengan aktivitas dan latar belakang pendidikan guru, misalnya 

pengalaman latihan profesional, tingkatan pendidikan, pengalaman jabatan, 

dan lain sebagainya. 

Teacher properties adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

sifat yang dimiliki guru, misalnya sikap guru terhadap profesinya, sikap guru 

terhadap siswa, kemampuan atau inteligensi guru, motivasi dan kemampuan 

mereka baik kemampuan dalam pengelolaan pembelajaran termasuk di 

dalamnya kemampuan dalam merencanakan dan evaluasi pembelajaran 

maupun kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran. 

 

b. Faktor Siswa 

Siswa adalah organisme yang unik yang berkembang sesuai dengan 

tahap perkembangannya. Perkembangan anak adalah perkembangan 

seluruh aspek kepribadiannya, akan tetapi tempo dan irama perkembangan 

masing-masing anak pada setiap aspek tidak selalu sama. Proses 

pembelajaran dapat da[at dipengaruhi oleh perkembangan anak yang tidak 

sama itu, di samping karakteristik lain yang melekat pada diri anak. 

Seperti halnya guru, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses 

pembelajaran dilihat dari aspek siswa meliputi aspek latar belakang siswa 

yang menurut Dunkin disebut pupilformative experience serta faktor sifat 

yang dimiliki siswa (pupil properties). 

Aspek latar belakang meliputi jenis kelamin siswa, tempat kelahiran, 

tempat tinggal siswa, tingkat sosial ekonomi siswa, dari keluarga mana siswa 

berasal, dan lain-lain. Sedangkan dilihat dari faktor sifat yang dimilik siswa 
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meliputi kemampuan dasar pengetahuna, dan sikap. Tidak dapat disangkal 

bahwa setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda yang dapat 

dikelompokan pada siswa kemampuan tinggi, sedang, dan rendah.  

Sikap dan penampilan siswa di dalam kelas juga merupakan aspek 

lain yang bisa mempengaruhi proses pembelajaran. Ada kalanya ditemukan 

siswa yang sangat aktif dan ada juga siswa yang pendiam, tidak sedikit juga 

ditemukan siswa yang memilikin motivasi yang rendah dalam belajar. Semua 

itu akan mempengaruhi proses pembelajaran di dalam kelas. Sebab, 

bagaimanapun faktor siswa dan guru merupakan faktor yang sangat 

menentukan dalam interaksi pembelajaran. 

 

c. Faktor Sarana dan Prasarana 

Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung 

terhadap kelancaran proses pembelajaran, misalnya media pembelajaran, 

alat-alat palajaran, perlengkapan sekolah, dan lain sebagainya. Sedangkan 

prasarana adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung dapat 

mendukung keberhasilan proses pembelajaran, misalnya jalan menuju 

sekolah, penerangan sekolah, kamar kecil, dan lain sebagainya. 

Kelengakapan sarana dan prasarana akan membantu guru dalam 

penyelenggaraan proses pembelajaran.  

 

d. Faktor Lingkungan 

Dilihat dari dimensi lingkungan ada dua faktor yang dapat 

mempengaruhi proses pembelajaran, yaitu faktor oraganisasi kelas dan 

faktor iklim sosial psikologis. 

Faktor organisasi kelas yang didalamnya meliputi jumlah siswa dalam 

satu kelas merupakan aspek penting yang bisa mempengaruhi proses 

pembelajaran. Organisasi kelas yang terlalu besar akan kurang efektif untuk 
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mencapai tujuan pembelajaran, kelompok belajar yang besar dalam satu 

kelas berkecenderungan: 

1. Sumber daya kelompok akan bertambah luas sesuai dengan jumlah 

siswa, sehingga waktu yang tersedia akan semakin sempit. 

2. Kelompok belajar akan kurang mampu memanfaatkan dan menggunakan 

semua sumber daya yang ada. Misalnya, dalam penggunaan waktu 

diskusi. Jumlah siswa yang terlalu banyak akan memakan waktu yang 

banyak pula, sehingga sumbangan pikiran akan sulit didapatkan dari 

setiap siswa. 

3. Kepuasan belajar setiap siswa akan cenderung menurun, hal ini 

disebabkan kelompok belajar yang terlalu banyak akan mendapatkan 

pelayanan yang terbatas dari setiap guru, dengan kata lain perhatian guru 

akan semakin terpecah. 

4. Perbedaan indivitu antara anggota akan semakin tampak, sehingga akan 

semakin sukar mencapai kesepakatan. Kelompok yang terlalu besar 

cenderung akan terpecah ke dalam sub-sub kelompok yang saling 

bertentangan 

5. Anggota kelompok yang terlalu banyak berkecenderungan akan semakin 

banyak siswa yang terpaksa menunggu untuk sama-sama maju 

mempelajari mata pelajaran baru. 

6. Anggota kelompok yang terlalu banyak akan cenderung semakin 

banyaknya siswa enggan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan 

kelompok. 

 

Faktor lain dari dimensi lingkungan yang dapat mempengaruhi proses 

pembelajaran adalah faktor iklim sosial-psikologi. Maksudnya, keharmonisan 

hubungan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Iklim sosial ini 

secara internal atau eksternal. 
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Iklim sosial-psikologi secara internal adalah hubungan antara orang 

yang terlibat dalam lingkungan sekolah, misalnya iklim sosial antara siswa 

dengan siswa, antara siswa dengan guru, antara guru dengan guru, bahakan 

anatar guru dengan pimpinan sekolah. Iklim sosial-psikologi eksternal adalah 

keharmonisan hubungan antara pihak sekolah dengan dunia luar, misalnya 

hubungan sekolah dengan orang tua siswa, hubungan dengan lembaga-

lembaga masyarakat, dan lain sebagainya. 

 

3. Komponen-komponen Sistem Pembelajaran 

Pengertian belajar jika diperhatikan dari pendapat seseorang dengan 

orang lain akan berlainan jawabannya. Hal tersebut hanya semata-mata 

disebabkan dari sudut pandang aspek-aspek belajar yang mereka 

kemukakan berbeda antara yang satu dengan yang lain. Banyak pendapat 

tentang pengertian  belajar, menurut Dimyati dan Mujiono (1999) mengutip 

beberapa pendapat para ahli tentang belajar:  

a. Skinner berpendapat bahwa belajar adalah suatu perilaku pada saat  

orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya bila orang 

tidak belajar maka responnya menurun. 

b. Gagne berpendapat bahwa belajar merupakan kegiatan yang kompleks. 

c. Piaget berpendapat bahwa belajar sebagai perilaku berinteraksi antara  

individu dengan lingkungan sehingga terjadi perkembangan intelek 

individu. 

 

Walaupun terdapat perbedaan pendapat antara beberapa ahli tetapi secara 

prinsip bahwa belajar adalah suatu bentuk perubahan atau pertumbuhan 

dalam diri individu yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku karena 

pengalaman dan latihan, atau dengan kata lain belajar adalah proses 

perubahan yang terjadi pada seseorang setelah menjalani suatu 

pengalaman. Oleh karena itu, kita tidak dapat melihat proses terjadinya 
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perubahan tingkah laku pada diri setiap orang, tetapi sebenarnya kita bisa 

menantukan apakah seseorang telah belajar atau belum, yaitu dengan 

membandingkan kondisi sebelum dan sesudah proses pembelajaran 

berlangsung. 

 

 

 

 

 

 

   

Bagan 1. Proses Perubahan Tingkah laku 

Dari bagan, dapat dilihat bahwa telah terjadi pelajar dari diri seseorang (A) 

manakala terjadi perubahan dari A sebagai input menjadi B sebagai output. 

Misalnya sebelum seseorang mengalami proses belajar, ia tidak tahu konsep 

tentang “X”, tapi setelah mengalami proses pembelajaran, ia jadi paham 

tentang konsep “X”, dengan demikian dapat dikatakan seseorang itu telah 

belajar. Sebaliknya, manakala sebelum mengalami proses pembelajarania 

tidak tahu tentang “X”, dan setelah ia mengalami proses pembelajaran masih 

tetap tidak tahu tantang “X”, maka dapat dikatakan bahwa ia sebenarnya 

tidak belajar atau dapat dikatakan proses pembelajaranya dianggap gagal. 

 Dengan demikian efektivitas pembelajaran atau belajar dan tidaknya 

seseorang tidak dapat dilihat dari aktivitasnya selama proses belajar, tetapi 

hanya bisa dilihat dari adanya perubahan dari sebelum dan sesudah 

terjadinya proses pembelajaran . seseorang yang sepertinya aktif belajar 

yang ditunjukan dengan caranya memerhatikan guru dan rapinya ia membuat 

catatan, belum tentu ia belajar dengan baik manakala ia tidak menunjukan 

adanya perubahan perilaku. Yang menjadi pertanyyan selanjutnya adalah 

bagaimana agar proses pembelajaran berhasil? Sebagai suatu sistwm kita 

A B 

 

PROSES 

INPUT OUTPUT 



 

 
126 

 

Orientasi Baru dalam Psikologi Pendidikan – Matakuliah Martikulasi Mahasiswa S3 UNJ   

 

perlu menganalisis berbagai komponen yang membentuk sistem proses 

pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2. Komponen Proses Pembelajaran 

 

Dari bagan tersebut dapat dilihat bahwa sebagai suatu sistem, proses 

pembelajaran terdiri dari beberapa komponen yang satu sama lain saling 

berinteraksi dan berinterelasi. Komponen-komponen tersebut adalah tujuan, 

materi pelajaran, metode atau strategi pebelajaran, media dan evaluasi. 

 Tujuan merupaka komponen yang sangat penting dalam sistem 

pembelajaran. Sesuai dengan standar isi, kurikulum yang berlaku untuk 
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setiap satuan pendidikan adalah kurikulum berbasis kompetensi. Dalam 

kurikulum yang demikian, tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah 

sejumlah kompetensi yang tergambar baik dalam kompetensi dasar maupun 

dalam standar kompetensi. 

 Menurut W. Gulo (dalam Wina, 2008), istilah kompetensi dipahami 

sebagai kemampuan. Kemampuan itu menurutnya bisa kemampuan yang 

tampak dan kemampuan yang tidak tampak. Kemampuan yang tampak itu 

disebut penampilan. Penampilan itu tampak dalam bentuk tingkah laku yang 

dapat didemontrasikan, sehingga dapat diamati, dapat dilihat, dan dapat 

dirasakan. Kemampuan yang tidak tampak disebut juga kompetensi rasional, 

yang dikenal dalam taksonomi Bloom sebagai kemampuan kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Kedua kompetensi itu saling terkait. Kemampuan 

penampilan akan berkembang manakala kemampuan rasional meningkat. 

Seseorang memiliki ilmu pengetahuan luas akan menampilkan penampilan 

yang lebih baik diabndingkan dengan orang yang memiliki sedikit ilmu 

pengetahuan. 

 Isi atau materi pelajaran merupakan komponen kedua dalam sistem 

pembelajaran. Dalam konteks tertentu, materi pelajaran merupakan inti dalam 

proses pembelajaran. Artinya, sering terjadi proses pembelajaran diartikan 

sebagai proses penyampaian materi. Hal ini bisa dibenarkan manakala tujuan 

utama pembelajaran adalah penguasaan materi materi pelajaran (subject 

centered teaching). Dalam kondisi semacam ini, maka penguasaan materi 

pelajaran oleh guru mutlak diperlukan. Guru perlu memahami secara detail isi 

materi pelajaran yang hars dikuasai siswa, sebab peran dan tugsa guru 

adalah sebagai sumber belajar. Materi pelajaran tersebut biasanya 

tergambarkan dalam buku teks, sehingga sering terjadi proses pembelajaran 

adalah enyampaikan materi yang ada dalam buku. Namun demikian dalam 

setting pembelajaran berorientasi pada pencapaian tujuan atau kompetensi, 
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tugad, dan tanggung jawab guru bukanlah sebagai sumber belajar. Dengan 

demikian, materi pelajaran sebenarnya bisa diambil dari berbagai sumber. 

 Strategi atau metode adalah komponen yang juga mempunyai fungsi 

sangat menentukan. Keberhasilan pencapaian tujuan sangat ditentukan oleh 

komponen ini. Bagaimanapun lengkap dan jelasnya komponen lain, tanpa 

dapat diimplimentasikan melalui strategi yang tepat, maka komponen-

komponen tersebut tidak akan memiliki makna dalam proses pencapaian 

tujuan. Oleh karena itu, setiap guru perlu memahami secara baik peran dan 

fungsi metode dan strategi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. 

 

a. Strategi Pembelajaran 

T Raka Joni (1983) berpendapat bahwa yang dimaksud strategi 

pembelajaran adalah suatu prosedur yang digunakan untuk memberikan 

suasana yang konduktif kepada siswa dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran. Sedangkan Gerlach dan Elly (1989) menyatakan bahwa 

strategi adalah suatu cara yang terpilih untuk menyampaikan tujuan 

pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Definisi yang lain 

menyebutkan bahwa strategi adalah suatu garis besar haluan untuk bertindak 

dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan (Djamarah dan Zain, 

2002). Dengan demikian, pengertian strategi dalam pembelajaran adalah 

suatu prosedur yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran 

sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.  

Strategi pembelajaran sebagai pola kegiatan pembelajaran yang dipilih 

dan digunakan guru secara kontekstual, sesuai dengan karakteristik siswa, 

kondisi sekolah, lingkungan sera tujuan khusus pembelajaran yang 

diinginkan.  
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b. Strategi, Model Dan Metode Pembelajaran 

Konsep strategi pembelajaran lebih luas daripada metode atau teknik 

pembelajaran. Strategi pembelajaran terdiri atas metode dan teknik 

(prosedur) yang akan menjamin bahwa siswa akan benar-banar mencapai 

tujuan. Teknik dapat disamakan dengan metode adalah jalan atau alat yang 

digunakan guru untuk mengarahkan kegiatan siswa kearah tujuan. Ada pula 

yang berpendapat metode berbeda dengan teknik. Metode bersifat 

prosedural sedang teknik lebuih bersifat implementatif. Misal dua orang guru 

sama-sama menggunakan metode ceramah. Namun bisa jadi hasilnya 

berbeda sebab mempunyai teknik yang berbda dalam penggunaan metode 

ceramah tersebut.  

 

c. Macam-macam strategi pembelajaran 

Strategi pembelajaran pada dasarnya bertolak dari keaktifan guru atau 

siswa. Di satu sisi ada strategi yang menekankan keaktifan guru (guru aktif) 

dan disisi lain sisi ada strategi yang menekankan keaktifan  siswa (siswa 

aktif) Jadi ada dua kutub yang berlawanan yaitu strategi guru aktif 

(pembelajaran ekspositori) dan strategi siswa aktif (pembelajaran discovery). 

Pembelajaran dengan pendekatan ekspositori merupakan suatu 

pembelajaran yang menekankan pada interaksi guru dengan siswa. Dalam 

pendekatan ini terjadi komunikasi satu arah, yaitu dari guru ke siswa 

sehingga guru jauh lebih aktif dari pada siswa. Guru banyak berbicara untuk 

menginformasikan bahan ajar kepada siswa, sementara siswa sebagai objek. 

Pembelajaran discovery menunjukkan pembelajaran siswa aktif. 

Pembelajaran ini ditandai dengan komunikasi multi arah. Siswa adalah 

subyek belajar. 

Hubungan antara strategi ekspository dan strategi discovery pada 

dasarnya terletak pada garis kontinum. Pada garis kedua strategi 
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pembelajaran tersebut terdapat beragam metode. Digambarkan sebagai 

berikut; (Suwarma, 2007) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam strategi pembelajaran siswa aktif dikemukakan banyak sekali 

strategi atau model yang bisa diterapkan. Dalam model pembelajaran yang 

berbasis pada kompetensi siswa antara lain; diketengahkan  

• Model Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning) 

• Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

• Model Pembelajarn Tuntas (Mastery Learning) 

• Model Pembelajaran Berdasarkan  Masalah (Problem Based Learning) 

dan Pembelajaran Berdasarkan Proyek (Project based learning) 

• Model Pembelajaran Berbasis Komputer (CBI/CAI) 

• Model Pembelajaran Tematik (Thematic Learning) 

Pendapat lain E. Mulyasa (2003) mengetengahkan lima model 

pembelajaran yang dianggap sesuai dengan tuntutan Kurikukum Berbasis 

Kompetensi; yaitu : (1) Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching 

Learning); (2) Bermain Peran (Role Playing); (3) Pembelajaran Partisipatif 

(Participative Teaching and Learning); (4) Belajar Tuntas (Mastery Learning); 

dan (5) Pembelajaran dengan Modul (Modular Instruction). Sementara itu, 

Gulo (2005) memandang pentingnya strategi pembelajaran inkuiri (inquiry). 

Ekspositori 
Discovery 

Studi kasus 

Eksperimen Ceramah 

Tanya Jwb 

Resitasi 

Diskusi 

Prob Solving 
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Ragam lain tentang strategi pembelajaran di contohkan oleh Wina 

Sanjaya (2008). Ragam tersebut meliputi Strategi pembelajaran berbasis 

masalah; Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir; Strategi 

pembelajaran kooperatif; Strategi pembelajaran kontekstual; dan Strategi 

pembelajaran afektif 

Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching Learning) atau biasa 

disingkat CTL merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada 

keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan nyata, 

sehingga peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan 

kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran dengan 

pendekatan kontekstual merupakan konsepsi yang membantu guru/dosen 

mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan 

memotivasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam kehidupan. 

Secara garis besar, langkah pembelajaran kontekstual sebagai 

berikut. 

• Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan 

cara bekerja sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan 

keterampilan barunya (KONSTRUKTIVISME) 

• Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik 

(INQUIRY) 

• kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya (BERTANYA)  

• Ciptakan masyarakat belajar (MASYARAKAT BELAJAR)  

• Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran (PEMODELAN)  

• Lakukan refleksi di akhir pertemuan ( REFLEKSI)  

•  Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara (PENILAIAN 

AUTENTIK)  
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Pembelajaran kooperatif dirancang untuk membantu terjadinya 

pembagian tanggung jawab ketika siswa mengikuti pembelajaran. Siswa 

lebih banyak belajar melalui proses pembentukan (constructing) dan 

penciptaan, kerja dengan tim, dan berbagi pengetahuan sesama siswa. 

Walaupun begitu, tanggung jawab individual tetap merupakan kunci 

keberhasilan pembelajaran. 

Pembelajaran tuntas merupakan sistem pembelajaran yang 

mengharapkan setiap siswa  mampu menguasai kompetensi-kompetensi 

dasar (basic learning objectives) secara tuntas. Berpegang pada prinsip: jika 

setiap siswa diberikan waktu cukup sesuai dengan kecepatan belajarnya, dan 

ybs. menggunakan waktu dengan baik, maka besar kemungkinan siswa akan 

mencapai tingkat penguasaan kompetensi yang ditentukan. Sebaliknya, jika 

siswa tidak diberi cukup waktu atau ybs tidak menggunakan waktu yang 

disediakan, maka tingkat penguasaan kompetensi juga tidak akan optimal. 

Pembelajaran berbasis masalah (problem based learning), adalah  

pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai  materi pembelajaran 

bagi siswa, sehingga siswa dapat belajar  berfikir kritis dan terampil 

memecahkan berbagai  masalah untuk memperoleh konsep atau 

pengetahuan yang esensial. Pembelajaran berbasis masalah disepadankan 

dengan pembelajaran berbasis proyek (project based learning). 

Pembelajaran berbasis masalah menekankan pada kegiatan yang 

memerlukan perumusan masalah, pengumpulan data, dan analisis data, 

sedangkan pada pembelajaran berbasis proyek menekankan pada kegiatan  

perumusan pekerjaan (job), merancang, melaksanakan pekerjaan, dan 

mengevaluasi hasil kerja. Kedua model pembelajaran tersebut menekankan 

pada lingkungan siswa aktif, kerja tim, dan teknik evaluasi otentik/bermakna 

Bermain peran merupakan salah satu model pembelajaran yang 

diarahkan pada upaya pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan 

hubungan antarmanusia (interpersonal relationship), terutama yang 
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menyangkut kehidupan peserta didik. Pengalaman belajar yang diperoleh 

dari metode ini meliputi, kemampuan kerjasama, komunikatif, dan 

menginterprestasikan suatu kejadian Melalui bermain peran, peserta didik 

mencoba mengeksplorasi hubungan-hubungan antarmanusia dengan cara 

memperagakan dan mendiskusikannya, sehingga secara bersama-sama 

para peserta didik dapat mengeksplorasi parasaan-perasaan, sikap-sikap, 

nilai-nilai, dan berbagai strategi pemecahan masalah. 

Pembelajaran Partisipatif (Participative Teaching and Learning) 

merupakan model pembelajaran dengan melibatkan peserta didik secara aktif 

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. E.Mulyasa 

(2003) menyebutkan indikator pembelajaran partisipatif, yaitu : (1) adanya 

keterlibatan emosional dan mental peserta didik; (2) adanya kesediaan 

peserta didik untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan; (3) 

dalam kegiatan belajar terdapat hal yang menguntungkan peserta didik. 

Pembelajaran Modul adalah suatu proses pembelajaran mengenai 

suatu satuan bahasan tertentu yang disusun secara sistematis, operasional 

dan terarah untuk digunakan oleh peserta didik, disertai dengan pedoman 

penggunaannya untuk para guru. Pada umumnya pembelajaran dengan 

sistem modul akan melibatkan beberapa komponen, diantaranya : (1) lembar 

kegiatan peserta didik; (2) lembar kerja; (3) kunci lembar kerja; (4) lembar 

soal; (5) lembar jawaban dan (6) kunci jawaban. 

Pembelajaran Inkuiri merupakan kegiatan pembelajaran yang 

melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan 

menyelidiki sesuatu (benda, manusia atau peristiwa) secara sistematis, kritis, 

logis, analitis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya 

dengan penuh percaya diri  

Pembelajaran Tematik adalah pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga 

dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Tema adalah 
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pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan . 

Dengan demikian pembelajaran tematik dapat dikatakan sebagai 

pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu adalah, suatu pembelajaran 

yang mengkaitkan tema-tema yang senada/over laping, kemudian dikemas 

menjadi tema yang akan dibahas dalam suatu pembelajaran. Ada banyak 

macam pembelajaran terpadu, namun ada tiga yang dominan yaitu terpadu 

model keterhubungan (connected), terpada model jaring laba- laba (webbed) 

dan terpadu model terintegrasi (intergratedi).  

Dalam pembelajaran tema atau terpadu, siswa diajak membahas satu 

tema yang  dikembangkan dari/ ke berbagai macam bidang studi. Siswa lebih 

sering diajak turun langsung ke lapangan. Tidak dituntut memiliki referensi 

khusus tetapi bebas memilih referensi yang  cocok untuk tema yang 

bersangkutan .  

Selain  ragam dan macam strategi pembelajaran di atas terdapat lagi 

pembedaan strategi pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran 

deduktif. Pendekatan deduktif dikembangkan oleh filosof Perancis Bacon 

yang menghendaki penarikan kesimpulan didasarkan atas fakta-fakta yang 

kongkrit sebanyak mungkin. Semakin banyak fakta semakin mendukung hasil 

simpulan. Pada abad pertengahan, sistem induktif ini disebut juga sebagai 

dogmatif, artinya langsung mempercayai begitu saja tanpa berpikir rasional.  

Pendekatan deduktif dapat disederhanakan pembelajaran dari hal-hal 

umum menuju hal hal khusus. Langkah-langkah dalam model pembelajaran 

dengan pendekatan induktif dijelaskan sebagai berikut.  

a. Pertama, guru memilih konsep, prinsip, aturan yang akan disajikan 

dengan pendekatan induktif.  

b. Kedua, guru menyajikan contoh-contoh khusus, prinsip, atau aturan yang 

memungkinkan siswa memperkirakan sifat umum yang terkandung dalam 

contoh.  
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c. Ketiga, guru menyajikan bukti yang berupa contoh tambahan untuk 

menunjang atau mengangkat perkiraan.  

d. Keempat, guru menyusun pernyataan mengenai sifat umum yang telah 

terbukti berdasarkan langkah-langkah terdahulu.  

e. Kelima, menyimpulkan, memberi penegasan dari beberapa contoh 

kemudian disimpulkan dari contoh tersebut serta tindak lanjut.  

 

Pendekatan deduktif merupakan pendekatan yang mengutamakan 

penalaran dari umum ke khusus. Hal ini berbeda dengan pendekatan induktif 

yang dari khusus ke umum.  Langkah-langkah dalam model pembelajaran 

dengan pendekatan deduktif dijelaskan sebagai berikut.  

a. Pertama, guru memilih konsep, prinsip, aturan yang akan disajikan.  

b. Kedua, guru menyajikan aturan, prinsip yang berifat umum, lengkap 

dengan definisi dan contoh-contohnya.  

c. Ketiga, guru menyajikan contoh-contoh khusus agar siswa dapat 

menyusun hubungan antara keadaan khusus dengan aturan prinsip 

umum yang didukung oleh media yang cocok  

d. Keempat, guru menyajikan bukti-bukti untuk menunjang atau menolak 

kesimpulan bahwa keadaan umum itu merupakan gambaran dari 

keadaan khusus.  

 

GLOSARY 

Sistem  adalah salah satu kesatuan yang satu sama lain saling terkait dan 

saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara 

optimal sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan. 

Belajar  adalah proses perubahan yang terjadi pada seseorang setelah 

menjalani suatu pengalaman. 

Mengajar  adalah upaya untuk menyediakan atau menciptakan suatu situasi 

yang memungkinkan orang belajar 
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Pembelajaran  adalah  suatu perubahan dalam diri seseorang yang 

disebabkan oleh pengalamaman 

Strategi pembelajaran  adalah suatu prosedur yang digunakan untuk 

memberikan suasana yang konduktif kepada siswa dalam rangka mencapai 

tujuan pembelajaran 
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Kelompok 8 Topik 10 

 

MOTIVASI MOTIVASI MOTIVASI MOTIVASI     

(MOTIVATION)(MOTIVATION)(MOTIVATION)(MOTIVATION)    

    

By Yendri, Abd. Azis, dan Rahmat Triyono    

 

1. Pendahuluan 

Kajian tentang motivasi telah sejak lama memiliki daya tarik tersendiri 

bagi kalangan pendidik, manajer, dan peneliti, terutama dikaitkan dengan 

kepentingan upaya pencapaian kinerja (prestasi) seseorang. Dalam konteks 

studi psikologi, Abin Syamsuddin Makmun (2003) mengemukakan bahwa 

untuk memahami motivasi individu dapat dilihat dari beberapa indikator, 

diantaranya: (1) durasi kegiatan; (2) frekuensi kegiatan; (3) persistensi pada 

kegiatan; (4) ketabahan, keuletan dan kemampuan dalam mengahadapi 

rintangan dan kesulitan; (5) devosi dan pengorbanan untuk mencapai tujuan; 

(6) tingkat aspirasi yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan; (7) 

tingkat kualifikasi prestasi atau produk (out put) yang dicapai dari kegiatan 

yang dilakukan; (8) arah sikap terhadap sasaran kegiatan.  

 

2. Hakikat Motivasi 

Motivation is usually defined as an internal state that arouses, directs, 

and maintains behavior. The study of motivation focuses on how and why 

people initiate actions directed toward specific goals, how long it takes them 

to get started in the activity, how intensively they are involved in the activity, 

how persistent they are in their attempts to reach these goals, and what they 

are thinking and feeling along the way. –keadaan internal individu yang 
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menyemangati, mengarahkan dan terus mengembangkan perilaku. 

(Woolfolk,2007) 

Motivasi dapat diartikan sebagai faktor pendorong yang berasal dalam 

diri manusia, yang akan mempengaruhi cara bertindak seseorang. Dengan 

demikian, motivasi akan berpengaruh terhadap performansi peserta didik. 

Motivasi dapat diartikan juga sebagai kekuatan (energi) seseorang yang 

dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam 

melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu 

itu sendiri (motivasi intrinsik) maupun dari luar individu (motivasi ekstrinsik). 

Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan 

terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, 

bekerja maupun dalam kehidupan lainnya. 

 

Studi Psikologi tentang motivasi berfokus pada lima pertanyaan 

mendasar: 

a. What choises do people make about their behavior? 

b. How long does it take to get started? 

c. What is the intensity or level of involvement in the chosen activity? 

d. What causes a person to persist or to give up? 

e. What is the individual thinking ang feeling while engaged in the activity? 

 

3. Motif-Motif  yang  Mempengaruhi Motivasi 

a. Motif Sosial 

Motif sosial adalah kebutuhan dan keinginan yang dikenal melalui 

pengalaman dengan dunia sosial. Perhatian terhadap motif sosial muncul 

dari katalog kebutuhan (otomotif) yang disusun Henry Murray, 1938, yang 

mencakup kebutuhan akan afiliasi atau keterhubungan, yakni motif untuk 

merasa cukup terhubung dengan orang lain. Kebutuhan ini membutuhkan 

pembentukan, pemeliharaan, dan pemulihan hubungan yang akrab, hangat 
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dan personal, kebutuhan sosial murid direfleksikan dalam keinginan mereka 

untuk populer di mata teman sebaya dan kebutuhan punya satu kawan akrab 

atau lebih, dan keinginan untuk menarik di mata orang yang mereka sukai. 

Meskipun setiap murid punya kebutuhan afiliasi, beberapa murid punya 

kebutuhan yang lebih kuat ketimbang murid lain (O’Conner Rossen Blood 

dalam Santrock, 2007). 

 

b. Hubungan Sosial 

Hubungan murid dengan orang tua, teman sebaya, kawan, guru dan 

mentor, dan orang lain dapat mempengaruhi prestasi dan motivasi sosial 

mereka. 

Orang Tua 

Menurut riset, orang tua memiliki hubungan dengan motivasi murid. Hal 

tersebut berkaitan denegan karakteristik demografis, praktik pengasuhan 

anak, dan provisi pengalaman spesifik di rumah (Eccles, Wigfield, dan 

Schiefele,1998 dalam Santrock, 2007). 

 Karakteristik Demografis  

Orang tua dengan pendidikan yang lebih tinggi akan mungkin percaya 

bahwa keterlibatan mereka dalam pendidikan anak adalah penting. Mereka 

lebih  mungkin untuk berpartisipasi dalam pendidikan anak dan memberi 

stimuli intelektual di rumah (Schneider dan Coleman, 1993 dalam Santrock, 

2007). 

 Praktik Pengasuhan Anak  

 Menurut Eccles, walaupun faktor demografis dapat mempengaruhi 

motivasi murid, faktor yang lebih penting adalah praktik pengasuhan anak 

oleh orang tuanya (1993). Berikut ini beberapa praktik parenting positif yang 

dapat meningkatkan motivasi dalam prestasi adalah: 



 

 
140 

 

Orientasi Baru dalam Psikologi Pendidikan – Matakuliah Martikulasi Mahasiswa S3 UNJ   

 

• Mengenal bentuk anak dan memberi tantangan dan dukungan dalam 

kadar yang tepat. 

• Memberikan iklim emosional yang positif, yang memotivasi anak untuk 

menginternalisasikan nilai dan tujuan orang tua. 

• Menjadi model perilaku yang memberi motivasi: bekerja keras dan gigih 

menghadapi tantangan. 

 Provisi Pengalaman Spesifik di Rumah 

Selain praktik pengasuhan umum, orang tua dapat memberikan 

pengalaman  spesifik di rumah, untuk membantu murid menjadi lebih 

termotivasi. 

Teman Sebaya (Peer) 

Teman sebaya dapat mempengaruhi motivasi anak melalui perbandingan 

sosial, kompetensi dan motivasi sosial, belajar bersama, dan pengaruh 

kelompok teman sebaya (Eccles, Wigfield, dan Schiefele, 1998, dalam 

Santrock,2007). 

Murid dapat membandingkan dirinya sendiri dengan teman sebaya mereka 

secara akademik dan sosial. Dibandingkan anak kecil, remaja lebih mungkin 

melakukan perbandingan sosial, walaupun remaja lebih gampang 

menyangkal bahwa mereka membandingkan dirinya sendiri dengan orang 

lain. Murid yang lebih diterima oleh teman sebayanya dan punya keahlian 

sosial yang baik, seringkali lebih bagus belajarnnya di sekolah dan punya 

motivasi akademik yang positif. Sebaliknya, murid yang ditolak oleh 

temannya, terutama yang sangat agresif, berisiko mengalami problem 

belajar, seperti mendapat nilai buruk, dan keluar atau dikeluarkan dari 

sekolah. Pendekatan Konstruktivis Sosial, menekankan peran tutoring teman 

sebaya dan peran teman sebaya dalam pembelajaran kolaboratif dan 

kooperratif. Teman sebaya dapat membantu satu sama lain dalam 

mempelajari materi pelajaran melalui diskusi kelompok kecil. Dan tutoring 
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teman sebaya seringkali meningkatkan prestasi bagi tutor maupun murid 

yang diberi tutorial. 

Studi awal tentang peran kelompok teman sebaya dalam prestasi murid 

kebanyakan difokuskan pada peran negatifnya, yakni mengganggu 

komitmen murid untuk mengejar prestasi akademik. Studi yang lebih baru 

memandang kelompok teman sebaya punya peran positif atau negative, 

tergantung pada orientasi motivasionalnya. Jika kelompok teman sebaya 

punya standar prestasi akademik yang tinggi, maka kelompok itu akan 

membantu prestasi akademik murid. Tetapi jika murid berprestasi rendah 

bergabung dengan elompok teman sebaya yang juga berprestasi rendah, 

prestasi akademik murid bisa tambah buruk. 

Guru 

Banyak anak yang tidak bagus belajarnya di sekolah punya hubungan yang 

negatif dengan guru mereka. Mereka seringkali mengalami masalah, 

misalnya tidak mengerjakan tugas, tidak memperhatikan, atau karena bikin 

onar. Dalam banyak kasus, mereka pantas ditegur dan dihukum, akan tetapi 

seringkali situasi kelas menjadi sangat tidak menyenangkan bagi mereka. 

Nel Noddings (1992, 1998, 2002) percaya bahwa murid kemungkinan besar 

akan berkembang menjadi manusia yang kompeten apabila mereka merasa 

diperhatikan. Karenanya guru harus mengenal murid dengan baik. Dia 

percaya bahwa keaadaan sulit terwujud di sekolah besar dengan murid yang 

banyak di setiap kelasnya. Dia menganjurkan agar guru mengajar murid 

yang sama selama dua atau tiga tahun (di mana kedua belah pihak sama-

sama setuju) sehingga guru akan lebih mengenal minat dan kapasitas 

masing-masing murid. 

Murid yang merasa punya guru yang suportif dan perhatian akan lebih 

termotivasi untuk belajar ketimbang murid yang merasa punya guru yang 

tidak suportif dan tidak perhatian. Motivasi murid akan bertambah jika guru 

memberi tugas yang menantang dalam lingkungan yang mendukung proses 
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penguasaan materi. Guru mesti member dukungan emosional dan kognitif, 

memberi materi yang berarti dan menari untuk dipelajari dan dikuasainya, 

dan member dukungan yang cukup bagi terciptanya kemandirian dan inisiatif 

murid. Kecakapan diri (self efficacy), motivasi dan iklim sekolah akan sangat 

mempengaruhi motivasi prestasi murid. Sekolah dengan ekspetasi tinggi dan 

standar akademik yang tinggi, serta dengan dukungan emosional dan 

akademik yang memadai, seringkali membuat murid termotivasi untuk 

berprestasi. 

Guru dan Orang tua 

 Peran penting orang tua dalam perkembangan murid dan strategi yang 

dapat digunakan guru untuk meningkatkan keterlibatan orang tua dalam 

pendidikan anak mereka. Di masa lalu, sekolah tidak banyak memperhatikan 

pada bagaimana guru dapat memasukkan orang tua sebagai mitra dalam 

meningkakkan prestasi anak. Sekaran gada perhatian besar terhadap cara 

untuk menjalis kemitraan ini. Ketika guru secara sistematis dan kerap 

memberi informasi kepada orang tua tentang kemajuan anak mereka dan 

membentu mereka terlibat dalam aktivitas pembelajaran anak, maka anak 

mereka seringkali dapat meningkatkan prestasi akademiknya. 

 

 GURU YANG PERHATIAN 
GURU YANG TIDAK 

PERHATIAN 

Perilaku Mengajar 

Berusaha membuat kelas 

jadi menarik; mengajar 

dengan cara spesial. 

Mengajar dengan cara 

menjemukan, banyak member 

tugas, tetap mengajar walau 

murid tidak memperhatikan. 

Gaya Komunikasi 

Bicara kepada saya, 

memberi perhaitan, 

mengajukan pertanyaan dan 

mendengarkan. 

Bersikap tidak peduli, seenaknya, 

berteriak, marah-marah. 

Perlakuan Adil dan Jujur dan Adil, memenuhi Mempermalukan dan 
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Respek  janji, mempercayai saya, 

member tahu kebenaran. 

merendahkan 

Perhatian terhadap 

individu 

Bertanya jika ada sesuatu 

yang tidak beres, bicara 

kepada saya mengenai 

problem saya, bersikap 

layaknya kawan, bertanya 

saat saya butuh bantuan, 

mau meluangkan waktu 

untuk memahami saya, 

memanggil saya. 

Lupa nama, tidak melakukan 

apa-apa saat saya melakukan 

sesuatu yang salah, tidak 

menjelaskan sesuatu atau 

menjawab pertanyaan, tidak 

berusaha membantu saya. 

 

c. Sosiokultural 

Bagian ini akan memfokuskan pada bagaimana latar belakang status 

sosioekonomi, etnis dan gender bisa memmengaruhi motivasi dan prestasi. 

Fokus utamanya adalah pada diversitas. 

 

Status Sosioekonomi dan Etnisitas.  

 Diversitas dalam kelompok minoritas etnis bisa memengaruhi motivasi 

dan prestasi belajar. Misalnya, banyak murid Asia punya orientasi prestasi 

akademik yang kuat, tetapi sebagian tidak. 

 Seringkali prestasi murid minoritas etnis –terutama murid Afrika-

Amerika, Latino, dan suku Asli Amerika– diinterpretasikan berdasarkan 

standar Kulit Putih berstatus sosioekonomi menengah. Mereka 

diinteroretasikan sebagai murid yang kurang berprestasi, padahal masalah 

utamanya adalah perbedaan kultural. 

 Status sosioekonomi lebih memengaruhi prestasi yang baik ketimbang 

etnis. Murid dari keluarga berpendapatan menengah ke atas situasi 

akademiknya lebih baik daripada murid dari keluarga berpendapatan rendah 

–misalnya mereka punya ekspektasi kesuksesan yang lebih bai, aspirasi 
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prestasi yang lebih tinggi, dan lebih mengakuiarti penting dari usaha keras 

(Gibbs, 1989 dalam dalam Santrock, 2007). 

 Tantangan utama bagi banya murid dari etnis minoritas, khususnya 

mereka yang dari keluarga miskin, adalah soal prasangka rasial, konflik antar 

nilai kelompok mereka dengan kelompok mayoritas, dan kurangnya orang 

dewasa yang berprestasi tinggi dalam kelompok cultural mereka yang dapat 

bertindak sebagai model peran positif (Santrock, 2007). 

Gender 

 Gender dan motivasi difokuskan pada bagaimana pria dan wanita 

berbeda dalam keyakinan dan nilai yang mereka anut. Keyakinan yang 

berkaitan dengan soal kompetensi yang dianut murid pria dan wanita 

berbeda-beda menurut konteks prestasi. Misalnya, murid lelaki lebih punya 

keyakinan kompetensi yang lebih tinggi ketimbang murid wanita untuk 

pelajaran matematika dan olahraga, sedangkan murid perempuan punya 

keyakinan lebih tinggi pada pelajaran Bahasa Inggris, membaca, dan 

aktivitas sosial dibandingkan dengan murid laki-laki. Perbedaan ini semakin 

bertambah setelah masa puber. Jadi, sejauh mana murid pria dan wanita 

mencapai prestasi masih dipengaruhi oleh stereotip peran gender. 

 Banyak aspek lain dari gender dan sekolah, seperti perbedaan gender 

dalam interaksi guru-murid, kurikulum dan isi materi; pelecehan seksual; dan 

pengurangan bias gender. Karena perbedaan-perbedaan itu sangat penting 

bagi prestasi murid. Gadis lebih penurut, anak lelaki lebih bandel. Guru 

memberi lebih banyak perhatian dan instruksi kepada murid lelaki daripada 

murid perempuan, tetapi nilai murid lelaki lebih rendah daripada murid 

perempuan. Pada sekolah menengah, murid wanita memiliki rasa 

penghargaan diri yang lebih rendah. Anak lelaki memiliki lebih banyak opsi 

karier daripada murid perempuan. 

 Sekolah telah membuat kemajuan yang berarti dalam mengurangi 

seksisme dan stereotip jenis kelamin dalam materi buku dan kurikulum, 
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tetapiu seksisme masih ada. Pelecehan seksual menjadi perhatian khusus di 

sekolah dan lebih parah dibandingkan yang dahulu dibayangkan. Setiap 

murid bebas mendapatkan pendidikan bebas bias. 

4. Jenis-jenis Motivasi 

Motivasi Ekstrinsik  adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu 

yang lain (cara untuk mencapai tujuan). Motivasi ekstrinsik sering dipengaruhi 

oleh insentif eksternal seperti imbalan atau hukuman. Misalnya murid 

mungkin belajar keras menghadapi ujian untuk mendapatkan nilai yang baik. 

Perspektif behavioral menekankan arti penting dari motivasi ekstrinsik dalam 

prestasi ini, sedangkan pendekatan kognitif dan humanistis lebih 

menekankan pada arti penting dari motivasi intrinsik dalam prestasi. 

Motivasi Intrinsik  adalah motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi 

sesuatu itu sendiri (tujuan itu sendiri). Misalnya murid belajar menghadapi 

ujian karena ia senang pada mata pelajaran yang diujikan itu. 

Bukti terbaru mendukung pembentukan iklim kelas di mana murid termotivasi 

secara intrinsik untuk belajar. Murid termotivasi untuk belajar saat mereka 

diberi pilihan, senang menghadapi tantangan, yang sesuai dengan 

kemampuan mereka, dan mendapatkan imbalan yang mengandung nilai 

informasional tetapi bukan dipakai untuk kontrol. Pujian juga bisa 

memperkuat motivasi intrinsik murid.  

Untuk melihat mengapa ini bisa terjadi, kita bahas dua jenis motivasi intrinsik: 

(1) motivasi intrinsik dari determinasi diri dan pilihan personal, dan (2) 

motivasi intrinsik dari pengalaman optimal. Kemudian kita akan 

mendiskusikan bagaimana penghargaan eksternal dapat memperkuat atau 

melemahkan motivasi intrinsik. Terakhir, mengidentifikasi beberapa 

perubahan developmental dalam motivasi ekstrinsik dan intrinsik saat murid 

naik ke jenjang yang lebih tinggi. 

(1) determinasi diri dan pilihan personal 
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 Salah satu pandangan tentang motivasi intrinsik menekankan pada 

determinasi diri. Dalam pandangan ini, murid ingin percaya bahwa mereka 

melakukan sesuatu karena kemauan sendiri, bukan karena kesuksesan atau 

imbalan eksternal. Para periset menemukan bahwa motivasi internal dan 

minat intrinsik dalam tugas sekolah naik apabila murid punya pilihan dan 

peluang untuk mengambil tanggung jawab personal atas pembelajaran 

mereka. 

Strategi dalam mengajar: 

Ada beberapa cara yang dapat mempromosikan  determinasi diri dan pilihan 

kelas, antara lain:  

1. Luangkan Waktu untuk berbicara dengan murid dan jelaskan kepada 

mereka mengapa aktivitas pembelajaran yang harus mereke lakukan 

adalah penting. 

2. Bersikaplah penuh perhatian (atentif) terhadap perasaan murid saat 

mereka disuruh untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka 

lakukan. 

3. Kelola kelas secara efektif, usahakan agar murid bisa membuat pilihan 

personal. Biarkan murid memilih topik sendiri, tugas menulis, dan proyek 

sendiri. Berikan mereka pilihan dalam cara melaporkan tugas mereka. 

4. Ciptakan pusat pembelajaran. Murid dapat belajar sendiri atau secara 

kolaboratif dengan murid lain untuk proyek yang berbeda-beda di pusat 

pembelajaran itu. 

5. Bentuklah kelompok minat. Bagi murid ke dalam kelompok-kelompok 

minat dan biarkan mereka mengerjakan tugas riset yang relevan dengan 

minat mereka. 

 

(2) pengalaman optimal. 

 Pengalaman optimal ini berupa perasaan senang dan bahagia yang 

besar. Csikszentmihalyi menggunakan istilah flow untuk mendeskripsikan 
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pengalaman optimal dalam hidup. Dia menemukan bahwa pengalaman 

optmal itu kebanyakan terjadi ketika orang merasa mampu menguasai dan 

berkonsentrasi penuh saat melakukan suatu aktivitas. Pengalaman optimal 

ini terjadi ketika individu terlibat dalam tantangan yang mereka anggap tidak 

terlalu sulit tetapi juga tidak terlalu mudah. 

 

ANGGAPAN MURID TERHADAP LEVEL KEAHLIAN MEREKA SENDI RI 

ANGGAPAN 

MURID TERHADAP 

LEVEL 

TANTANGAN 

 REDAH TINGGI 

RENDAH APATI KEJEMUAN 

TINGGI KECEMASAN FLOW 

 

 Flow paling mungkin terjadi di area ketika murid ditantang dan 

menganggap diri mereka punya keahlian yang tinggi. Ketika keahlian murid 

tinggi tetapi aktivitas yang dihadapinya tidak menantang, hasilnya adalah 

kejemuan. Ketika level tantangan dan keahlian adalah rendah, murid merasa 

apati. Dan ketika murid menghadapi tugas sulit yang dirasa tidak bisa mereka 

tangani, maka mereka merasa cemas. 

Strategi mengajar: 

Bagaimana anda dapat membantu murid mencapai keadaan flow? 

1. Kompeten dan termotivasi. Jadilah ahli dalam mata pelajaran atau pokok 

persoalan, tunjukkan semangat saat anda mengajar, dan hadirkan diri 

Anda model yang punya motivasi intrinsik. 

2. Ciptakan kesesuaian optimal. Mengembangkan dan mempertahankan 

kesesuaian optimal antara apa yang Anda tugaskan pada murid dengan 

tingkat keahlian mereka. Artinya, dorong murid untuk mencapai tantangan 

tetapi dengan tujuan yang masuk akal (reasonable). 
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3. Naikkan rasa percaya diri. Beri murid dukungan instruksional dan 

emosional yang mendorong mereka untuk menjalani pembelajaran 

dengan penuh percaya diri dan sedikit kecemasan. 

 

(3) Imbalan Ekstrinsik dan Motivasi Intrinsik 

 Imbalan eksternal dapat berguna untuk mengubah perilaku. Akan 

tetapi, dalam beberapa situasi imbalan atau hadiah dapat melemahkan 

pembelajaran. Dalam sebuah studi, murid yang sudah tertarik dengan seni 

dan tidak tahu akan ada imbalan atau hadiah menghabiskan lebih banyak 

waktu untuk menggambar daripada murid yang juga tertarik dengan seni 

tetapi tahu aka nada hadiah. 

 Akan tetapi, hadiah di kelas dapat berguna. Dua kegunaannya adalah: 

(1) sebagai insentif agar mau mengerjakan tugas, yang tujuannya adalah 

mengontrol perilaku murid, dan (2) mengandung informasi tentang 

penguasaan keahlian. Ketika imbalan yang ditawarkan memberikan informasi 

tentang penguasaan keahlian atau kemampuan, murid akan merasa 

kompeten dan bersemangat. Poin penting di sini adalah bukan imbalan itu 

sendiri yang menyebabkan efek. Imbalan yang digunakan sebagai insentif 

menimbulkan persepsi bahwa perilaku murid disebabkan oleh imbalan 

eksternal, bukan oleh motivasi dalam diri murid untuk menjadi pandai. 

 Hadiah yang mengandung informasi tentang kemampuan murid, dapat 

meningkatkan motivasi intrinsik dengan cara meningkatkan perasaan bahwa 

diri mereka kompeten. Namun, umpan balik negative, seperti kritik, yang 

mengandung informasi bahwa murid tidak pandai, dapat melemahkan 

motivasi intrinsik terutama apabila murid meragukan kemampuan mereka 

untuk menjadi kompeten (Stipek, 2002 dalam Santrock, 2007). 

 Judy Cameron berpendapat bahwa dalam pendidikan ada keyakinan 

kuat bahwa hadiah selalu menurunkan motivasi intrinsik murid. Hasil 

penelitiannya menyatakan, bahwa hadiah verbal (pujian dan tanggapan 



 

 
149 

 

Orientasi Baru dalam Psikologi Pendidikan – Matakuliah Martikulasi Mahasiswa S3 UNJ   

 

positif) dapat dipakai untuk memperkuat motivasi intrinsik. Jika hadiah yang 

jelas (seperti medali emas dan uang) ditawarkan secara mendadak atau 

diberikan tanpa pemberitahuan lebih dahulu, maka motivasi intrinsik akan 

tetap terjaga (Santrock, 2007). 

 Ringkasnya, ialah, penting untuk mengkaji adakah kandungan 

informasi kompetensi di dalam hadiah. Ketika hadiah dikaitkan dengan 

kompetensi, maka hadiah bisa menaikkan motivasi dan minat. Jika tidak, 

hadiah tidak akan menaikkan motivasi, atau mungkin justru melemahkan 

motivasi ketika hadiah tidak diberikan lagi (Schunk, 2000 dalam Santrock, 

2007). 

 

(4) Pergeseran Developmental dalam Motivasi Ekstrin sik dan 

Intrinsik. 

 Banyak psikolog dan pendidik percaya bahwa penting bagi murid 

untuk mengembangkan internalisasidan motivasi intrinsik yang lebih besar 

saat mereka tumbuh. Akan tetapi, berdasarkan hasil riset, saat murid pindah 

dari SD ke sekolah menengah, motivasi intrinsik mereka menurun. 

Penurunan motivasi intrinsik terbesar dan peningkatan motivasi ekstrinsik 

terbesar terjadi di antara grade enam dan tujuh. Dalam studi lain pada saat 

murid naik dari grade enam sampai delapan, makin banyak murid 

mangarakan bahwa sekolah itu membosankan dan tidak relevan. Dalam hal 

ini, murid yang termotivasi secara intrisik berprestasi jauh lebih baik 

ketimbang mereka yang termotivasi secara ekstrinsik. 

 Mengapa pergeseran ke arah motivasi ekstrinsik ini terjadi pada saat 

murid naik kekelas yang lebih tinggi? Salah satu penjelasannya adalah 

karena praktik kenaikan kelas memperkuat orientasi motivasi eksternal. 

Artinya, saat murid bertambah usia, mereka terkungkung dalam penekanan 

pada tujuan naik kelas dan karenanya motivasi internalnya turun. 
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 Prinsip-prinsip untuk Memberikan Insentif Ekstrins ik untuk 

Belajar 

1. Mengungkapkan harapan yang jelas. Siswa perlu mengethui dengan tepat 

apa yang diharapkan akan mereka lakukan, bagaimana mereka akan 

dievaluasi dan apa saja konsekuensi keberhasilannya. 

2. Memberikan umpan balik yang jelas. Kata umpan balik (feedback) berarti 

informasi tentang hasil upaya sesorang. Umpan balik harus diberikan 

secara jelas dan spesifik dan harus diberikan dalam waktu yang 

berdekatan denagn kinerja.  

3. Memberikan umpan balik langsung  

4. Sering memberikan umpan balik. Riset tentang frekuensi ujian pada 

umumnya menemukan bahwa ujian singkat yang sering diberikan 

merupakan gagasan yang baik untuk menilai kemajuan siswa. 

5. Meningkatkan nilai dan ketersediaan sarana motivasi ekstrinsik 

Riset mengenai efek imbalan ekstrinsik terhadap motivasi intrinsik benar-

benar menganjurkan kehati-hatian penggunaan imbalam amterial untuk 

tugas yang menarik secara intrinsik .  

 

Proses Kognitif Lainnya 

a. Teori Atribusi  menyatakan bahwa individu termotivasi untuk menemukan 

sebab-sebab dan perilaku dalam rangka memahami perilaku. Weiner 

mengidentifikasikan tiga dimensi atribusi kausal:  

(1) Lokus; (lokasi penyebab-internal atau eksternal seseorang). Orang 

yang mempunyai lokasi kendali internal adalah orang yang percaya 

bahwa keberhasilan atau kegagalan terjadi karena upaya atau 

kemampuannya sendiri. Seseorang yang mempunyai lokasi kendali 

eksternal mempunyai kemungkinan yang lebih besar percaya bahwa 

faktor-faktor lain seperti keberuntungan, kesulitan tugas atau tindakan 

orang lain menyebabkan keberhasilan atau kegagalan.  
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(2) Stabilitas; (apakah penyebab tersebut akan tetap ada dalam waktu 

dekat atau berubah) 

(3) Daya kontrol (apakah orang tersebut dapat mengontrol penyebab 

tersebut atau tidak) 

Kombinasi dari ketiga dimensi ini menghasilkan penjelasan yang berbeda 

tentang kegagalan dan kesuksesan. Orientasi penguasaan (mastery) 

berfokus pada tugas bukan pada kemampuan, dan melibatkan sikap 

positif dan stategi berorientasi solusi. Orientasi helpless fokus pada 

kelemahan personal, menghubungkan kesulitan dengan kekurangan 

kemampuan, dan menunjukkan sikap negatif (seperti rasa bosan dan 

cemas). Orientasi kinerja lebih memerhatikan hasil daripada proses 

pencapaiannya. 

Menurut Slavin, teori atribusi terutama berkaitan dengan empat 

penjelasan atas keberhasilan dan kegagalan dalam situasi pencapaian: 

kemampuan, upaya, kesulitan tugas, dan keberuntungan. Atribusi 

kemampuan dan upaya bersifat internal bagi orang tersebut, atribusi 

kesulitan tugas dan keberuntungan bersifat eksternal, Kemampuan 

dianggap sebagai keadaan yang relatif stabil dan tidak dapat diubah. 

Sama halnya, kesulitan tugas pada dasarnya adalah karakteristik yang 

stabil sedangkan keberuntungan tidak stabil dan tidak dapat dikendalikan. 

Teori atribusi menguraikan dan mengajukan implikasi penjelasan orang 

tentang keberhasilan dan kegagalan mereka. 

 

Atribusi                                                                                        
Stabilitas 

                                        Stabil                                      Tidak 
stabil 
Internal                                       Kemampuan                          Upaya 
Keberhasilan:                             “Saya Cerdas”                      “Saya 
berusaha keras” 
Kegagalan                                 “Saya bodoh”                         “saya 
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tidak berupaya  
                                                                                                  Dengan  

sungguh-                                                                                
sungguh”                                 

Eksternal                                     Kesulitan tugas                    
Keberuntungan 
Keberhasilan:                             ” Tugas tersebut                   “Saya 
beruntung” 
                                                     terlalu mudah” 
Kegagalan:                                 “Tugas tersebut                    “Saya 
bernasib sial” 
                                                    terlalu sulit.” 
Tabel tersebut memperlihatkan cara siswa menjelaskan keberhasilan 

dan kegagalan mereka.  

 

      Teori atribusi berperan penting dalam membantu guru memahami cara 

siswa dapat menafsirkan dan menggunakan umpan balik tentang kinerja 

akademis mereka.  

  

b. Self-efficacy  (kecakapan diri)  adalah keyakinan bahwa seseorang dapat 

menguasai situasi dan memproduksi hasil positif. Bandura percaya bahwa 

kecakapan diri adalah faktor penting yang memengaruhi prestasi murid. 

Schunk berpendapat bahwa keyakinan diri memengaruhi pilihan tugas 

oleh murid, dan bahwa murid dengan kecakapan yang rendah mungkin 

akan menghindari banyak tugas pembelajaran, terutama yang menantang 

atau sulit. Strategi instruksional yang menekaankan “Aku bisa 

melakukannya” akan bermanfaat bagi murid. Guru dengan kecakapan diri 

yang rendah akan bingung dengan problem di kelas. Menentukan tujuan 

spesifik, jangka pendek dan menantang akan bermanfaat bagi kecakapan 

diri dan prestasi murid. Dweck dan Nicholls mendefinisikan tujuan dari 

segi fokus yang berhubungan dengan prestasi langsung dan definisi 

sukses. Menjadi perencana yang baik berarti mampu mengelola waktu 
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secara efektif, menentukan prioritas, dan mampu menata. Memberi 

kesempatan pada murid uuntuk mengembangkan keahlian manajemen 

waktu akan bermanfaat bagi pembelajaran prestasi mereka. Monitoring 

diri adalah aspek utama dari pembelajaran dan prestasi. 

 

c. Kecemasan ( Anxiety ) adalah perasaan takut yang samar dan tidak 

menyenangkan. Kecemasan yang tinggi dapat berasal dari ekspektasi 

orang tua yang tidak realistis. Kecemasan murid bertambah ketika mereka 

makin tua dan menghadapi banyak evaluasi, perbandingan sosial, dan 

kegagalan (bagi beberapa murid). Program kognitif yang mengganti 

pemikiran yang merugikan diri sendiri dengan pemikiran  yang konstruktif 

dan positif akan lebih efektif untuk meningkatkan prestasi ketimbang 

menggunakan program relaksasi. 

Selain mengandung komponen kognitif, kecemasan juga memiliki 

komponen afektif. Sisi afektif meliputi psikologi dan faktor emosional 

seperti bingung,takut, grogi dan lain-lain.  Sisi kognitif termasuk 

kekhawatiran dan pemikiran negatif- berpikir tentang hal yang buruk maka 

hasilnya akan negatif. Begitu juga dengan siswa kalau dia berfikir hal 

buruk maka hasilnya akan gagal.  

 

d. Ekspektasi guru  dapat sangat memengaruhi motivasi dan prestasi murid. 

Guru seringkali punya ekspektasi lebih positif untuk murid berkemampuan 

tinggi ketimbang murid berkemampuan rendah. Ekspektasi ini 

kemungkinan akan memengaruhi sikap dan perilaku murid terhadap guru. 

 

e. Rasa ingin tahu : Sesuatu yang baru dan Kompleksita s 

Rasa ingin tahu diartikan sebagai kecenderungan untuk tertarik dalam 

sebuah rentangan area yang luas (Pintrich dalam Woolfolk, 2007). 
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George Lowenstein (1994) mengatakan bahwa rasa ingin tahu muncul 

ketika perhatian difokuskan dalam celah dalam pengetahuan.   

 

Membangun sebuah konsep motivasi belajar 

 
 
 
Sumber motivasi 
 
 
Tipe Penentuan 
Tujuan 
 
 
 
Tipe Keterlibatan  
 
Motivasi pencapaian  
 
Atribusi yang 
memungkinkan 
 
Keyakinan tentang 
kemampuan  

Karakteristik Optimum  Motivasi 
Belajar 
 
Intrinsik: faktor personal seperti 
kebutuhan , minat, rasa ingin tahu 
 
Tujuan belajar kepuasan personal 
dalam penemuan tantangan  
Tugas-yang berbelit-belit: fokus pada 
motivasi tugas untuk pencapaian : 
orentasi penguasaan 
Keterlibatan tugas: fokus terhadap 
penguasaan tugas 
Motivasi untuk berprestasi:orientasi 
ketuntasan 
 
Kesuksesan dan kegagalan 
dihubungkan dengan pengkontrolan 
usaha dan kemampuan 
Pandangan incremantal : yakin bahwa 
kemampuan dapat dikembangkan 
melalui kerja keras dan dapat ditambah 
dengan pengetahuan dan keterampilan 

Karakteristik yang 
mengurangi  motivasi belajar 
 
Ekstrinsik: faktor lingkungan 
seperti : penghargaan, tekanan 
sosial, hukuman 
Tujuan penampilan : hasrat 
untuk diakui dmata yang lain; 
cenderung untuk memilih yang 
termudah atau  tujuan yang 
sangat sulit. 
 
EGO yang meluap-luap : fokus 
kepada diri di mata orang lain. 
Motivasi untuk menghindari 
kegagalan : mudah mengalami 
kegelisahan 
Kesuksesan dan kegagalan 
dihubungkan dalam sebab-
sebab ketidakkontrolan 
Pandangan nyata: yakin bahwa 
kemampuan merupakan sebuah 
stabil, dan ciri pembawaan 

 

5. Teori-teori Motivasi 

a. Behavioral 

Perspektif behavioral menekankan imbalan dan hukuman eksternal 

sebagai kunci dalam menentukan motivasi murid. Insentif adalah peristiwa 

atau stimuli positif atau negatif yang dapat memotivasi perilaku murid. 

Pendukung penggunaan insentif menekankan bahwa insentif dapat 

menambah minat atau kesenangan pada pelajaran, dan mengarahkan 

perhatian pada perilaku yang tepat dan menjauhkan mereka dari perilaku 

yang tidak tepat (Emmer, dkk 2000 dalam Santrok,2007). 

Sistem insentif yang digunakan di ruang kelas seharusnya difokuskan 

pada upaya siswa, bukan kemampuan. Menurut Slavin, terdapat beberapa 

tindakan penguatan  yang dapat dilakukan yaitu: 
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1. Menggunakan pujian dengan efektif. 

2. Mengajari siswa memuji diri sendiri 

3. Menggunakan nilai sebagai insentif 

 

b. Humanistik 

Teori Abraham H. Maslow (Teori Kebutuhan)  

Teori motivasi menurut humanistik menekankan pada kapasitas murid 

untuk mengembangkan kepribadian, kebebasan untuk memilih nasib mereka 

dan kualitas positif (seperti peka terhadap orang lain). Teori ini berkaitan erat 

dengan pandangan Abraham H. Maslow bahwa kebutuhan dasar tertentu 

harus dipuaskan dulu sebelum memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi.  

Salah satu konsep penting yang diperkenalkan Maslow adalah 

perbedaan antara kebutuhan kekurangan (deficiency needs) dan kebutuhan 

pertumbuhan  (growth needs). Kebutuhan kekurangan merupakan kebutuhan 

yang penting bagi kesejahteraan fisik dan psikologi. Sedangkan kebutuhan 

perkembangan adalah kebutuhan untuk mengetahui, menghargai, dan 

memahami yang dicoba dipuaskan orang setelah kebutuhan dasar mereka 

terpenuhi.Pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai 

lima tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu :  

(1)  kebutuhan fisiologikal (physiological needs), seperti : rasa lapar, haus, 

istirahat dan sex; 

(2) kebutuhan rasa aman (safety needs), tidak dalam arti fisik semata, akan 

tetapi juga mental, psikologikal dan intelektual; 

(3) kebutuhan akan kasih sayang (love needs); 

(4) kebutuhan akan harga diri (esteem needs), yang pada umumnya 

tercermin dalam berbagai simbol-simbol status;  

(5) aktualisasi diri (self actualization), dalam arti tersedianya kesempatan bagi 

seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya 

sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. 
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Istilah “hierarki” dapat diartikan sebagai tingkatan. Atau secara analogi 

berarti anak tangga. Logikanya ialah bahwa menaiki suatu tangga berarti 

dimulai dengan anak tangga yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. 

Jika konsep tersebut diaplikasikan pada pemuasan kebutuhan manusia, 

berarti seseorang tidak akan berusaha memuaskan kebutuhan tingkat 

kedua,- dalam hal ini keamanan- sebelum kebutuhan tingkat pertama yaitu 

sandang, pangan, dan papan terpenuhi; yang ketiga tidak akan diusahakan 

pemuasan sebelum seseorang merasa aman, demikian pula seterusnya.  

Berdasarkan kenyataan bahwa pemahaman tentang berbagai kebutuhan 

manusia makin mendalam, penyempurnaan dan “koreksi” dirasakan bukan 

hanya tepat, akan tetapi juga memang diperlukan, karena pengalaman 

menunjukkan bahwa usaha pemuasan berbagai kebutuhan manusia 

berlangsung secara simultan. Artinya, sambil memuaskan kebutuhan fisik, 

seseorang pada waktu yang bersamaan ingin menikmati rasa aman, merasa 

dihargai, memerlukan teman serta ingin berkembang. 

Namun, tidak semua orang setuju dengan pandangan Maslow ini. 

Misalnya, bagi beberapa murid, kebutuhan kognitif mungkin lebih 

fundamental dibandingkan kebutuhan harga diri. Murid lain mungkin 

memenuhi kebutuhan kognitif mereka walaupun mereka belum merasakan 

cinta dan rasa memiliki. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lebih tepat apabila berbagai 

kebutuhan manusia digolongkan sebagai rangkaian dan bukan sebagai 

hierarki. Dalam hubungan ini, perlu ditekankan bahwa : 

• Kebutuhan yang satu saat sudah terpenuhi sangat mungkin akan timbul 

lagi di waktu yang akan datang; 

• Pemuasaan berbagai kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan fisik, bisa 

bergeser dari pendekatan kuantitatif menjadi pendekatan kualitatif dalam 

pemuasannya.  
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• Berbagai kebutuhan tersebut tidak akan mencapai “titik jenuh” dalam arti 

tibanya suatu kondisi dalam mana seseorang tidak lagi dapat berbuat 

sesuatu dalam pemenuhan kebutuhan itu. 

Kendati pemikiran Maslow tentang teori kebutuhan ini tampak lebih 

bersifat teoritis, namun telah memberikan fundasi dan mengilhami bagi 

pengembangan teori-teori motivasi yang berorientasi pada kebutuhan 

berikutnya yang lebih bersifat aplikatif. 

c. Kognitif 

Mernurut perspektif kognitif, pemikiran murid akan memandu motivasi 

mereka belakangan ini muncul minat besar pada motivasi menurut perspektif 

kognitif (Pint Reach dan Schunk, 2002 dalam Santrok, 2007). Minat ini 

berfokus pada ide seperti motivasi internal murid untuk mencapai sesuatu, 

kontribusi mereka (persepsi tentang sebab-sebab kesuksesan dan 

kegagalan, terutama persepsi bahwa usaha adalah faktor penting dalam 

prestasi), dan keyakinan mereka bahwa mereka dapat mengontrol 

lingkungan mereka secara efek perspektif kognitif juga menekankan arti 

penting dari penentuan tujuan, perencanaan dan monitoring kemajuan 

menuju suatu tujuan (Schunk dan Ertmer, 2000 dalam Santrok, 2007). 

Jadi, perspektif behavior memandang motivasi murid sebagai 

konsekuensi dari intensif eksternal, sedangkan perspektif kognitif 

berpendapat bahwa tekanan eksternal seharusnya tidak dilebih-lebihkan. 

Perspektif kognitif merekomendasikan agar murid diberi lebih banyak 

kesempatan dan tanggung jawab untuk mengontrol hasil prestasi mereka 

sendiri. Perspektif kognitif tentang motivasi sesuai dengan gagasan R. White 

(1959), yang mengusulkan konsep motivasi kompetensi, yakni ide bahwa 

orang termotivasi untuk menghadapi lingkungan mereka secara efektif, 

menguasai dunia mereka, dan memproses informasi secara efisien. White 

mengatakan bahwa orang melakukan hal-hal tersebut bukan karena 
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kebutuhan biologis, tetapi karena orang punya motivasi internal untuk 

berinteraksi dengan lingkungan secara efektif. 

 

d. Teori Perspektif Sosial    

 Kebutuhan afiliasi atau keterhubungan adalah motif untuk berhubungan 

dengan orang lain secara aman. Ini membutuhkan pembentukan, 

pemeliharaan, dan pemulihan hubungan personal yang hangat dan akrab. 

Kebutuhan afiliasi murid tercermin dalam motivasi mereka untuk 

menghabiskan waktu bersama teman, kawan dekat, keterikatan mereka 

dengan orang tua, dan keinginan untuk menjalin hubungan positif dengan 

guru. Murid sekolah yang punya hubungan yang penuh perhatian dan suportif 

biasanya memiliki sikap dan lebih senang bersekolah (Baker,1999). Salah 

satu faktor terpenting dalam motivasi dan presentasi murid adalah persepsi 

mereka mengenai apakah hubungan mereka dengan guru bersifat positif 

atau tidak. 

e. Expectancy x Value Theories 

Di dalam teori ini, motivasi dilihat sebagai product of two main  forces 

(memiliki kekuatan utama) yaitu : pengharapan individu dalam mencapai 

tujuan dan nilai tujuannya. Jika salah satu kekuatan itu tidak ada maka, akan 

hilangnya motivasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi, motivasi 

ditekankan pada pengharapan individunya untuk mengkombinasikannya 

diperlukan nilai dari tujuan tersebut. 

Menurut Slavin, teori pengharapan adalah teori motivasi yang didasarkan 

pada keyakinan bahwa upaya orang untuk berhasil bergantung pada harapan 

mereka terhadap imbalan. Atkinson dalam Slavin mengembangkan teori 

motivasi berdasarkan rumus: 
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Motivasi (M) = Persepsi probabilitas keberhasilan (Ps) X Nilai Insentif              

keberhasilan (Is) 

Rumus ini disebut model pengharapan, atau model pengharapan-valensi 

(expectacy-valence model). Model ini menghubungkan probabilitas dan nilai 

keberhasilan dengan motivasi. 

Atkinson juga menambahkan aspek penting pada teori pengharapan dengan 

mengungkapkan bahwa, dalam lingkungan tertentu, probabilitas keberhasilan 

yang terlalu tinggi dapat merugikan motivasi.  

f. Konsep Sosiokultural 

Konsep sosialkutural, memandang motivasi lebih menekankan pada 

partisipasi, identitas, dan  hubungan personal dalam komunitasnya. Mereka 

merasa nyaman ketika bersosialisasi dengan komunitasnya. Demikian halnya 

dengan murid. Mereka akan termotivasi jika berada di dalam komunitasnya 

masing-masing. Misanya : siswa yang mengambil jurusan IPA, maka dia 

akan merasa nyaman berada di kelas IPA. Karena dia berada di dalam 

komunitasnya. Konsep indentitas merupakan central dalam konsep 

sosialkultural. Jenis motivasi  di dalam konsep sosialkultural yaitu intrinstik. 

Motivasi ini timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan 

dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri 

 

 Behavioral  Humanistik  Kognitif  Sosialkutural  

Jenis-jenis 

motivasi 

Ekstrinsik Intrinstik Intrinstik Intrinstik 

Pengaruhny

a 

Penguatan, 

penghargaan, 

insentif, dan 

hukuman 

Kebutuhan akan 

harga diri, 

kebutuhan akan 

kasih sayang, dan 

aktualisasi diri 

Keyakinan, 

kontribusi, 

pengharapan, 

dan kegagalan 

Partisipasi belajar 

dalam komunitas; 

identitas 

pertahanan melalui 

kelompok 

/komunitasnya 
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Pelopor Skinner Maslow & Deci Weiner & 

Graham 

Lave & Wenger 

 

g. Teori-teori lain 

Teori McClelland (Teori Kebutuhan Berprestasi diseb ut juga Motivasi 

Pencapaian)  

Dari McClelland dikenal tentang teori kebutuhan untuk mencapai prestasi 

atau Need for Acievement (N.Ach) yang menyatakan bahwa motivasi 

berbeda-beda, sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. 

Murray sebagaimana dikutip oleh Winardi merumuskan kebutuhan akan 

prestasi tersebut sebagai keinginan :“ Melaksanakan sesuatu tugas atau 

pekerjaan yang sulit. Menguasai, memanipulasi, atau mengorganisasi obyek-

obyek fisik, manusia, atau ide-ide melaksanakan hal-hal tersebut secepat 

mungkin dan seindependen mungkin, sesuai kondisi yang berlaku. Mengatasi 

kendala-kendala, mencapai standar tinggi. Mencapai performa puncak untuk 

diri sendiri. Mampu menang dalam persaingan dengan pihak lain. 

Meningkatkan kemampuan diri melalui penerapan bakat secara berhasil.” 

Menurut McClelland karakteristik orang yang berprestasi tinggi (high 

achievers) memiliki tiga ciri umum yaitu: (1) sebuah preferensi untuk 

mengerjakan tugas-tugas dengan derajat kesulitan moderat; (2) menyukai 

situasi-situasi di mana kinerja mereka timbul karena upaya-upaya mereka 

sendiri, dan bukan karena faktor-faktor lain, seperti kemujuran misalnya; dan 

(3) menginginkan umpan balik tentang keberhasilan dan kegagalan mereka, 

dibandingkan dengan mereka yang berprestasi rendah. 

 Siswa yang termotivasi pencapaian ingin dan berharap untuk berhasil. 

Ketika mereka gagal, mereka melipatgandakan upaya mereka hingga mereka 

benar-benar berhasil.   
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Teori penetapan tujuan/Orientasi Sasaran (goal sett ing theory)  

Edwin Locke mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 

empat macam mekanisme motivasional yakni: (a) tujuan-tujuan mengarahkan 

perhatian; (b) tujuan-tujuan mengatur upaya; (c) tujuan-tujuan meningkatkan 

persistensi; dan (d) tujuan-tujuan menunjang strategi-strategi dan rencana-

rencana kegiatan.  

Tipe tujuan (goals) yang ditetapkan mempengaruhi sejumlah motivasi 

yang kita miliki untuk meraih tujuan-tujuan tersebut. Menurut Woolfook, 

tujuan (goal) adalah target yang khusus. Orientasi tujuan adalah pola 

kepercayaan terhadap tujuan yang berhubungan dengan prestasi di sekolah.  

Dalam penelitian terhadap tujuan siswa ini, secara umum dapat 

dibedakan dua tujuan yaitu tujuan penguasaan  (disebut juga tujuan yang 

berorientasi pada tugas atau tujuan pembelajaran) dan tujuan kinerja 

(performance goals, disebut juga tujuan kemampuan atau tujuan ego). Inti 

dari tujuan penguasaan (mastery goal) adalah untuk mengembangkan dan 

untuk belajar, tak peduli bagaimanapun yang muncul. Siswa yang 

menetapkan mastery goal cenderung mencari tantangan dan bertahan ketika 

mereka mengahadapi kesulitan karena mereka fokus pada tugas yang 

diberikan dan tidak mengkhawatirkan tentang bagaimana penampilan mereka 

diukur atau dibandingkan dengan orang lain di dalam kelas. Siswa seperti ini 

disebut task- involved learners.  

Jenis kedua dari tujuan ini adalah tujuan kinerja ( performance goals).  

Siswa dengan tujuan penampilan peduli untuk mendemonstrasikan 

kemampuan mereka kepada orang lain. Mereka mungkin fokus dalam 

mendapatkan nilai dan peringkat tes yang baik, atau mereka mungkin lebih 

berkonsentrasi dengan kemenangan dan mengalahkan siswa yang lain. 

Evaluasi dari penampilan mereka dilakukan oleh orang lain, bukan pada apa 

yang mereka pelajari. Siswa ini disebut ego-involved learner. Siswa dengan 

tujuan penampilan mungkin bersikap dengan cara yang sebenarnya 
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berpengaruh terhadap pembelajaran.  Perbedaan antara kedua jenis tujuan 

ini dapat dilihat dari tabel berikut: 

Orientasi Tujuan Fokus pendekatan Fokus penghindaran 

Mastery 

(kecakapan/penguasaan) 

Fokus: menuntaskan tugas, 

pembelajaran, dan 

pemahaman 

 

Standar yang digunakan: 

pengembangan diri , 

peningkatan, pemahaman 

yang dalam (task-involved) 

Fokus: menghindari 

kesalahpahaman atau tidak 

menuntaskan (menguasai) 

tugas  

Standar yang digunakan: 

jangan sampai salah, 

kesempurnaan jangan 

membuat kesalahan 

Performance 

(kinerja) 

Fokus: menjadi superior, 

menang, menjadi yang terbaik 

 

Standar yang digunakan: 

normatif, mendapatkan 

peringkat tertinggi, 

memenangkan kompetisi (ego-

involved goal) 

Fokus: menghindari terlihat 

bodoh, menghindari kekalahan 

Standar yang digunakan: 

normatif: jangan menjadi 

paling buruk, mendapatkan 

peringkat terendah, atau 

menjadi yang paling lambat.   

 

Di antara mastery dan performance, terdapat orientasi tujuan work-

avoidant learner (siswa yang menghindari tugas) dan tujuan sosial. Siswa 

yang menghindari tugas tidak ingin belajar atau tidak ingin terlihat pintar; 

mereka hanya ingin menghindari tugas. Siswa ini mencoba untuk melengkapi 

tugas dan kegiatan secepat mungkin tanpa mengeluarkan banyak usaha. 

Mereka merasa sukses ketika mereka tidak harus berusaha keras dan ketika 

tugasnya mudah.  

Kategori tujuan yang terakhir, tujuan sosial, menjadi lebih penting 

ketika siswa bertambah tua. Ketika siswa beranjak dewasa, jaringan sosial 

mereka berubah dengan menambahkan teman sebaya. Tujuan sosial 
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termasuk  variasi kebutuhan dan motif yang luas dan memiliki hubungan 

yang berbeda untuk belajar.  

Selain orientasi penguasaan dan kinerja, Santrock menambahkan 

orientasi tak berdaya (helpless orientation) sebagai salah satu dari tiga 

orientasi prestasi yang berkaitan dengan motivasi intrinsik dan atribusi. 

Learned Helplessness  (Ketidakberdayaan/orientasi tak berdaya) , 

merupakan persepsi bahwa, tidak peduli apapun yang dilakukan, seseorang 

sudah ditakdirkan untuk gagal atau tidak efektif. Hal ini berfokus pada 

ketidakmampuan personal mereka. Dalam dunia akademis, 

ketidakberdayaan dapat diakitkan dengan penjelasan internal dan stabil 

tentang kegagalan.  Ketidakberdayaan  dapat muncul dari pengasuhan anak 

dan dapat juga muncul dari penggunaan imbalan dan hukuman yang tidak 

konsisten dan tidak dapat diprediksi.  

 

6. Cara/ Strategi Membangkitkan Motivasi 

Menurut Woolfolk, motivasi dalam belajar adalah kecenderungan untuk 

menemukan kegiatan akademik yang bermakna dan bermanfaat serta untuk 

berusaha mengambil keuntungan dari hal-hal tersebut. Sebagai guru, kita 

memiliki tiga tujuan utama. Tujuan pertama yaitu membuat siswa secara 

produktif terlibat dalam kegiatan di kelas. Dengan kata lain, untuk 

menciptakan situasi yang dapat memotivasi belajar. Tujuan yang kedua yaitu 

tujuan jangka panjang adalah untuk mengembangkan pembawaan (karakter) 

siswa  agar termotivasi untuk belajar sehingga mereka akan mampu 

“mendidik diri sendiri di sepanjang hidup mereka” dan tujuan yang terakhir 

yaitu kita menginginkan siswa kita untuk terikat secara kognitif-berpikir secara 

mendalam tentang hal yang mereka pelajari. Dengan kata lain, kita 

menginginkan mereka menjadi berpikir. Motivasi memberikan pengaruh yang 

cukup besar dalam suatu proses pembelajaran. Suatu proses pembelajaran 
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tidak akan berhasil tanpa adanya motivasi.Untuk itu, diperlukan cara atau 

strategi untuk dapat memotivasi siswa.   

Sebelum menentukan cara atau strategi yang tepat dalam 

membangkitkan motivasi murid dalam pembelajaran, terlebih dulu kita harus 

mengetahui karakteristik dan jenis murid yang membutuhkan motivasi 

tersebut. Masalah motivasi yang paling besar muncul ketika atribusi siswa 

tidak stabil, ini merupakan penyebab yang tidak dapat dikendalikan. 

Beberapa siswa mungkin terlihat menyerah hingga akhirnya gagal, depresi, 

tak berdaya. Keadaann Inilah yang secara umum disebut “tak termotivasi” 

(Weiner dalam Woolfolk 2007). 

Menurut Santrock (2007), salah satu aspek yang sulit dalam mengajar 

adalah bagaimana membantu murid berprestasi rendah dan sulit 

didekati.Jere Brophy  mendeskripsikan strategi untuk meningkatkan motivasi 

dua jenis murid yang susah didekati dan berprestasi rendah ini (1) Murid 

yang tidak bersemangat, kurang percaya diri dan kurang bermotivasi untuk 

belajar (2) murid yang tidak tertarik atau terasing. 

(1) Murid yang tidak bersemangat  

Murid jenis ini mencakup: a. murid berprestasi rendah dengan kemampuan 

rendah yang kesulitan untuk mengikuti pelajaran dan punya ekspektasi 

prestasi yang rendah, b. murid dengan sindrom kegagalan , dan c. murid 

yang terobsesi untuk melindungi harga dirinya dengan menghindari 

kegagalan.  

a. Murid berprestasi rendah dengan ekspektasi kesuk sesan yang 

rendah 

Murid jenis ini perlu terus menerus diyakinkan bahwa mereka bisa mencapai 

tujuan dan mengahdapi tantangan yang telah ditentukan untuk mereka. 

Mereka mungkin membutuhkan instruksi tersendiri atau aktivitas khusus 

untuk meningkatkan level keahlian mereka.  
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Strategi yang dapat dilakukan untuk memotivasi murid jenis ini adalah 

dengan membantu mereka dalam menentukan tujuan pembelajaran dan 

berikan dukungan untuk mencapai tujuan itu. Suruh murid ini melakukan 

kerja keras dan membuat kemajuan, meskipun mungkin mereka tidak punya 

kemampuan untuk melakukannya di level kelas secara keseluruhan 

b. Murid dengan sindrom kegagalan  

Sindrom kegagalan adalah ekspektasi rendah untuk meraih kesuksesan dan 

menyerah saat menghadapi kesulitan awal. Murid dengan sindrom kegagalan 

berbeda dengan murid berprestasi rendah yang selalu gagal meski sudah 

berusaha keras. Murid dengan sindrom kegagalan ini tidak mau berusaha 

keras, seringkali menjalankan tugas dengan setengah hati dan cepat 

menyerah saat pertama menghadapi kesulitan. Mereka menghubungkan 

kegagalan mereka dengan sebab-sebab internal, stabil, dan tidak dapat 

dikontrol.  

Sejumlah strategi dapat dipakai untuk meningkatkan motivasi murid yang 

mengalami sindrom kegagalan. Yang amat bermanfaat adalah metode 

pelatihan ulang (retaining) kognitif, seperti retaining kecakapan, retaining 

atribusi, dan strategi training yang dideskripsikan dalam tabel berikut: 

Metode 

Training 

Penekanan 

Utama 

Tujuan Utama  

Training 

kecakapan 

Meningkatkan 

persepsi diri 

murid 

Mengajari murid menetukan dan berjuang mencapai 

tujuan yang spesifik, menantang, dan realistis. 

Memonitor kemajuan murid dengan memberikan 

dukungan dengan mengatakan sesuatu seperti “saya 

tahu kamu bisa melakukannya” 

Menggunakan modeling orang dewasa dan teman 

sebaya secara efektif. 

Meminimalkan perbandingan sosial 

Menjadi guru yang cakap dan punya rasa percaya 

diri terhadap kemampuan diri. Memandang murid 
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pengidap sindrom kegagalan sebagai tantangan. 

Retaining 

atribusi dan 

orientasi 

prestasi  

Mengubah 

atribusi dan 

orientasi 

prestasi murid  

Mengajari murid untuk mengubungkan kegagalan 

dengan faktor-faktor yang dapat diubah, seperti 

pengetahuan atau usaha yang kurang memadai 

danstrategi yang tak efektif. Membantu murid untuk 

mengembangkan orientasi pengausaan ketimbang 

orientasi kinerja belaka, dengan cara membantu 

mereka fokus pada proses pencapaian prestasi  

Training 

Strategy 

Meningkatkan 

strategi dan 

keahlian tugas 

dan bidang 

pelajaran 

Membantu murid menguasai dan mengatur sendiri 

penggunaan pembelajaran yang efektif  dan strategi 

pemecahan problem. Ajari murid tentang apa yang 

harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya dan 

kapan serta mengapa itu harus dilakukan. 

  

c. Murid yang termotivasi untuk melindungi harga di rinya dengan 

menghindari kegagalan 

Menurut Woolfolk (2007), murid yang menghindari kegagalan adalah murid 

yang menghindari kegagalan dengan memperhatikan apa yang mereka 

ketahui tapi dengan cara  tidak mau mengambil risiko atau dengan 

menyatakan tidak peduli tentang performance mereka. Murid jenis ini tidak 

mau mengejar tujuan pembelajaran dan melaksanakan strategi 

pembelajaran yang tidak efektif. Berikut ini adalah strategi mereka untuk 

melindungi harga diri dan mengindari kegagalan mereka (Covington & 

Teel, 1996): 

• Nonperformance. Strategi paling jelas untuk menghindari kegagalan 

adalah tidak mau mencoba. Taktik tidak mau mencoba (nonperformance) 

ini  antara lain : tampak ingin menjawab pertanyaan guru tapi berharap 

guru memanggil murid lain, menunduk di bangku agar tidak terlihat guru, 

dan menghindari kontak mata. Bentuk yang lebih kronis adalah bolos 

atau “cabut” dari kelas.  
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• Berpura-pura. Agar tidak dikritik karena tidak mau mencoba, beberapa 

murid tampak berpartisipasi tetapi dia melakukannya demi menghindari 

hukuman, bukan untuk sukses. Tingkah pura-pura yang sering dilakukan: 

pura-pura bertanya meskipun sudah tahu jawabannya, menampakkan 

ekspresi pasif dan rasa ingin tahu, dan menghindari perhatian selama 

diskusi kelas.  

•  Menunda-nunda. Murid yang menunda belajar hingga menjelang ujian 

dapat menghubungkan kegagalan mereka pada manajemen waktu yang 

buruk, dan karenanya orang lain tidak memperhatikan kemungkinan 

bahwa dia sesungguhnya memang tidak pandai atau kompeten. 

• Menentukan tujuan yang tak terjangkau. Dengan menetapkan tujuan 

setinggi-tingginya sehingga kesuksesannya menjadi mustahil, seorang  

murid dapat terhindar dari kesan bahwa mereka tidak kompeten, karena 

tampaknya semua murid tidak bisa mencapai tujuan yang amat tinggi ini.  

• “kaki kayu akademik” Dalam cara  ini, murid mengakui kelemahan 

personal kecil agar kelemahannya yang lebih besar tidak diketahui. 

Misalnya, murid mungkin mengaitkan hasil buruk ujian dengan 

kecemasan yang dialaminya. Gagal karena cemas tampaknya tak 

seburuk gagal karena tidak mampu.  

 

Strategi untuk memotivasi murid Jenis ini: Martin Covington dan rekan-

rekannya (Covington, Teel & Parecki, 1994 dalam Santrock, 2007) 

mengusulkan sejumlah strategi untuk membantu murid mengurangi 

kesibukannya melindungi harga dirinya dan menghindari kegagalan: 

- Beri murid tugas yang menarik dan memicu rasa ingin tahu mereka. 

Tugas ini harus menantang tetapi tidak melampaui kemampuan 

mereka. Beri mereka pilihan aktivitas pembelajaran yang akan 



 

 
168 

 

Orientasi Baru dalam Psikologi Pendidikan – Matakuliah Martikulasi Mahasiswa S3 UNJ   

 

dilakukan. Setelah keahlian mereka meningkat, naikkan tingkat 

kesulitan tugasnya. 

- Buat sistem imbalan atau hadiah sehingga semjua murid –bukan hanya 

murid yang cerdas dan berprestasi saja- dapat memperoleh hadiah itu 

jika mereka mau bekerja keras. 

- Bantu murid menetukan tujuan yang menantang namjun realistis, dan 

beri mereka dukungan akademik dan emosional dalam rangka 

mencapai tujuan itu.  

- Perkuat asosiasi antara usaha dan harga diri. Usahakan murid untuk 

berbangga atas usaha yang mereka lakukan dan minimalkan 

perbandingan sosial. 

- Dorong murid untuk memegang keyakinan positif terhadap kemampuan 

mereka sendiri. 

- Tingkatkan hubungan guru-murid dengan menekankan peran guru 

sebagai sumber daya manusia yang akan membimbing dan 

mendukung usaha pembelajaran murid, bukan berperan sebagai figur 

otoriter yang mengontrol perilaku murid. 

 

(2) Murid yang Tidak Tertarik atau Teralienasi (Ter asing)  

Brophy (1998) percaya bahwa problem motivasi paling sulit adalah 

murid yang aptis, tidak tertarik belajar atau teralienasi atau menjauhkan diri 

dari pembelajaran sekolah. Berprestasi di sekolah bagi mereka adalah hal 

yang tidak penting. Untuk mendekati murid yang apatis ini dibutuhkan usaha 

terus-menerus untuk mensosialisasikan kembali sikap mereka terhadap 

prestasi sekolah (Murdock dalam Santrock, 2007). 

Strategi yang dapat dilakukan untuk Jenis Murid ini : 

1. Kembangkan hubungan positif dengan murid. Jika murid tidak tertarik 

belajar itu tidak menyukai anda sebagai gurunya, maka akan sulit untuk 

mengajaknya mencapai tujuan pembelajaran. Tunjukkan kesabaran, 
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terus bantu murid dan dorong untuk terus maju walaupun kadang ada 

kemunduran atau penolakan. 

2. Buat suasana sekolah menjadi menarik. Agar sekolah menajdi menarik 

bagi murid jenis ini, cari tahu apa yang menarik bagi murid tersebut dan 

jika dimungkinkan masukkan minat murid itu dalam tugas untuk mereka. 

3. Ajari mereka strategi untuk membuat belajar menjadi menyenangkan. 

Bantu mereka memahami bahwa mereka sendirilah yang menyebabkan 

masalah, dan cari jalan untuki membimbing merek agar bangga dengan 

hasil kerja keras mereka sendiri. 

4. Pertimbangkan penggunaan mentor. Pikirkan tentang kemungkinan 

bantuan mentor dari komunitas atau dari murid yang lebih tua yang 

dipercaya dan dihirmati oleh murid yang teralienasi itu. 

 

Dalam Woolfolk (2007) disebutkan beberapa jenis siswa berdasarkan 

hubungan antara atribusi dan kepercayaan mengenai kemampuan, 

keyakinan diri (self efficacy) dan kualitas diri (self worth). Ketiga faktor 

tersebut tergabung dalam tiga jenis tatanan motivasi yaitu mastery oriented 

(orientasi penguasaan), failure-avoiding (penghindaran kegagalan), dan 

failure-accepting (penerimaan kegagalan). Mastery oriented student adalah 

siswa yang fokus terhadap tujuan pembelajaran karena mereka menilai 

prestasi serta kemampuan sebagai sesuatu yang dapat dikembangkan. 

Failure-avoiding student adalah siswa yang menghindari kegagalan dengan 

memperhatikan apa yang mereka ketahui namun tidak mau mengambil 

risiko, atau dengan menyatakan tidak peduli tentang penampilan (hasil kerja) 

mereka. Failure-accepting students adalah siswa yang percaya bahwa 

kegagalan mereka mengarah ke kemampuan yang rendah dan hanya sedikit 

yang bisa mereka lakukan. Perbedaan ketiga jenis siswa tersebut beserta 

strateginya dapat digambarkan dalam tabel berikut: 
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Jenis  
Siswa 

Sikap terhadap 
Kegagalan 

Penetapan tujuan Atribusi Pandangan 
Terhadap 
kemampuan 

Strategi 

Mastery 
oriented 

Ketakutan 
akan 
kegagalan 
rendah 

Tujuan 
pembelajaran: sulit 
dan menantang 

Usaha, menggunakan 
strategi yang tepat, 
pengetahuan yang 
cukup adalah 
penyebab 
keberhasilan 

 Dapat 
dikembangkan  

 Strategi adaptif 
seperti: coba 
cara lain..belajar 
lebih banyak.. 

Failure-
avoiding 

Ketakutan 
akan 
kegagalan 
tinggi 

 Tujuan penampilan: 
sangat sulit dan 
sangat mudah 

Kurangnya 
kemampuan adalah 
penyebab kegagalan 

kesatuan, set Strategi 
penggagalan 
diri, seperti: 
membuat usaha 
yang lemah, 
pura-pura tidak 
peduli 

Failure-
accepting  

Pengharapan 
kegagalan, 
depresi  

Tujuan penampilan 
atau tanpa tujuan 

Kurangnya 
kemampuan adalah 
penyebab kegagalan  

kesatuan, set Ketidakberdayaa
n dalam belajar: 
kemungkinan 
menyerah 

       

Kebijakan Sekolah dan Guru yang Dapat Meningkatkan Sasaran 

Pembelajaran atau Tugas (Woolfolk menggambarkan hal  ini dengan 

mengembangkan model TARGET) 

 
Area 
TARGET Fokus Tujuan Contoh Strategi 

Task 
(Tugas) 

Bagaimana  
tugas-tugas 
belajar disusun, 
apa yang guru 
minta untuk 
dikerjakan siswa 

Mempertinggi daya tarik 
tugas-tugas belajar 
Membuat pembelajaran 
menjadi bermakna 

Memberikan instruksi yang berkaitan dengan 
latar belakang dan pengalaman siswa 
Menghindari pembayaran (dalam bentuk 
uang atau lainnya) 
Membantu perkembangan penetapan tujuan 
dan aturan diri 

Autonomy 
(Tanggung 
jawab) 

Partisispasi 
siswa dalam 
pembelajaran 

Menyediakan kebebasan 
optimal kepada siswa untuk 
membuat pilihan dan 
bertanggung jawab terhadap 
pilihan tersebut 

Berikan alternatif dalam pembuatan tugas 
Menanyakan komentar siswa terhadap 
kehidupan sekolah  
Mendorong siswa untuk mengambil inisiatif 
dan mengevaluasi pembelajaran mereka 
sendiri 

Recognition  
(pengakuan) 

Dasar dan 
kegunaan 
pengakuan dan 
penghargaan  
dalam 
lingkungan 
sekolah 

Menyediakan kesempatan 
kepada seluruh siswa untuk, 
seluruh siswa untuk diakui 
dalam pembelajaran 

Mengurangi penekanan terhadap  
 “daftar kehormatan”  
Memberikan penghargaan “ pribadi terbaik” 

Grouping 
(pengelomp
okan) 

Pengaturan 
pembelajaran 
dan  
pengalaman  
sekolah  

Membangun lingkungan 
penerimaan dan apresiasi 
untuk semua siswa 
Mempertinggi 
perkembangan kemampuan 
sosial 

Menyediakan kesempatan untuk 
pembelajaran kooperatif, pemecahan 
masalah dan pembuatan keputusan 

Evaluation 
(evaluasi) 

Dasar serta 
kegunaan 
prosedur 
evaluasi dan 
tugas  

Memberikan nilai dan 
melaporkan proses 

Mengurangi penekanan terhadap 
perbandingan prestasi 
Memberikan penilaian atau melaporkan 
praktik yang menggambarkan 
perkembangan siswa dalam belajar 
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Time Penjadwalan 
hari sekolah 

Menyediakan kesempatan 
untuk keterlibatan siswa 
yang luas dan signifikan 
dalam tugas-tugas belajar 

Memberikan fleksibilitas dalam penjadwalan 
pengalaman belajar 

  

Dalam pengelompokan (grouping), terdapat struktur tujuan yang berbeda. 

Masing-masing struktur tujuan berkaitan dengan hubungan yang berbeda 

antara individual dan group. Hubungan ini mempengaruhi motivasi untuk 

mencapai tujuan. 

 

 

 

 

   

 

 

 

7. Implikasi dalam Pendidikan 

Dalam upaya memotivasi siswa, guru tidak hanya terpaku pada satu 

jenis teori atau pendekatan semata, tetapi melibatkan beberapa pendekatan 

yang disesuaikan dengan kondisi yang ada.  

Pemberian motivasi yang berlandaskan teori behavioural diterapkan 

dengan pemberian insentif yang berupa reward atau punishment. Misalnya, 

siswa yang paling cepat membuat karangan dengan jumlah paragraf yang 

telah ditentukan, mendapatkan tambahan nilai lima poin. Hal ini diharapkan 

dapat memacu siswa untuk antusias dalam membuat karangan. Penerapan 

yang lain juga bisa dilakukan dengan memajang hasil karya puisi siswa di 

dinding kelas atau di majalah dinding. Dengan demikian, siswa merasa 

dihargai dan terpacu untuk membuat karya sebaik mungkin. Selain itu, 

bentuk hukuman pun dapat diterapkan. Misalnya, dengan pengurangan nilai 

untuk siswa yang terlambat mengumpulkan PR. 

  Kooperatif     Kompetitif   Individualistik 

Definisi  Siswa menyadari tujuan    Siswa percaya mereka   Siswa percaya bahwa  

mereka  dapat dicapai     akan meraih tujuan mereka usaha mereka sendiri 

hanya jika siswa lain juga    jika siswa lain tidak meraih untuk mencapai tujuan  

meraih tujuan tersebut tujuan tersebut  tersebut, tidak berkaitan             

                                                                                                                     dengan orang lain 

Contoh   Kemenangan tim-masing- Turnamen olah raga  mempelajari  bahasa 
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Penerapan motivasi berdasarkan teori kognitif menekankan pada 

peningkatan motivasi internal siswa melalui pemberian pemahaman kepada 

siswa mengenai tujuan dan kebermaknaan pembelajaran. Penerapan teori ini 

misalnya dengan penyampaian tujuan pembelajaran di awal pelajaran. Selain 

itu, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk  

menemukan sendiri ciri-ciri puisi dengan mengamati bentuk dan isi puisi. 

Implikasi teori Maslow dalam Pendidikan: Pentingnya teori Maslow bagi 

pendidikan terdapat dalam hubungan antara kebutuhan kekurangan dan 

kebutuhan pertumbuhan. Penerapan motivasi berdasarkan teori humanistik 

pun menekankan pada peningkatan motivasi internal siswa. Berdasarkan 

teori ini, siswa memiliki latar belakang kebutuhan dan motivasi yang berbeda 

dalam hidupnya sehingga suasana pembelajaran harus dibuat semenarik 

mungkin dan memperhatikan kebutuhan siswa. Guru yang dapat 

menenangkan siswa dan dan membuat mereka merasa diterima dan 

dihirmati sebagai individu mempunyai kemungkinan yang lebih besar (dalam 

pandangan Maslow) untuk membantu mereka gemar belajar demi 

pembelajaran dan bersedia mengambil risiko bersikap kreatif dan terbuka 

terhadap gagasan baru. Contonhya, penggunaan lagu-lagu yang digemari 

siswa dalam pembelajaran materi parafrasa tulisan.  

Pemberian motivasi yang berlandaskan pada teori sosial dapat 

dilakukan melalui cooperative learning, berupa pembentukan kelompok untuk 

mempermudah siswa dalam menyelesaikan tugas sekaligus sebagai sarana  

sosialisasi siswa.  Contoh: Siswa secara berkelompok menganalisis jenis-

jenis frasa yang terdapat dalam suatu teks. Siswa yang kurang mengerti 

dapat terbantu oleh siswa yang lebih mengerti dalam kelompok tersebut.  

Implikasi terpenting teori pengharapan bagi pendidikan ialah 

pandangan akal sehat bahwa tuga siswa seharusnya tidak terlalu mudah 

atau tidak terlalu sulit.  Sementara itu, Implikasi dari teori penetapan tujuan/ 

orientasi sasaran ialah bahwa guru seharusnya berusaha meyakinkan siswa 
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bahwa sasaran kegiatan akademis adalah pembelajaran bukannya nilai. Hal 

ini dapat dilakukan dengan menekankan pada minat dan peran penting 

parktis bahan yang sedang dipelajari siswa dan tidak menekankan nilai dan 

imbalan lain.   

 

Glosarium 

 

Aktualisasi diri, kebutuhan tertinggi dan sulit dalam hierarki Maslow; 

aktualisasi diri adalah motivasi untuk mengembangkan potensi diri 

secara penuh sebagai manusia.  

Atribusi, menyatakan bahwa individu termotivasi untuk menemukan sebab-

sebab dan perilaku dalam rangka memahami perilaku. 

Coriousity (Rasa ingin tahu), kecenderungan untuk tertarik dalam sebuah 

rentangan area yang luas 

Daya kontrol, persepsi murid tentang daya kontrol atas suatu sebab 

berhubungan dengan sejumlah hasil emosional seperti kemarahan, 

rasa bersalah, rasa kasihan dan malu. 

Determinasi diri, pandangan yang menyatakan murid ingin percaya bahwa 

mereka melakukan sesuatu karena kemauan sendiri, bukan karena 

kesuksesan atau imbalan eksternal 

Failure-avoiding student , siswa yang menghindari kegagalan dengan 

memperhatikan apa yang mereka ketahui namun tidak mau 

mengambil risiko, atau dengan menyatakan tidak peduli tentang 

penampilan (hasil kerja) mereka.  

Failure-accepting students , siswa yang percaya bahwa kegagalan mereka 

mengarah ke kemampuan yang rendah dan hanya sedikit yang bisa 

mereka lakukan 
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Hierarki kebutuhan, konsep Maslow bahwa kebutuhan individual harus 

dipuaskan dalam urutan sebagai berikut: fisiologis, keamanan, cinta 

dan rasa memiliki, harga diri, dan aktualisasi diri. 

Insentif, kejadian atau stimuli positif atau negatif yang dapat memotivasi 

perilaku murid. 

Kebutuhan akan afiliasi, motif untuk berhubungan dengan orang lain secara 

aman. 

Kecemasan ( Anxiety ) adalah perasaan takut yang samar dan tidak 

menyenangkan 

Lokus, persepsi murid tentang kesuksesan atau kegagalan sebagai akibat 

dari faktor internal atau eksternal yang memengaruhi harga diri murid. 

Mastery oriented student,  siswa yang fokus terhadap tujuan pembelajaran 

karena mereka menilai prestasi serta kemampuan sebagai sesuatu 

yang dapat dikembangkan 

Motif sosial,  kebutuhan dan keinginan yang dikenal melalui pengalaman 

dengan dunia sosial. 

Motivasi,  proses yang member semangat, arah, dan kegigihan perilaku.  

Motivasi ekstrinsik,  melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang 

lain (cara untuk mencapai tujuan) 

Motivasi intrinsik,  motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi sesuatu 

itu sendiri (tujuan itu sendiri) 

Motivasi kompetensi, ide bahwa orang termotivasi untuk menghadapi 

lingkungan mereka secara efektif, menguasai dunia mereka, dan 

memproses informasi secara efisien. 

Orientasi kinerja ( performance goal ), pandangan personal yang lebih 

menitikberatkan pada kinerja/hasil ketimbang prosesnya. 

Orientasi tak berdaya ( learned helplessness ), pandangan personal yang 

fokus pada ketidakmampuan personal, atribusi kesulitan pada 

kurangnya kemampuan dan sikap negatif. 
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Orientasi untuk menguasai (mastery oriented), pandangan personal yang 

melibatkan penguasaan atas tugas, sikap positif dan strategi 

berorientasi solusi. 

Perspektif humanistis, menekankan pada kapasitas murid untuk 

mengembangkan kepribadian, kebebasan untuk memilih nasib 

mereka. 

Self-efficacy,  keyakinan bahwa seseorang bisa menguasai situasi dan 

memproduksi hasil positif. 

Sindrom kegagalan, punya ekspektasi rendah untuk meraih kesuksesan dan 

menyerah saat menghadapi kesulitan awal. 

Stabilitas, persepsi murid terhadap stabilitas dari suatu sebab yang 

memengaruhi ekspektasi kesuksesannya. 
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Kelompok 9 Topik 11 

 

PENGELOLAAN KELAS PENGELOLAAN KELAS PENGELOLAAN KELAS PENGELOLAAN KELAS     

(CLASSROOM MANAGEMENT)(CLASSROOM MANAGEMENT)(CLASSROOM MANAGEMENT)(CLASSROOM MANAGEMENT)    

    

By  Ramdan, Arlends, dan Umar, dan Irianty 

 

Pengelolaan kelas dapat dikatakan sebagai prasyarat terjadinya 

kegiatan belajar mengajar dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran, 

sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan kelas yang berhasil akan 

mampu menciptakan kondisi optimal dalam kelas, sehingga memungkinkan 

terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. Pengelolaan kelas 

merupakan salah satu keterampilan penting yang harus dikuasai guru. 

Pengelolaan kelas berbeda dengan pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan 

pembelajaran lebih menekankan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi dan tindak lanjut dalam suatu pembelajaran. Sedangkan 

pengelolaan kelas lebih berkaitan dengan upaya-upaya untuk menciptakan 

dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar 

(pembinaan rapport, penghentian perilaku peserta didik yang 

menyelewengkan perhatian kelas, pemberian ganjaran, penyelesaian tugas 

oleh peserta didik secara tepat waktu, penetapan norma kelompok yang 

produktif), didalamnya mencakup pengaturan orang (peserta didik) dan 

fasilitas.  

Pada dasarnya usaha pengelolaan kelas agar lebih berkembang maka 

seorang guru harus mampu untuk mendayagunakan secara optimal potensi 

kelas  yang terdiri atas guru, siswa dan proses belajar mengajar dan 

dinamika kelas. 
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1.   Pengertian pengelolaan kelas 

Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. 

Kata pengelolaan diartikan “Manajemen”. Manajemen adalah kata yang 

aslinya dari bahasa Inggris, yaitu “Management” yaitu ketatalaksanaan dan 

tata pimpinan 4. 

Sedangkan menurut Winarno  pengertian pengelolaan kelas sebagai berikut : 

Pengelolaan adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan 

data, perencanaan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan 

pengawasan dan penilaian pengelolaan menghasilkan sesuatu dan sesuatu 

itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan 

selanjutnya5  

Kelas adalah sekelompok siswa yang pada waktu yang sama menerima 

pelajaran yang sama dari guru yang sama. 

Arikunto  berpendapat bahwa : 

Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggug 

jawab kegiatan belajar mengajar atau membantu maksud agar dicapai 

kondisi optimal sehingga dapat melaksanakan kegiatan belajar seperti yang 

diharapkan6. 

Abdurrahman  menyatakan bahwa : 

Pengelolaan kelas adalah semua upaya dan tindakan guru dalam 

membiayai dan memodalisasi serta menggunakan sumber daya kelas secara 

optimal, selektif dan efesien untuk menciptakan kondisi atau menyelesaikan 

problema kelas agar proses belajar mengajar dapat berlangsung    wajar 7. 

                                                           
4
  Syaiful Bahri Jawarah dan Aswar Sain, Starategi Belajar Mengajar, (Cet. II; Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002),   

5
  Maman  Rachman, Manajemen Kelas, 1998/1999),   

6
 Arikunto, Pengelolaan Kelas (Cet. I. Bandung : PT. Raja Grafindo, 1990) 

7
 Abdurrahman, Pengelolaan Kelas, Fakultas Tarbiyah UIN Alauddin Makassar 1991 
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Made Pidarto  mengatakan, pengelolaan kelas adalah proses seleksi dan 

penggunaan alat-alat yang tepat terhadap problema  dan situasi kelas.  

Dari pengertian di atas, maka penulis mengambil suatu kesimpulan 

bahwa petugas yang terkait dalam pengelolaan kelas adalah guru kelas atau 

guru bidang studi langsung bertanggung jawab dalam mengadakan diagnosa 

dan menentukan tidakan yang akan diambil. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kela s 

Berbagai faktor yang menyebabkan kerumitan dalam pengelolaan kelas 

secara umum dibagi menjadi dua faktor  yatu : faktor interen siswa dan 

eksteren siswa. Faktor interen siswa berhubungan dengan masalah emosi, 

pikiran dan prilaku. Kepribadian siswa dengan ciri-ciri khususnya masing-

masing menyebabkan siswa berbeda dari segi aspek, yaitu perbedaan 

biologis, intelektual dan psikologis. 

Sedangkan faktor ekstern siwa terkait dengan pengelolaan  suasana 

lingkungan belajar, penempatan siswa, pengelompokan siswa. Jumlah siswa 

dikelas. Masalah siswa di kelas misalnya dua puluh orang ke atas cenderung 

lebih mudah terjadi koflik.  

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa terjadinya kekacauan di 

kelas disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu intern dan 

eksteren siswa dan untuk mengatasi terjadinya kekacauan di kelas 

diperlukan adanya usaha dari guru dalam rangka memperkecil masalah 

gangguan dalam pengelolaan kelas. 

3.   Peranan guru dalam pengelolaan kelas 

Sehubungan dengan peranannya sebagai manajer dalam kelas, guru 

harus mampu mengelola kelas karena kelas merupakan lingkungan belajar 

serta merupakan suatu aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisir. 

Lingkungan itu hendaknya mampu diciptakan oleh guru dengan kegiatan-

kegiatan yang sesuai dan baik, serta terarah pada tujuan yang ingin dicapai 

dengan jalan menciptakan suasana rasa aman, menentang dan merangsang 
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siswa untuk belajar, serta memberikan kepuasan dalam mencapai tujuan 

yang ditentukan.   Dengan demikian  pada dasarnya peranan guru sebagai 

pengelola kelas dapat dibagi ke dalam empat bagian, yaitu : 

a. Merencanakan 

b. Mengorganisasikan 

c. Memimpin 

d. Mengawasi 

Dengan melihat peranan guru sebagai pengelola kelas di atas, maka 

guru sebagai pengelola berperan sebagaia perencana, yang dimaksud disini 

adalah menyusun tujuan belajar. Hal ini sejalan dengan apa yang 

diungkapkan oleh Winarno Surachmad dalam bukunya bahwa : Tujuan 

merupakan suatu hal pokok yang diketahui dan disadari betul oleh seorang 

guru sekolah mulai mengajar. Guru tersebut harus memberi penafsiran yang 

tepat mengenai jenis dan fungsi tujuan yang akan dicapai8. Adapun peranan 

guru dalam pengelolaan kelas sebagai orang yang harus mengorganisasikan, 

maka dalam hal ini adalah pekerjaan seorang guru untuk mengatur dan 

membutuhkan sumber-sumber  belajar, sehingga dapat mewujudkan tujuan 

belajar dengan cara yang paling efektif efisien, dan ekonomis. 

Kemudian melihat peranan guru dalam pengelolaan kelas sebagai 

orang yang memimpin, maka dalam hal ini, pekerjaan seorang guru untuk 

menentukan apakah fungsinya dalam mengorganisasikan dan memimpin di 

atas setelah berhasil mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan. Jika tujuan 

belum dapat  diwujudkan, maka guru harus menilai dengan mengatur kembali 

situasinya, akan tetapi bukan berarti mengubah tujuan. 

Dari keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa perencanaan 

merupakan kegiatan pokok seorang pengelola dan sebagai kesulitannya 

adalah memperkirakan tuntunan, kegiatan tujuan, menulis silabus kegiatan 

                                                           
8
 Winarno Surachmad, Pengantar Interaksi Belajar Mengajar (Ed. V. Bandung : Tarsito, 1986) 
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instruksional, menetapkan urutan topik-topik yang harus dipelajari, 

mengalokasikan waktu yang tersedia, dan menganggarkan sumber-sumber 

yang di lakukan. 

4.   Pengelolaan kelas yang efektif 

Untuk mengelola kelas yang efektif perlu diperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Kelas adalah kelompok kerja yang diorganisir untuk tujuan tertentu, 

yang dilengkapi dengan tugas-tugas dan diarahkan oleh guru, 

b. Dalam situasi kelas guru bukan tutor untuk satu anak pada waktu 

tertentu, tapi bagi semua anak atau kelompok, 

c. Kelompok mempunyai prilaku sendiri yang berbeda dengan prilaku 

masing-masing individu dalam kelompok itu, 

d. Kelompok kelas mempersiapkan pengaruhnya kepada anggota. 

Pengaruh yang jelek dapat dibatasi oleh usaha guru dalam 

membimbing mereka di kelas, 

e. Praktek guru waktu belajar cenderung terpusat pada hubungan  guru 

dan siswa. Makin meningkat keterampilan guru mengelola secara 

kelompok, makin puas anggota-anggota dalam kelas, 

f. Struktur kelompok pada komunikasi dan kesatuan 

kelompok   ditentukan oleh cara guru mengelola, baik untuk mereka 

yang tertarik pada sekolah maupun bagi mereka yang apatis, masa 

bodoh, atau bermusuhan. 

 

5.   Penataan ruang kelas 

Agar tercipta suasana belajar yang menggairahkan, perlu diperhatikan 

penagaturan dan penataan ruang kelas/belajar. Penyusunan dan pengaturan 

ruang belajar hendaknya memungkinkan anak duduk berkelompok dan 

memudahkan guru bergerak secara leluasa untuk membantu siswa dalam 

belajar. Dalam masalah pengaturan tempat duduk, pengaturan alat-alat 
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pengajaran, penataan keindahan dan keberhasilan kelas, pentilasi  serta 

cahaya. 

a.  Pengaturan tempat duduk 

Dalam belajar tempat duduk sangatlah berpengaruh. Bila tempat 

duduknya bagus, tidak terlalu rendah, tidak terlalu besar, bundar, persegi 

empat panjang, sesuai dengan keadaan tubuh siswa, maka akan dapat 

belajar dengan tenang. 

Penulis berpendapat bahwa sebaiknya yang pendek, yang 

terganggu pendengarannya, dan terganggu penglihatannya ditempatkan 

dibagian depan sebaliknya siswa yang tinggi ditempatkan dibagian 

belakang. 

b. Pengaturan alat-alat pengajaran 

Alat-alat pengajaran di kelas yang harus diatur sebagai berikut: 

1) Perpustakaan kelas 

1.1   Sekolah yang maju ada perpustakaan disetiap kelas 

1.2   Pengaturannya bersama-sama siswa 

2)  Alat-alat peraga media pengajaran  

2.1  Alat peraga atau media pengajaran semestinya dilakukan dikelas  

agar memudahkan dalam penggunaannya 

2.2  Pengaturannya bersama-sama siswa 

3). Papan tulis, kapur tulis dan lain-lain  

3.1  Ukurannya disesuaikan 

3.2  Warnanya harus kontras 

3.3  Penampakannya  memperhatikan estetika dan terjangkau oleh 

semua siswa 

4).  Papan presentasi siswa  

4.1  Ditempatkan dibagian depan sehingga dapat dilihat oleh semua 

siswa 

4.2   Difungsikan sebagaimana mestinya. 
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4.3   Penataan keindahan dan kebersihan kelas 

5) Hiasan dinding (panjang kelas) hendaknya dimamfa atkan untuk 

kepentingan pengajaran ,  misalnya : 

5.1   Burung garuda 

5.2   Teks proklamasi 

5.3   Slogan pendidikan 

5.4   Para pahlawan 

5.6   Peta/globe 

6)  Penempatan lemari 

6.1   Untuk buku di depan 

6.2   Alat-alat peraga di belakang 

7)  pemeliharaan kebersihan 

7.1   Siswa bergiliran untuk membersihkan kelas 

7.2   Guru memeriksa kebersihan ketertiban kelas 

7.3   Ventilasi dan tata cahaya 

7.4   Ada ventilasi yang sesuai dengan ruang kelas 

7.5   Sebaiknya tidak merokok 

7.6   Pengaturan adanya perlu dipehatikan 

7.7   Cahaya yang masuk harus cukup9. 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa untuk memberikan 

pelayanan yang sebaik-baiknya bagi siswa dalam belajar, hal-hal tersebut 

dijadikan pegangan. 

c.   Penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar ya ng optimal 

Keterampilan ini  berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengambil 

inisiatif dan mengendalikan pelajaran serta kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan hal-hal tersebut yang meliputi keterampilan sebagai 

berikut: 

                                                           
9
 Winarno Surachmad, Pengantar Interaksi Belajar Mengajar (Ed. V. Bandung : Tarsito, 1986) 
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1) Menunjukkan sikap tanggap 

        Tanggap terhadap perhatian, keterlibatan, ketidak acuhan, dan 

ketidak terlibatan siswa dalam  tugas-tugas  di kelas. Siswa merasa 

bahwa guru hadir bersama mereka dan tahu apa yang mereka perbuat. 

Kesan ketanggapan ini dapat diajukan dengan berbagai cara seperti 

berikut: 

1.1. Memandang secara seksama 

Guru memandang secara seksama dan melibatkan siswa dalam 

kontak pendangan serta interaksi antar pribadi yang dapat 

ditampakkan dalam pendekatan guru untuk bercakap-cakap, 

bekerja sama dan menunjukkan rasa persahabatan 

1.2. Gerak mendekati 

Gerak guru dalam posisi mendekati kelompok kecil atau individu 

menandakan kesiagaan, minat dan perhatian guru yang diberikan 

terhadap tugas serta aktifitas siswa. Gerak mendekati hendaklah 

dilakukan secara wajar, bukan untuk mekut-nakuti, mengancam 

atau memberi kritikan dan hubungan. 

1.3. Memberikan pernyataan 

Pernyataan guru terhadap suatu yang dikemukakan siswa sangat 

diperlukan, baik berupa tanggapan, komentar, ataupun yang lain. 

Akan tetapi, haruslah dihindari hal-hal  yang menunjukkan 

dominasi guru, misalnya dengan komentar atau pernyataan yang 

mengandung ancaman. 

1.4. Memberi reaksi terhadap gangguan dan kekacauan  siswa 

Apabila ada siswa yang menimbulkan gangguan atau 

menunjukkan kekacauan, guru dapat memberikan reaksi dalam 

bentuk teguran. Teguran haruslah diberikan pada saat yang tepat 

dan sasaran yang tepat pula sehingga dapat mencegah 

meluasnya penyimpangan tingkah laku. 
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2)  Memberi perhatian 

       Pengelolaan kelas yang efektif bila guru maupun memberi perhatian 

kepada beberapa kegiatan yang berlangsung dalam waktu yang sama. 

Membagi perhatian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : 

2.1 Visual 

Mengalihkan pandangan dari satu kegiatan kepada kegiatan lain 

dengan kontak pandang terhadap kelompok siswa atau seorang 

siswa secara individual. 

2.2. Verbal 

Guru dapat memberikan komentar, penjelasan, pertanyaan dan 

sebagainya terhadap aktivitas seorang siswa sementara ia 

memimpin kegiatan siswa yang lain. 

3) Memusatkan perhatian kelompok 

Hal ini dapat dilaksanakan dengan cara : 

3.1.   Menyiagan siswa 

Maksudnya adalah memusatkan perhatian siswa kepada suatu 

hal sebelum guru menyampaikan materi pokok untuk 

menghindari penyimpangan perhatian siswa. 

3.2.   Menuntut tanggung jawab siswa 

Hal ini berhubungan dengan cara guru memegang teguh kewajiban 

dan tanggung jawab yang dilakukan oleh siswa serta keterlibatan 

siswa dalam tugas-tugas. Misalnya meminta kepada siswa untuk 

memperagakan, melaporkan, dan memberikan respons. 

4)  Memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas 

Hal ini menunjukkan dengan cara guru dalam memberikan petunjuk 

agar jelas dan singkat dalam pelejaran sehingga tidak terjadi 

kebingungan pada diri siswa 
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5)   Menegur 

Apabila terjadi tingkah laku siswa yang menganggu kelas atau 

kelompok dalam kelas, hendaknya guru menegurnya secara verbal. 

Teguran verbal yang efektif ialah yang memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut : 

5.1. Tegas dan jelas tertuju kepada siswa yang mengganggu serta 

kepada tingkah lakunya yang menyimpang 

5.2. Menghindari peringatan yang kasar dan menyakitkan atau yang 

mengandung penghinaan. 

5.3. Menghindari ocehan atau ejekan, lebih-lebih yang berkepanjan. 

6) Memberi penguatan 

Dalam hal ini guru dapat menggunakan dua macam cara sebagai 

berikut : 

6.1.  Guru dapat memberikan penguatan kepada siswa yang 

mengganggu, yaitu dengan jalan “menangkap” siswa tersebut 

ketika ia sedang melakukan tingkah laku yang tidak wajar, 

kemudian menegurnya. 

6.2. Guru dapat memberikan penguatan kepada siswa yang bertingkah 

laku wajar dan dengan demikian menjadi contoh atau teladan 

tentang tingkah laku positif bagi siswa yang suka mengganggu. 

d. Pengendalian kondisi belajar yang optimal 

Keterampilan ini berkaitan dengan respons guru terhadap gangguan 

siswa yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat mengadakan 

tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. 

Apabila terdapat siswa yang menimbulkan gangguan yang berulang-ulang 

walaupun guru telah menggunakan tingkah laku dan respons yang sesuai, 

guru dapat meminta bantuan kepada kepala sekolah atau orang tua siswa. 

Bukanlah kesalahan profesional guru apabila ia tidak dapat menangani setiap 

problema siswa di dalam kelas. Namun pada tingkat tertentu guru dapat 



 

 
186 

 

Orientasi Baru dalam Psikologi Pendidikan – Matakuliah Martikulasi Mahasiswa S3 UNJ   

 

menggunakan seperangkat strategi untuk tindakan perbaikan terhadap 

tingkah laku siswa yang terus-menerus menimbulkan gangguan. 

Adapun strategi tersebut adalah : 

1)  Modifikasi tingkah laku 

Guru   hendaknya menaganalisis tingkah laku siswa yang memahami 

masalah atau kesulitan dan berusaha memodifikasi tingkah laku 

tersebut dengan mengaplikasikan pemberian penguatan  secra 

sistimatis. 

2) Guru dapat menggunakan pendekatan pemecahan masa lah 

kelompok dengan cara  : 

2.1. Memperlancar  tugas-tugas 

Guru mengusahakan terjadinya kerja sama yang baik dalam 

pelaksanaan tugas. 

2.2. Memelihara  kegiatan-kegiatan kelompok 

Guru memelihara dan memulihkan semangat siswa dan menanyai 

konflik yang timbul. 

3) Menemukan dan memecahkan tingkah laku menimbulkan masalah 

Guru dapat menggunakan seperangkat cara untuk mengendalikan 

tingkah laku keliru yang muncul, dan ia mengetahui sebab-

sebab  dasar yang mengakibatkan ketidak patuhan tingkah laku 

tersebut serta berusaha untuk menemukan pemecahannya. 

 

Terdapat dua macam masalah pengelolaan kelas, yaitu  : 

1. Masalah Individual :  

• Attention getting behavior s (pola perilaku mencari perhatian). 

• Power seeking behaviors  (pola perilaku menunjukkan kekuatan) 

• Revenge seeking behaviors  (pola perilaku menunjukkan balas 

dendam). 

• Helplessness  (peragaan ketidakmampuan). 
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Keempat masalah individual tersebut akan tampak dalam berbagai 

bentuk tindakan atau perilaku menyimpang, yang tidak hanya akan 

merugikan dirinya sendiri tetapi juga dapat merugikan orang lain atau 

kelompok. 

2. Masalah Kelompok :  

• Kelas kurang kohesif, karena alasan jenis kelamin, suku, tingkatan 

sosial ekonomi, dan sebagainya. 

• Penyimpangan dari norma-norma perilaku yang telah disepakati 

sebelumnya. 

• Kelas mereaksi secara negatif terhadap salah seorang anggotanya. 

• “Membombong” anggota kelas yang melanggar norma kelompok. 

• Kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya dari tugas yang 

tengah digarap. 

• Semangat kerja rendah atau semacam aksi protes kepada guru, 

karena menganggap tugas yang diberikan kurang fair. Kelas kurang 

mampu menyesuakan diri dengan keadaan baru. 

 

Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan  

Behavior – Modification Approach (Behaviorism Apparoach ) 

Asumsi yang mendasari penggunaan pendekatan ini adalah bahwa 

perilaku “baik” dan “buruk” individu merupakan hasil belajar. Upaya 

memodifikasi perilaku dalam mengelola kelas dilakukan melalui pemberian 

positive reinforcement (untuk membina perilaku positif) dan negative 

reinforcement (untuk mengurangi perilaku negatif). Kendati demikian, dalam 

penggunaan reinforcement negatif seyogyanya dilakukan secara hati-hati, 

karena jika tidak tepat malah hanya akan menimbulkan masalah baru. 

Socio-Emotional Climate Approach  (Humanistic Approach ) 

Asumsi yang mendasari penggunaan pendekatan ini adalah bahwa 

proses belajar mengajar yang baik didasari oleh adanya hubungan 
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interpersonal yang baik antara peserta didik – guru dan atau peserta didik – 

peserta didik dan guru menduduki posisi penting bagi terbentuknya iklim 

sosio-emosional yang baik. 

Dalam hal ini, Carl A. Rogers mengemukakan pentingnya sikap tulus 

dari guru (realness, genuiness, congruence); menerima dan menghargai 

peserta didik sebagai manusia (acceptance, prizing, caring, trust) dan 

mengerti dari sudut pandangan peserta didik sendiri (emphatic 

understanding). 

Sedangkan Haim C. Ginnot mengemukakan bahwa dalam memecahkan 

masalah, guru berusaha untuk membicarakan situasi, bukan pribadi pelaku 

pelanggaran dan mendeskripsikan apa yang ia lihat dan rasakan; serta 

mendeskripsikan apa yang perlu dilakukan sebagai alternatif penyelesaian. 

Hal senada dikemukakan William Glasser bahwa guru seyogyanya 

membantu mengarahkan peserta didik untuk mendeskripsikan masalah yang 

dihadapi; menganalisis dan menilai masalah; menyusun rencana 

pemecahannya; mengarahkan peserta didik agar committed terhadap 

rencana yang telah dibuat; memupuk keberanian menanggung akibat “kurang 

menyenangkan”; serta membantu peserta didik membuat rencana 

penyelesaian baru yang lebih baik. 

Sementara itu, Rudolf Draikurs mengemukakan pentingnya 

Democratic Classroom Process, dengan memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk dapat memikul tanggung jawab; memperlakukan peserta 

didik sebagai manusia yang dapat secara bijak mengambil keputusan dengan 

segala konsekuensinya; dan memberi kesempatan kepada peserta didik 

untuk menghayati tata aturan masyarakat. 

Group Process Approach  

Asumsi yang mendasari penggunaan pendekatan ini adalah bahwa 

pengalaman belajar berlangsung dalam konteks kelompok sosial dan tugas 

guru adalah membina dan memelihara kelompok yang produktif dan kohesif. 
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Richard A. Schmuck & Patricia A. Schmuck mengemukakan prinsip – prinsip 

dalam penerapan pendekatan group proses, yaitu : (a) mutual expectations; 

(b) leadership; (c) attraction (pola persahabatan); (c) norm; (d) 

communication; (d) cohesiveness. 

Pendekatan dalam Pengelolaan Kelas  

Pengelolaan kelas bukanlah masalah yang berdiri sendiri, tetapi 

terkait dengan berbagai faktor. Permasalahan anak didik adalah faktor utama 

yang dilakukan guru tidak lain adalah untuk meningkatkan kegairahan siswa 

baik secara berkelompok maupun secara individual. 

Keharmonisan hubungan guru dan anak didik, tingginya kerjasama 

diantara siswa tersimpul dalam bentuk interaksi. Lahirnya interaksi yang 

optimal bergantung dari pendekatan yang guru lakukan dalam rangka 

pengelolaan kelas.(Djamarah 2006:179) 

Berbagai pendekatan tersebut adalah seperti dalam uraian berikut: 

a. Pendekatan Kekuasaan 

Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengontrol 

tingkah laku anak didik. Peranan guru disini adalah menciptakan dan 

mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Kedisiplinan adalah 

kekuatan yang menuntut kepada anak didik untuk mentaatinya. Di 

dalamnya ada kekuasaan dan norma yang mengikat untuk ditaati anggota 

kelas. Melalui kekuasaan dalam bentuk norma itu guru mendekatinya. 

b. Pendekatan Ancaman 

Dari pendekatan ancaman atau intimidasi ini, pengelolaan kelas 

adalah juga sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak 

didik. Tetapi dalam mengontrol tingkah laku anak didik dilakukan dengan 

cara memberi ancaman, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan 

memaksa. 
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c. Pendekatan Kebebasan 

Pengelolaan diartikan secara suatu proses untuk membantu anak 

didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan 

dimana saja. Peranan guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin 

kebebasan anak didik. 

d. Pendekatan Resep 

Pendekatan resep (cook book) ini dilakukan dengan memberi satu 

daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak 

boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi 

yang terjadi di kelas. Dalam daftar itu digambarkan tahap demi tahap apa 

yang harus dikerjakan oleh guru. Peranan guru hanyalah mengikuti 

petunjuk seperti yang tertulis dalam resep. 

e. Pendekatan Pengajaran  

Pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam suatu 

perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah 

tingkah laku anak didik, dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa 

dicegah. Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar 

untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang 

baik. Peranan guru adalah merencanakan dan mengimplementasikan 

pelajaran yang baik. 

f. Pendekatan Perubahan Tingkah Laku 

Sesuai dengan namanya, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu 

proses untuk mengubah tingkah laku anak didik. Peranan guru adalah 

mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik, dan mencegah 

tingkah laku yang kurang baik. Pendekatan berdasarkan perubahan 

tingkah laku (behavior modification approach) ini bertolak dari sudut 

pandangan psikologi behavioral. 

 Program atau kegiatan yang yang mengakibatkan timbulnya tingkah 

laku yang kurang baik, harus diusahakan menghindarinya sebagai 
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penguatan negatif yang pada suatu saat akan hilang dari tingkah laku 

siswa atau guru yang menjadi anggota kelasnya. Untuk itu, menurut 

pendekatan tingkah laku yang baik atau positif harus dirangsang dengan 

memberikan pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan senang atau 

puas. Sebaliknya, tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan 

program kelas diberi sanksi atau hukuman yang akan menimbulkan 

perasaan tidak puas dan pada gilirannya tingkah laku tersebut akan 

dihindari. 

g. Pendekatan Sosio-Emosional 

Pendekatan sosio-emosional akan tercapai secarta maksimal apabila 

hubungan antar pribadi yang baik berkembang di dalam kelas. Hubungan 

tersebut meliputi hubungan antara guru dan siswa serta hubungan antar 

siswa. Didalam hal ini guru merupakan kunci pengembangan hubungan 

tersebut. Oleh karena itu seharusnya guru mengembangkan iklim kelas 

yang baik melalui pemeliharaan hubungan antar pribadi di kelas. Untuk 

terrciptanya hubungan guru dengan siswa yang positif, sikap mengerti dan 

sikap ngayomi atau sikap melindungi.  

h. Pendekatan Kerja Kelompok  

Dalam pendekatan ini, peran guru adalah mendorong 

perkembangan dan kerja sama kelompok. Pengelolaan kelas dengan 

proses kelompok memerlukan kemampuan guru untuk menciptakan 

kondisi-kondisi yang memungkinkan kelompok menjadi kelompok yang 

produktif, dan selain itu guru harus pula dapat menjaga kondisi itu agar 

tetap baik. Untuk menjaga kondisi kelas tersebut guru harus dapat 

mempertahankan semangat yang tinggi, mengatasi konflik, dan 

mengurangi masalah-masalah pengelolaan. 

i. Pendekatan Elektis atau Pluralistik 

Pendekatan elektis (electic approach) ini menekankan pada 

potensialitas, kreatifitas, dan inisiatif wali atau guru kelas dalam memilih 
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berbagai pendekatan tersebut berdasarkan situasi yang dihadapinya. 

Penggunaan pendekatan itu dalam suatu situasi mungkin dipergunakan 

salah satu dan dalam situasi lain mungkin harus mengkombinasikan dan 

atau ketiga pendekatan tersebut. Pendekatan elektis disebut juga 

pendekatan pluralistik, yaitu pengelolaan kelas yang berusaha 

menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk 

dapat menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi memungkinkan 

proses belajar mengajar berjalan efektif dan efisien. Guru memilih dan 

menggabungkan secara bebas pendekatan tersebut sesuai dengan 

kemampuan dan selama maksud dan penggunaannnya untuk pengelolaan 

kelas disini adalah suatu set (rumpun) kegiatan guru untuk menciptakan 

dan mempertahankan kondisi kelas yang memberi kemungkinan proses 

belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien. 

 

 

Glosary 

Attention getting behavior s (pola perilaku mencari perhatian). 

Behavior – Modification Approach (Behaviorism Apparoach ) Penerapan 

sistrematis anteseden dan konsekuensi untuk mengubah prilaku 

Group Process Approach  Pendekatan yang didasarkan pada pengalaman 

belajar berlangsung dalam konteks kelompok sosial dan tugas guru 

adalah membina dan memelihara kelompok yang produktif dan kohesif 

Helplessness  (peragaan ketidakmampuan). 

Pendekatan Ancaman Pendekatan ancaman atau intimidasi ini, pengelolaan 

kelas adalah juga sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku 

anak didik. Tetapi dalam mengontrol tingkah laku anak didik dilakukan 

dengan cara memberi ancaman 

Pendekatan Elektis atau Pluralistik Pendekatan elektis (electic approach) 

ini menekankan pada potensialitas, kreatifitas, dabn inisiatif wali atau 
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guru kelas dalam memilih berbagai pendekatan tersebut berdasarkan 

situasi yang dihadapinya 

Pendekatan Kebebasan Pengelolaan diartikan secara suatu proses untuk 

membantu anak didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu 

kapan saja dan dimana saja. Peranan guru adalah mengusahakan 

semaksimal mungkin kebebasan anak didik 

Pendekatan Kekuasaan Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses 

untuk mengontrol tingkah laku anak didik 

Pendekatan Kerja Kelompok Dalam pendekatan ini, peran guru adalah 

mendorong perkembangan dan kerja sama kelompok 

Pendekatan Pengajaran Pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan 

bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah 

munculnya masalah tingkah laku anak didik, dan memecahkan 

masalah itu bila tidak bisa dicegah 

Pendekatan Perubahan Tingkah Laku Sesuai dengan namanya, 

pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah 

tingkah laku anak didik. Peranan guru adalah mengembangkan tingkah 

laku anak didik yang baik, dan mencegah tingkah laku yang kurang 

baik 

Pendekatan Resep Pendekatan resep (cook book) ini dilakukan dengan 

memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan 

apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua 

masalah atau situasi yang terjadi di kelas 

Pengelolaan kelas  adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggug 

jawab kegiatan belajar mengajar atau membantu maksud agar dicapai 

kondisi optimal sehingga dapat melaksanakan kegiatan belajar seperti 

yang diharapkan 

Power seeking behaviors  (pola perilaku menunjukkan kekuatan) 



 

 
194 

 

Orientasi Baru dalam Psikologi Pendidikan – Matakuliah Martikulasi Mahasiswa S3 UNJ   

 

Pendekatan Sosio-Emosional Pendekatan sosio-emosional akan tercapai 

secarta maksimal apabila hubungan antar pribadi yang baik 

berkembang di dalam kelas 

Revenge seeking behaviors  (pola perilaku menunjukkan balas dendam). 

Socio-Emotional Climate Approach  (Humanistic Approach ) Pendekatan 

sosial emosional yang didasari oleh adanya hubungan interpersonal 

yang baik antara peserta didik – guru dan atau peserta didik – peserta 

didik dan guru menduduki posisi penting bagi terbentuknya iklim sosio-

emosional yang baik 
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DALAM PEMBELAJARANDALAM PEMBELAJARANDALAM PEMBELAJARANDALAM PEMBELAJARAN    

 

By Makmuri, M. Taher, dan Gunarwan 

 

Kelas sebagai Konteks Penilaian. 

Penilaian dan evaluasi pembelajaran murid telah menarik minat besar 

dalam dunia pendidikan. Minat ini difokuskan pada isu seperti sejauh mana 

guru harus menggabungkan standar negara kedalam pengajaran dan 

penilaian  dan sejauhmana guru harus menggunakan tes tradisional atau 

penilaian alternatif.  

Proses penilaian  ada yang harus dilakukan dan ada yang tidak 

dilakukan dalam pembuatan tes pembelajaran : 

1. Penilaian adalah sebuah proses yang terus menerus, ini adalah 

sesuatu yang harus dilakukan oleh guru untuk menentukan apakah 

muridnya sudah belajar dengan baik atau belum. 

2. Penilaian bisa berupa memberi pertanyaan kepada murid, 

memonitor murid sambil berkeliling kelas saat pelajaran 

berlangsung dan memerhatikan muka murid yang bingung atau 

senyum murid yang memahami pelajaran. 

3. memberi ujian harus setiap soal pada tes harus berhubungan 

dengan sasaran pengajaran. Ini akan menghindari pertanyaan 

tebak-tebakan, pertanyaan yang mungkin spele atau tidak penting. 

Jika waktu pelajaran tidak memadai, sebaiknya ujian jangan terlalu 

sulit bagi guru. 
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4. berhati-hatilah dalam menulis soal agar sesuai dengan level murid. 

Soal tes  harus menguji pemahaman murid terhadap isi pelajaran, 

bukan keahlian membaca. 

 

Penilaian sebagai bagian integral dari pengajaran.  

Guru harus menghabiskan lebih banyak waktu dalam penilaian 

ketimbang yang anda bayangkan, dalam suatu analisis, mereka 

menghabiskan 20-30 persen waktu profesional untuk menghadapi 

persoalan penilaian (Stiggins, 2001). Dengan demikian banyak waktu 

untuk penilaian maka penilaian itu dilakukan dengan baik (Brookhart, 

2002). Pakar penilaian James McMillan (1997,2001) percaya bahwa guru 

berkompeten sering mengevaluasi muridnya dalam konteks tujuan 

pembelajaran dan mengadaptasi instruksinya dan dapat dilakukan murid, 

tetapi juga mempengaruhi pembelajaran dan motivasi mereka. Ide ini 

mereprentasikan perubahan cara pandang terhadap penilaian yakni dari 

konsep bahwa penilaian adalah hasil tersendiri yang diperoleh setelah 

instruksi selesai, menuju kekonsep integrasi penilaian dengan instruksi 

atau pengajaran. 

 Pandanglah integrasi instruksi dan penilaian dari segitiga kerangka : 

pra-instruksi, selama instruksi dan pasca instruksi. Standar for Teacher 

Compentence in educational Assesment, yang dikembangkan bersama-

sama pada awal 1990-an oleh American Federation of teacher, National 

Council on Measurment in Education dan Nation al Education Association, 

yang mendeskripsikan tanggungjawab guru atas penilaian murid dalam 

tiga kerangka. 

Penilain Pra-Instruksi : Jangan membuat ekspektasi yang akan 

mendistorsi persepsi anda tentang murid. Untuk memecahkan problema 

level tertentu sebelumnya guru harus melihat nilai murid pada kelas 

sebelumnya. 
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Penilaian selama Instruksi :  Penilaian formatif adalah penilaian selama 

jalannya pelajaran atau instruksi, bukan setelah pelajaran selesai. 

Observasi terus menerus selama proses belajar. 

Penilaian pasca-instruksi :     Penilaian sumatif adalah penilaian setelah 

instruksi selesai, dengan tujuan mencatat kinerja murid, penilaian 

sesudah instruksi akan menghasilkan informasi tentang seberpa baikkah 

murid kita dalam menguasai materi, apakah murid sudah siap untuk 

pelajaran lanjutan, grade apa yang harus diberikan kepada mereka, 

komentar kepada orang tuanya dan bagaimana kita harus menyesuaikan 

instruksi (McMillan, 2001). 

Tabel Deskripsi Tanggungjawab Guru Atas Penilaian Murid Dalam Tiga 

Kerangka Pra-Instruksi, Selama Instruksi Dan Pasca-Instruksi 

PRA-INSTRUKSI SELAMA INSTRUKSI  PASCA-INSTRUKSI 

Apakah murid saya 

memiliki prasyarat 

penge-tahuan dan 

keahlian untuk sukses? 

Apakah murid saya 

mem-perhatikan saya? 

Berapa banyak materi 

yang telah dipelajari 

murid saya? 

Apa yang menarik bagi 

murid saya? 

Apakah murid saya 

memahami materi pe-

lajaran? 

Apa yang harus saya 

lakukan selanjutnya? 

Apa yang akan 

memotivasi murid saya? 

Kepada murid mana 

pertanyaan harus saya 

aju-kan? 

Apakah saya perlu 

mengulas hal-hal yang 

tidak dipahami kelas 

saya? 

Berapa lama saya harus 

mengajarkan unit 

materi? 

Apa tipe pertanyaan 

yang harus saya 

ajukan? 

Berapa grade yang 

harus saya beri? 

Apa strategi pengajaran Bagaimana saya harus Apa yang harus saya 
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yang harus saya 

gunakan? 

menjawab pertanyaan 

mu-rid? 

beritahukan kepada 

murid? 

Bagaimana saya harus 

menilai murid? 

Kapan saya harus 

berhenti menyampaikan 

pelajaran? 

Bagaimana saya bisa 

mengubah pengajaran 

nan-ti? 

Apa tipe pembelajaran 

kelompok yang harus 

saya gunakan? 

Siapa murid yang butuh 

bantuan tambahan? 

Apakah nilai tes benar-

benar merefleksikan 

pengetahuan dan 

kemam-puan murid? 

Apa sasaran atau tujuan 

pembelajaran saya? 

Murid mana yang mesti 

dibiarkan sendiri? 

Apakah ada yang salah 

dipahami oleh murid? 

 

Gambar : Pembuatan Keputusan Guru Sebelum, Selama dan sesudah 

Instruksi 
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Kelompok 11 Topik 13

 

 By 

 

Sejarah asal usul  

Neuroscience kognitif adalah pandangan bahwa fungsi

sesuai dengan daerah otak tertentu. Pandangan ini muncul dari berbagai 

teori. Gerakan phrenologist gagal untuk menyediakan dasar ilmiah bagi teori 

mereka dan telah ditolak.Namun, asumsi utama phrenologist masih berlaku 

bahwa daerah otak tertentu berhubungan dengan fungsi tertentu, walaupun 

pada saat ini pengukuran tengkorak dilakukan secara electrophysiologically 

dan apa yang diukur lebih berkaitan dengan otak dari

tengkorak.  
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Topik 13 

BiopsikologiBiopsikologiBiopsikologiBiopsikologi        

    

By Mashert, Corry, Diana Masdar, dan Jubaedi

 

Neuroscience kognitif adalah pandangan bahwa fungsi-fungsi kognitif khusus 

sesuai dengan daerah otak tertentu. Pandangan ini muncul dari berbagai 

teori. Gerakan phrenologist gagal untuk menyediakan dasar ilmiah bagi teori 

h ditolak.Namun, asumsi utama phrenologist masih berlaku 

bahwa daerah otak tertentu berhubungan dengan fungsi tertentu, walaupun 

pada saat ini pengukuran tengkorak dilakukan secara electrophysiologically 

dan apa yang diukur lebih berkaitan dengan otak daripada penampilan luar 

 

dari American Journal Phrenological 
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Mashert, Corry, Diana Masdar, dan Jubaedi    

fungsi kognitif khusus 

sesuai dengan daerah otak tertentu. Pandangan ini muncul dari berbagai 

teori. Gerakan phrenologist gagal untuk menyediakan dasar ilmiah bagi teori 

h ditolak.Namun, asumsi utama phrenologist masih berlaku 

bahwa daerah otak tertentu berhubungan dengan fungsi tertentu, walaupun 

pada saat ini pengukuran tengkorak dilakukan secara electrophysiologically 

pada penampilan luar 
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Phrenology  

Akar ilmu saraf kognitif pertama terletak pada phrenology, yang merupakan 

pendekatan ilmu yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dapat 

ditentukan dengan melihat bentuk kepala . Pada awal abad ke-19, Franz 

Joseph Gall  dan JG Spurzheim  percaya bahwa otak manusia adalah local 

terbagi menjadi sekitar 35 bagian berbeda. Dalam bukunya, The Anatomi dan 

Fisiologi Sistem saraf  Umum, dan khusus Otak, Gall mengklaim bahwa 

benjolan yang lebih besar di salah satu daerah, berarti bahwa daerah otak 

tersebut lebih sering digunakan oleh orang tersebut.Teori ini mendapat 

perhatian publik yang signifikan, yang mengarah pada penerbitan jurnal 

phrenology dan penciptaan phrenometers, yang mengukur benjolan di kepala 

dengan subjek manusia.  

Kelahiran ilmu kognitif  

Pada tanggal 11 September 1956, sebuah pertemuan kognitif skala besar 

terjadi di Massachusetts Institute of Technology . George A. Miller  

menyajikan “ The Magical Nomor Tujuh, Plus atau Minus Dua " sementara 

Noam Chomsky dan Newell & Simon  mempresentasikan temuan mereka 

pada ilmu komputer .Ulric Neisser mengomentari banyak temuan pada 

pertemuan Kognitif 1967 buku Psikologi. "Istilah" Psikologi telah berkurang 

pada 1950-an dan 1960-an, "ilmu kognitif".Behavioris seperti Miller mulai 

fokus pada representasi bahasa daripada perilaku umum. David Marr 

mengajukan memori susulan representasi hierarkis yang menyebabkan 

banyak psikolog mencoba untuk merangkul gagasan bahwa keterampilan 

mental yang signifikan diperlukan dalam pengolahan di otak, termasuk 

algoritma .  

 

Cognitive neuroscience  

Sebelum 1980-an, interaksi antara syaraf dan sains kognitif sangat langka  . 

Istilah 'ilmu saraf kognitif' ini diciptakan oleh George Miller dan Michael 
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Gazzaniga "pada kursi belakang sebuah taksi di New York City" menjelang 

akhir tahun 1970-an. Cognitive neuroscience mulai mengintegrasikan teori 

baru yang diletakkan di dalam ilmu kognitif, yang muncul antara tahun 1950-

an dan 1960-an, dengan pendekatan psikologi eksperimental, neuropsikologi 

dan neuroscience.Neuroscience tidak didirikan sebagai suatu kesatuan 

disiplin sampai tahun (1971). Baru pada akhir abad ke-20  sangat 

berkembang teknologi baru yang saat ini menjadi arus utama metodologi ilmu 

saraf kognitif, termasuk TMS (1985) dan fMRI (1991). Sebelumnya metode 

yang digunakan didalam ilmu saraf kognitif termasuk EEG (EEG manusia 

1920) dan MEG (1968). Kadang-kadang ahli saraf kognitif otak menggunakan 

metode pencitraan lain seperti PET dan spect .Pada beberapa hewan 

rekaman Single-unit  dapat digunakan.Metode lain seperti microneurography 

, EMG wajah, dan pelacakan mata. Integratif neuroscience upaya untuk 

mengkonsolidasikan data dalam database, dan bentuk model deskriptif 

terpadu dari berbagai bidang dan skala: biologi, psikologi, anatomi, dan 

praktek klinis. 

Topik kognitif neuroscience  

• perhatian  

• perubahan kebutaan  

• kesadaran  

• pengambilan keputusan  

• belajar  

• ingatan  

• neuron cermin  

• cocok negatif  

Metode Cognitive neuroscience  

Metode Eksperimen bidang psikologi yang spesifik termasuk:  

• Psychophysics  

• Psikologi kognitif  
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• Kognitif neuropsikologi  

• Kognitif psikofisiologi 

Biopsikologi adalah cabang psikologi yang menganalisis bagaimana otak dan 

neurotransmitter mempengaruhi perilaku, pikiran dan perasaan.Bidang ini 

dapat dianggap sebagai kombinasi dasar psikologi dan neuroscience.  

Biopsikologi adalah studi ilmiah biologi perilaku dan proses mental.Bidang ini 

juga dikenal sebagai psikologi biologis, psychobiology, biologi perilaku, atau 

perilaku neuroscience.  

Biopsikologi menunjukkan istilah bahwa pendekatan biologis digunakan untuk 

mempelajari psikologi,bukan pendekatan psikologis diadopsi untuk 

mempelajari biologi tersebut. Fenomena meliputi perilaku dan proses 

psikologis yang mendasari, seperti belajar, memori, persepsi, perhatian, 

motivasi, emosi, dan kognisi.  

Banyak program psikologi menggunakan nama alternatif untuk bidang ini, 

termasuk Biopsikologi, psikologi fisiologis, perilaku dan psychobiology 

neuroscience. Biopsychologists sering melihat bagaimana proses biologis 

berinteraksi dengan emosi, kognisi dan proses mental lainnya. Bidang 

Biopsikologi berhubungan dengan beberapa daerah lain termasuk psikologi 

komparatif dan psikologi evolusioner.  

Biopsychologists bekerja di beberapa bidang studi yang tumpang tindih.Para 

ilmuwan dalam studi ilmu saraf kognitif terutama otak untuk memahami 

mekanisme neural dari proses mental.Para peneliti di bidang 

psychopharmacology meneliti bagaimana narkoba mempengaruhi fungsi 

psikologis dari otak. Para ilmuwan di bidang studi neuropsikologi efek 

psikologis kerusakan otak pada manusia.Para peneliti dalam studi genetika 

perilaku bagaimana gen mempengaruhi perilaku dan sifat-sifat 

psikologis.psikolog evolusioner menyelidiki bagaimana proses evolusi bentuk 

psikologis. Perbandingan psikolog studi perilaku hewan dengan 

membandingkan temuan-temuan di antara spesies yang 
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berbeda.Perbandingan psikologi sering memerlukan etologi,studi ilmiah dari 

cara berperilaku binatang di habitat alam mereka.  

Karena Biopsikologi menggabungkan pendekatan biologis dan psikologis, hal 

itu dapat dilihat baik sebagai bidang khusus psikologi atau sebagai bidang 

khusus biologi.Namun,sebagian besar Biopsychologists menerima sebagian 

dari pelatihan mereka dari departemen psikologi universitas.  

Jika tertarik dalam bidang Biopsikologi, maka penting untuk memahami 

proses biologi, anatomi dan fisiologi.Tiga komponen yang paling penting 

untuk dipahami adalah otak, neurotransmitter dan sistem saraf.  

Otak dan Sistem saraf  

Pierre Flourens  , seorang Perancis psikolog eksperimental, adalah salah 

satu dari banyak ilmuwan yang menantang pandangan para phrenologists. 

Melalui studinya pada kehidupan kelinci dan merpati , ia menemukan bahwa 

lesi ke daerah-daerah tertentu dari otak yang dihasilkan tidak ada perubahan 

dilihat dalam perilaku.Dia mengusulkan teori bahwa otak adalah bidang 

agregat, yang berarti bahwa berbagai wilayah otak berpartisipasi dalam 

perilaku.  

Studi yang dilakukan di Eropa oleh para ilmuwan seperti John Hughlings 

Jackson  menyebabkan tampilan localizationist kembali muncul sebagai 

tampilan utama perilaku. Jackson mempelajari pasien dengan kerusakan 

otak , terutama mereka yang epilepsi . Dia menemukan bahwa pasien 

epilepsi sering memiliki gerakan  sama kejang otot klonik dan tonik, Jackson  

percaya bahwa hal ini  setiap kali terjadi di tempat yang sama.Jackson 

mengusulkan fungsi spesifik lokal di daerah otak tertentu,  penting untuk 

memahami masa depan lobus otak .  
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Munculnya neuropsikologi 

 

Pada 1861,Perancis ahli saraf 

mampu memahami bahasa tetapi tidak mampu berbicara.  Pria itu hanya bisa 

menghasilkan suara "tan Ia kemudian menemu

mengalami kerusakan ke daerah lobus frontalis kiri sekarang dikenal sebagai 

daerah Broca's  ; 

pasien yang serupa, kecuali bahwa pasien ini bisa berbicara dengan lancar 

tetapi tidak bijaksana. Pasien telah menjadi korban 

memahami bahasa secara lisan atau tertulis.  Pasien ini memiliki lesi pada 

daerah  sebelah kiri dan lobus temporal parietal bertemu, sekarang

sebagai's Area Wernicke

localizationists , karena lesi yang menyebabkan perubahan perilaku

pada kedua pasien. Studi tentang Broca dan Wernicke melahirkan suatu 

bidang penelitian baru, yang mempelajari hubungan antara fenomena 

psikologis dan lesi (diinduksi atau defisit) otak neuropsikologi.

Pemetaan otak  

Pada tahun 1870, dokter Jerman

menerbitkan temuan mereka tentang perilaku binatang. Hitzig dan Fritsch 

memberi arus listrik melalui 

untuk menghasilkan gerakan karakteristik berdasarkan dimana listrik ini 

diterapkan. Karena area yang berbeda menghasilkan gerakan yang berbeda, 
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Munculnya neuropsikologi  

 

Daerah Broca dan daerah Wernicke. 

Pada 1861,Perancis ahli saraf Paul Broca  menemukan seorang pria yang 

mampu memahami bahasa tetapi tidak mampu berbicara.  Pria itu hanya bisa 

menghasilkan suara "tan Ia kemudian menemukan bahwa orang itu 

mengalami kerusakan ke daerah lobus frontalis kiri sekarang dikenal sebagai 

; Carl Wernicke  , yang ahli saraf Jerman menemukan 

pasien yang serupa, kecuali bahwa pasien ini bisa berbicara dengan lancar 

tetapi tidak bijaksana. Pasien telah menjadi korban stroke

memahami bahasa secara lisan atau tertulis.  Pasien ini memiliki lesi pada 

daerah  sebelah kiri dan lobus temporal parietal bertemu, sekarang

's Area Wernicke Kasus-kasus ini sangat mendukung pandangan 

localizationists , karena lesi yang menyebabkan perubahan perilaku

pada kedua pasien. Studi tentang Broca dan Wernicke melahirkan suatu 

bidang penelitian baru, yang mempelajari hubungan antara fenomena 

psikologis dan lesi (diinduksi atau defisit) otak neuropsikologi.

Pada tahun 1870, dokter Jerman Eduard Hitzig  dan 

menerbitkan temuan mereka tentang perilaku binatang. Hitzig dan Fritsch 

memberi arus listrik melalui korteks otak dari anjing , menyebabkan anjing 

untuk menghasilkan gerakan karakteristik berdasarkan dimana listrik ini 

diterapkan. Karena area yang berbeda menghasilkan gerakan yang berbeda, 
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menemukan seorang pria yang 

mampu memahami bahasa tetapi tidak mampu berbicara.  Pria itu hanya bisa 

kan bahwa orang itu 

mengalami kerusakan ke daerah lobus frontalis kiri sekarang dikenal sebagai 

, yang ahli saraf Jerman menemukan 

pasien yang serupa, kecuali bahwa pasien ini bisa berbicara dengan lancar 

stroke,dan tidak bisa 

memahami bahasa secara lisan atau tertulis.  Pasien ini memiliki lesi pada 

daerah  sebelah kiri dan lobus temporal parietal bertemu, sekarang dikenal 

kasus ini sangat mendukung pandangan 

localizationists , karena lesi yang menyebabkan perubahan perilaku tertentu 

pada kedua pasien. Studi tentang Broca dan Wernicke melahirkan suatu 

bidang penelitian baru, yang mempelajari hubungan antara fenomena 

psikologis dan lesi (diinduksi atau defisit) otak neuropsikologi. 

dan Gustav Fritsch  

menerbitkan temuan mereka tentang perilaku binatang. Hitzig dan Fritsch 

, menyebabkan anjing 

untuk menghasilkan gerakan karakteristik berdasarkan dimana listrik ini 

diterapkan. Karena area yang berbeda menghasilkan gerakan yang berbeda, 
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para dokter menyimpulkan perilaku yang berakar pada tingkat sel. Korbinian 

Brodmann neuroanatomi Jerman menggunakan teknik pewarnaan jaringan 

yang dikembangkan oleh Franz Nissl untuk melihat berbagai jenis sel di 

dalam otak. Melalui penelitian ini, Brodmann menyimpulkan pada 1909 

bahwa otak manusia terdiri dari lima puluh dua bidang berbeda, sekarang 

dikenal sebagai daerah Brodmann . Banyak  perbedaan daerah Brodmann 

sangat akurat, seperti membedakan daerah Brodmann 17 dari daerah 

Brodmann 18 .  

Neuron Doktrin  

Pada awal abad ke-20, Santiago Ramóny Cajal dan Camillo Golgi  mulai 

meneliti pada struktur neuron.Golgi mengembangkan metode pewarnaan 

perak yang sepenuhnya bisa noda beberapa sel di daerah tertentu, sehingga 

dia percaya bahwa neuron secara langsung berhubungan satu dengan yang 

lain dalam satu sitoplasma .Cajal menentang pandangan ini setelah 

pewarnaan area otak yang kurang mielin dan menemukan bahwa neuron 

adalah sel-sel diskrit. Cajal juga menemukan bahwa sel-sel mengirimkan 

sinyal-sinyal listrik ke neuron pada satu arah saja.Kedua Golgi dan Cajal 

mendapatkan Hadiah Nobel dalam Fisiologi atau Kedokteran pada tahun 

1906 bekerja pada doktrin neuron. Doktrin neuron  memberikan teori dasar 

untuk memahami neurofisiologi .  

Central Nervous System / Sistem Sarap Pusat (CNS/SS P) terdiri dari otak 

dan sumsum tulang belakang. Bagian terluar dari otak dikenal sebagai 

korteks serebral. Bagian dari otak yang bertanggung jawab untuk berfungsi 

dalam kognisi, sensasi, motor keterampilan, dan emosi.  

Otak terdiri dari empat lobus:  

1. Lobus frontal: Juga dikenal sebagai korteks motor,  ini bagian dari 

otak terlibat dalam keterampilan motorik, kognisi tuas yang lebih tinggi 

dan bahasa ekspresif.  
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2. Lobus oksipital: Juga dikenal sebagai corex visual,  ini bagian dari 

otak terlibat dalam menafsirkan rangsangan visual dan informasi.  

3. Lobus parietal: Juga dikenal sebagai korteks somatosensori,  ini 

bagian otak yang terlibat dalam pengolahan informasi indra taktil 

lainnya seperti tekanan, sentuhan dan rasa sakit.  

4. Lobus temporal: Juga dikenal sebagai korteks pendengaran,  ini 

bagian dari otak terlibat dalam interpretasi suara dan bahasa yang kita 

dengar.  

Bagian penting lainnya dari sistem saraf adalah Peripheral Nervous 

System,  yang terbagi menjadi dua bagian:  

1. Somatik Nervous System: Mengendalikan tindakan otot rangka.  

2. Sistem saraf otonom ini: Mengatur proses otomatis seperti detak 

jantung, bernapas, dan tekanan darah. Ada dua bagian dari sistem 

saraf otonom:  

o Sistem saraf simpatis ini: Mengontrol fight or flight "refleks. 

Refleks ini mempersiapkan tubuh untuk merespon bahaya 

dalam lingkungan.  

o Sistem saraf parasimpatis: Sistem ini berfungsi untuk membawa 

tubuh Anda kembali ke keadaan normal setelah melawan atau 

penerbangan refleks.  

Neurotransmitter  

Juga penting dalam bidang Biopsikologi adalah tindakan neurotransmiter. 

Neurotransmiter membawa informasi antara neuron dan memungkinkan 

pesan kimia untuk dikirim dari satu bagian tubuh ke otak,dan sebaliknya. Ada 

berbagai neurotransmiter yang mempengaruhi tubuh dalam berbagai 

cara.Misalnya, dopamin neurotransmitter yang terlibat dalam gerakan dan 

belajar.jumlah dopamine yang berlebihan telah dikaitkan dengan gangguan 

psikologis seperti skizofrenia,sedangkan terlalu sedikit dopamin diasosiasikan 

dengan penyakit Parkinson.biopsychologist Sebuah mungkin mempelajari 
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berbagai pemancar untuk menentukan pengaruhnya terhadap perilaku 

manusia.  

HUBUNGAN KE BIDANG PSIKOLOGI LAIN  

Tidak seperti cabang lain dari psikologi,Biopsikologi ditandai dengan 

pendekatan dan bukan masalah subjeknya.Sebagian cabang lain psikologi 

fokus pada fenomena psikologis tertentu.Misalnya psikologi klinis, 

didedikasikan untuk penelitian penyakit mental, dan studi psikologi sosial 

perilaku manusia dalam situasi social.Sebaliknya,studi biopsychologists 

seluruh range fenomena psikologis tetapi selalu dari perspektif biologis.Oleh 

karena itu, penelitian biopsychological telah membuat kontribusi penting 

untuk banyak bidang-khususnya psikologi perkembangan psikologi, 

pembelajaran dan memori, persepsi, motivasi, kognisi, dan emosi.  

 

PENGEMBANGAN DI LAPANGAN  

Scientific digunakan untuk menebak koneksi faktor biologis dalam fenomena 

psikologis;Biopsikologi tidak bersatu sebagai bidang penelitian ilmiah sampai 

abad ke-20.Publikasi dari Organisasi Perilaku pada tahun 1949 oleh psikolog 

Kanada, Donald O.Hebb memainkan peran kunci dalam permukaan bidang 

ini Biopsikologi. Dalam bukunya,Hebb mengembangkan teori komprehensif 

pertama tentang bagaimana aktivitas otak bisa menghasilkan kompleks 

berbagai fenomenapsikologis.  

Pada tahun 1949,tahun bahwa Organisasi Perilaku diterbitkan, 

beberapa ilmuwan mempelajari proses biologi psikologis, dan akademisi 

jarang menggunakan istilah Biopsikologi.Selain itu, beberapa universitas 

menawarkan program yang secara tegas terfokus pada proses biologi 

psikologis, dan hanya dua atau tiga jurnal khusus dalam penerbitan penelitian 

biopsychological.  
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CARA PENELITIAN  

Untuk dapat menyelidiki dasar biologis dan proses mental perilaku, 

Biopsychologists harus berada dalam posisi untuk menemukan cara-cara 

untuk mengamati dan mencatat kegiatan internal otak dan tubuh Metode 

Penelitian dari Biopsikologi datang ke dalam dua kategori umum:  

•metode memanipulasi dan mengukur perilaku,dan  

• metode memanipulasi dan pengukuran faktor biologi.  

Selanjutnya, metode biologi, termasuk metode lesi, metode stimulasi, 

rekaman metode, imaging metode, dan teknik rekayasa genetik akan 

diberitahu tentang.  

Metode lesi  

lesi adalah daerah luka atau kerusakan. Peneliti menggunakan metode lesi 

kerusakan, menghancurkan, atau menghapus bagian tertentu dari 

laboratorium otak hewan.Setelah itu dilakukan penelitian,peneliti hati-hati 

menilai konsekuensi psikologis dalam upaya untuk menentukan fungsi bagian 

yang rusak.Sebagai contoh, Biopsychologists tertarik pada memori,misalnya 

menghapus bagian kecil dari otak tikus dan kemudian merumuskan 

percobaan untuk mencocokkan memori subyek tikus percobaan dengan tikus 

normal 

Teknik serupa juga digunakan.pada percobaan lain yang dikenal sebagai 

teknik  blokade cryogenic.Dalam metode ini ilmuwan menonaktifkan 

sementara luas jaringan otak dengan pendinginan untuk-pembekuan suhu   

Tapi ada satu masalah dengan metode lesi.Masalahnya adalah bahwa sirkuit 

neural (sirkuit otak) yang mengontrol proses-proses psikologis tertentu yang 

sering berkaitan dengan sirkuit neural bertanggung jawab untuk fungsi-fungsi 

lainnya.Jadi ketika menggunakan metode ini, peneliti mungkin akan terasa 

sulit menentukan dengan pasti sirkuit neural yang terlibat dalam suatu proses 

psikologisyangdiberikan.  
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Pada saat ini,peneliti berusaha dalam posisi untuk menghindari masalah  

dengan menggunakan neurotoksin selektif.Neurotoksin adalah bahan kimia 

yang merusak hanya jenis-jenis neuron tertentu (sel otak) di area tertentu dari 

otak. Misalnya,ada neurotoksin selektif yang hanya menghancurkan neuron 

yang melepaskan neurotransmitter tertentu.  

 

Metode Stimulasi  

Dalam metode Stimulasi neuron diaktifkan dalam bagian tertentu dari otak. 

peneliti kemudian dapat menilai dampak dari yang diaktivasi pada perilaku 

subjek.Peneliti biasanya melakukan ini dengan menggunakan elektroda ke 

dalam area tertentu dari otak subjek dan melewati sebuah arus listrik yang 

lemah di ujung elektroda yang dilekatkan pada binatang percobaan.  

 

Salah satu kelemahan dari metode ini adalah bahwa karena rangsangan 

listrik ini tidak pandang bulu, akibatnya semua neuron diaktifkan pada ujung 

elektroda.Namun, beberapa teknik neurochemical sekarang diadopsi 

sehingga selektif neuron yang melepaskan neurotransmitter tertentu atau 

yang hanya mengandung reseptor tertentu saja yang diaktifkan pada saat 

dilakukan percobaan. 

Meskipun para ilmuwan jarang menggunakan teknik rangsangan 

terhadap manusia, ahli bedah jarang menggunakan teknik stimulasi pada 

pasien sadar sebelum operasi otak.Dengan menilai reaksi pasien,dokter 

bedah dapat memastikan jaringan otak yang harus dibuang dan mana 

jaringan yang tidak disentuh.  

 

Metode perekaman  

Dalam metode ini mencatat aktivitas otak atau bagian tubuh lain dicatat 

sementara subjek bergerak dalam perilaku tertentu atau kegiatan psikologis. 

Salah satu cara umum untuk mengukur aktivitas otak adalah elektro 
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encephalografi kulit kepala.Dalam prosedur ini perubahan umum dalam 

kegiatan listrik otak dicatat melalui elektroda berbentuk disk terhubung ke 

kulit kepala.Elektroensefalogram (EEG) menunjukkan tegangan dari sinyal 

listrik selama berfluktuasi dari waktu ke waktu.Para psikolog menggunakan 

sinyal EEG untuk mengukur respon seseorang untuk stimulus sensorik atau 

untuk menentukan tingkat gairah fisiologis subjek.  

Metode lain yang berguna mencakup perekaman elektromiografi, prosedur 

untuk mengukur ketegangan otot, dan electro oculography, Ini adalah 

prosedur untuk merekam gerakan mata. Kadang psikolog mengukur 

seberapa kemampuan kulit untuk melakukan aliran listrik,dikenal sebagai 

konduktansi kulit,akan berubah dalam kondisi yang berbeda.  

 

Metode Imaging  

Pada tahun 1970 dan selanjutnya para ilmuwan dapat melihat di dalam otak 

manusia tanpa melakukan pemotong ke dalamnya. Saat ini beberapa metode 

pencitraan otak digunakan oleh psikolog untuk mempelajari aktivitas otak 

selama proses berbagai kognitif, seperti mengamati, membaca, dan 

membayangkan.Metode ini juga digunakan untuk menyelidiki basis biologis 

penyakit mental, seperti skizofrenia. Metode-metode yang dimaksud 

termasuk computed tomography (CT), Magnetic Resonance Imaging (MRI), 

fungsional pencitraan resonansi magnetik (MRI fungsional), dan tomografi 

emisi positron.Beberapa dari metode ini, seperti MRI fungsional, 

menghasilkan gambar tiga dimensi dari otak manusia dengan warna yang 

berbeda menunjukkan berbagai tingkat aktivitas di setiap bagian dari otak 

yang di periksa.  

Penelitian Brain imaging telah menghasilkan sebuah bidang baru yang 

sangat penting yaitu Biopsikologi Cognitive Neuroscience.Salah satu cabang 

penting dari ilmu saraf percobaan kognitif,dipastikan pola-pola aktivitas 

subyek otak sebagai subjek dianggap berbagai jenis rangsangan visual.  
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Rekayasa Genetika  

Biopsikologi telah sampai ke ambang era baru dalam penelitian tentang 

genetika perilaku konsekuen dengan muka baru dalam genetika.Secara 

historis, penelitian peran gen dalam perkembangan normal dan abnormal 

sifat-sifat psikologis sebagian besar terbatas pada dua jenis studi: yang 

menelusuri aliran sifat-sifat tertentu dari generasi ke generasi,dan yang 

membandingkan kesamaan kembar identik dengan kesamaan kembar 

fraternal.Rekayasa genetik telah menciptakan teknik untuk memasukkan atau 

"knock out" gen tertentu pada organisme dan ini telah memungkinkan para 

psikolog untuk eksperimental menilai bagaimana gen mempengaruhi 

perkembangan sifat-sifat psikologis.  perilaku genetika yang paling sering 

menggunakan teknik rekayasa genetika pada hewan invertebrata,seperti 

siput.Baru-baru ini,para peneliti telah menggunakan teknik ini pada tikus, dan 

dengan demikian menciptakan tikus transgenik jadi dengan mentransfer gen 

dari spesies lain ke dalam tikus. Meskipun penelitian semacam ini masih 

dalam tahap awal, Biopsychologists banyak yang percaya bahwa itu akan 

mengarah pada penemuan-penemuan penting yang mengarah pada studi 

perilaku dan pengobatan untuk beberapa gangguan psikologis.  

 

Glossary 

Biopsikologi  adalah cabang psikologi yang menganalisis bagaimana otak 

dan neurotransmitter mempengaruhi perilaku, pikiran dan perasaan. 

Carl Wernicke  , ahli saraf Jerman 

Korteks serebral.  Bagian terluar dari otak dikenal sebagai 

Neurotransmiter  membawa informasi antara neuron dan memungkinkan 

pesan kimia untuk dikirim dari satu bagian tubuh ke otak,dan sebaliknya 

Paul Broca  ahli saraf Perancis 

Phrenology Akar ilmu saraf kognitif pertama,ilmu yang menyatakan bahwa 

perilaku seseorang dapat ditentukan dengan melihat bentuk kepala  
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Sistem Sarap Pusat (SSP)  terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang 

Otak  yang bertanggung jawab untuk berfungsi dalam kognisi, sensasi, motor 

keterampilan, dan emosi. 
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