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BELAJAR
• Belajar merupakan suatu proses yang mengakibatkan 

adanya perubahan perilaku. Perilaku dalam arti luas 
overt behavior dan inner behavior.

• Perubahan perilaku itu dapat aktual (nampak) dan 
dapat bersifat potensial (tidak nampak saat itu), 
karenanya perubahan itu dapat dalam segi kognitif, 
afektif, dan psikomotor.

• Perubahan yang disebabkan karena belajar itu bersifat 
relatif permanen, artinya bertahan dalam waktu yang 
relatif lama, di pihak lain perubahan itu tidak akan 
menetap terus menerus, hingga pada suatu waktu hal 
tersebut dapat berubah lagi sebagai akibat belajar.

• Perubahan perilaku (baik aktual maupun potensial 
yang merupakan hasil belajar) merupakan perubahan 
dengan melalui latihan atau pengalaman
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Belajar 
(Sumadi Suryabrata)

• Belajar itu membawa 
perubahan baik aktual 
maupun potensialmaupun potensial

• Perubahan itu adalah 
didapatkannya 
kecakapan baru

• Perubahan itu terjadi 
karena usaha
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BELAJAR dan  PEMBELAJARAN
• Belajar dan pembelajaran tidak dapat dipisahkan. 

Keduanya akan membahas semua faktor (komponen) 
pendidikan/pengajaran yang berproses secara sistemik 
yang satu dengan yang lain saling terkait

• Faktor-faktor tersebut meliputi peserta didik, 
pendidik/pengajar, lingkungan, alat, dan tujuan.pendidik/pengajar, lingkungan, alat, dan tujuan.

• Unsur-unsur alat pendidikan

1. kurikulum: materi, sistem penyampaian (metode), 
cara evaluasi hasil belajar

2. sarana prasarana termasuk berbagai media 
pendidikan
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Bagan proses belajar

Proses belajar

(Learning process)
Raw input 

Out comes

Instrumental input

(Learning process)
Out comes

Environmental input
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Faktor-faktor yang 
mempengaruhi belajar

Faktor dalam
Faktor luar

psikologis fisiologis instrumental lingkungan

Kognitif

Afektif

psikomotor

Jasmani

Panca indra

Sarana

Prasarana 

Fisik

Sosial (keluarga, 
sekolah, 
masyarakat )
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Tolman: variabel yang ada pada diri individu
yang berpengaruh pada belajar

H A T E

• HEREDITY faktor keturunan (inteligensi); innate 
defferences (faktor keturunan masing –masing individu 
berbeda); faktor keturunan sulit dimanipulasi.

• AGE  meliputi kematangan; belajar akan mencapai hasil 
baik bila disertai kematangan; masa peka: masa sebaik-baik bila disertai kematangan; masa peka: masa sebaik-
baiknya untuk belajar; umur berkaitan erat dengan learning 
ability.

• Previous TRAINING  latihan/pengalaman (pengalaman 
terdahulu akan berpengaruh pada hasil belajar)
Thorndike: hukum latihan berpengaruh pada hasil belajar.

• Special ENDOCRINE (minuman keras, vitamin)
berpengaruh pada keadaan internal (temperamen, suasana 
hati/mood, kepribadian). SE akan berpengaruh pada peran 
belajar yang akhirnya berpengaruh pada hasil belajar. 
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Sikap 
Persiapan 
untuk 

Mengikuti 
Kegiatan 
pasca 

• Mempelajari 
catatan yang lalu

• Menyelesaikan 
tugas

•Mempersiapkan 
fisik

• memusatkan 
perhatian

•Memilih tempat 
duduk

•Mencatat materi 
kuliah

•Melengkapi 
catatan kuliah

•Pemerkayaan 
dengan membaca

Diagram menjalani kuliah

Sikap untuk 
kuliah

Mengikuti 
kuliah

pasca 
kuliah

• Membaca bahan 
kuliah

•Membuat 
pertanyaan

•Mempersiapkan 
alat

•Bertanya dan 
menjawab

•Mengemukakan 
pendapat

•Melakukan 
latihan

•Mengerjakan 
tugas
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