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Abstrak :  Behaviorisme sebagai sebuah teori psikologi dan pembelajaran menjadi 
berpengaruh pada awal abad keduapuluh dan mencapai puncak kejayaannya pada 
tahun 1950-an dan 1960-an. Teori  tersebut berakar dari penelitian Ivan Pavlov di  
Rusia di sekitar pergantian abad yang lalu. Psikologi kognitif telah menghasilkan 
teori  kognitif  manusia yang sangat umum yang agak berbeda antara satu peneliti  
dengan peneliti  lainnya. Konseptualisasi  dasar ini  pada umumnya disebut  “model 
pemrosesan  informasi  manusia”.  Gagasan  dasarnya  adalah  bahwa  manusia 
memproses informasi melalui serangkaian sistem yang berbeda. Psikologi kognitif, 
seperti halnya behaviorisme, sekarang sedang menuai kritik. Salah satu pertanyaan 
kunci  adalah  apakah  pembelajaran  dan  kognisi  manusia  dapat  dipahami  secara 
ilmiah.  Para ilmuwan kognitif belum mampu menjawab semua pertanyaan tentang 
pikiran  dan  pembelajaran  manusia.  Sebuah  interptretasi  beru  tentang  bagaimana 
orang-orang belajar, yang disebut “konstruktivisme”, mennatang behaviorisme dan 
ilmu  kognitif,  tetapi  belum  sepenunya  dikembangkan  sebagai  sebuah  teori.  
Pendekatan  ini  menghargai  perbedaan,  menghargai  keunikan  invidu,  menghargai 
keberagaman dalam menerima dan memaknai pengetahuan.

Kata Kunci  :  Behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme, implikasi  dalam 
pembelajaran.
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Pendahuluan

Dalam  beberapa  dekade  terakhir 
telah banyak perubahan teknologi hardware 
dan  software  yang  dapat  kita  manfaatkan 
dalam  pendidikan.  Televisi  semakin  baik 
kualitasnya  dan  telah  siap  melakukan 
lompatan  besar  dengan  diperkenalkannya 
HDTV.  Komputer  telah  meningkat 
kemampuan  dan  kecepatannya  lebih  pesat 
dari teknologi lain dalam sejarah. Software 
yang membuat  peralatan-peralatan  tersebut 
menjadi  berguna  juga  telah  mengalami 
perbaikan,  graphical  user  interface  (GUI) 
seperti  Windows,  peralatan  seperti  ediring 
video  nonlinier  digital,  dan  berbagai 
pengembangan  multimedia  secara  radikal 
telah mengubah apa yang memungkinkan.

Berbagai  perkembangan  lain  yang 
terjadi  akhir-akhir  ini  menimbulkan 
bergabagi implikasi penting abagi teknologi 
pengajaran. Selama waktu tertentu, pengertian 
kita tentang bagaimana manusia belajar, dan 
dengan  demikian  bagaimana  mereka  harus 
belajar,  telah  berubah.  Dari  Behaviorisme 
hingga ilmu kognitif sampai penekanan pada 
konstruktivisme  masa  sekarang.  Sekarang 
kita  memandang  belajar  dan  mengajar 
sanbgat  berbeda  dari  cara-cara  kita 
memandangnya  beberapa  tahun  lalu.  Pada 
tingkat  tertentu,  apa yang kita ketahui  dan 
yakini  tentang  pembelajaran  manusia  akan 
menentukan  bagaimana  kita  menggunakan 
berbagai teknologi pengajaran.

Behaviorisme

Behaviorisme  sebagai  sebuah  teori 
psikologi  dan  pembelajaran  menjadi 
berpengaruh  pada  awal  abad  keduapuluh 
dan  mencapai  puncak  kejayaannya  pada 
tahun 1950-an dan 1960-an. Teori  tersebut 
berakar dari penelitian Ivan Pavlov di Rusia 
di sekitar pergantian abad yang lalu. Dalam 
berbagai eksperimennya yang sangat terkenal 
dengan  anjing,  Pavlov  menunjukkan 
bagaimana seekor anjing dapat dikondisikan 
untuk mengeluarkan air  liur  saat  diberikan 
stimulus  yang  bersifat  semau-maunya. 
Seperti bel, jika stimulus tersebut dipasangkan 
terus-menerus  dengan pemberian makanan, 
secara  berangsur-angsur,  semakin  sedikit 
makanan diberikan bersamaan dengan bunyi 
dering  bel.  Pavlov  menyebut  proses  ini 
sebagai refleks terkondisi (conditioned reflex).

Seorang psikolog Amerika, John B. 
Watson,  bahkan  mencoba  menggunakan 
refleks  terkondisi  sebagai  landasan  bagi 
semua  perilaku,  termasuk  belajar.  Watson 
adalah  seorang  ‘behavioris’  pertama  yang 
memproklamirkan  dirinya,  dan  ia 
merumuskan  prinsip  dasar  sehingga  kita 
dapat  mempelajari  perlaku  saja,  bukan 
keadaan-keadaan mental atau proses-proses 
pikiran.  Namun  demikian,  dalam  waktu 
yang sangat  singkat  jelaslah  bahwa refleks 
terkondisi Pavlov amat sangat terbatas untuk 
dapat  menjelaskan  bagian-bagian  penting 
dari apa yang dapat dilakukan otak manusia. 

Impilaksi Terhadap Pembelajaran
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Pengaruh behaviorisme secara umum 
masih sangat terasa dalam pendidikan. Salah 
satu  pengaruh  yang  jelas  da  masih  terasa 
adalah  penekanan  kepada  tujuan  menulis 
(tujuan  belajar,  tujuan  perilaku,  tujuan 
kinerja)  bagi  semua  mata  pelajaran  kita. 
Hampir  setiap  orang yang memiliki  ijazah 
mengajar  harus  belajar  untuk  menuliskan 
tujuan-tujuan  bagi  pelajaran.  Gagasan 
tersebut  semula  dikembangkan  oleh  murid 
Skinner, Robert Mager, yang telah membuat 
dua hal penting. Pertama, dalam pendidikan, 
sebagaimana dalam berbagai hal lain dalam 
kehidupan, kita perlu bersikap jelas tentang 
tujuan-tujuan  kita  jika  kita  harus 
mencapainya.  Kedua,  kita  tidak  dapat 
memperkirakan  berapa  banyak  yang  telah 
dipelajari  seseorang  tanpa  membatasi 
pembelajaran apa yang sedang kita lakukan 
dalam  hal-hal  yang  diamati.  Dari  kedua 
gagasan  ini,  dia  menegaskan  bahwa  kitaa 
harus  menetapkan  tujuan  pengajaran  kita 
dalam  kaitannya  dengan  tujuan  perilaku, 
yang  biasanya  terdiri  dari  tiga  bagian: 
perilaku  yang  dipelajari,  kondisi-kondisi 
yang  digunakan  untuk  menunjukkan 
perilaku tersebut,  dan kriteria-kriteria  yang 
digunakan  untuk  menilai  jumlah  belajar. 
Praktek menuliskan tujuan berasal langsung 
dari  psikologi  perilaku  dan  tetap  bertahan 
sampai saat sekarang. 

Warisan  behaviorisme  lain  yang 
lebih  kompleks  adalah  strategi  mengajar 
yang dikenal dengan pengajaran terprogram. 
Dalam  frase  ini  terprogram  tidak  dapat 
mengacu  pada  pemrograman  komputer 
tetapi  pada  pengurutan  dan pengembangan 
pengajaran  itu  sendiri  secara  cermat. 
Pengajaran  terprogram  didasarkan  pada 
beberapa prinsip kunci. Pertama, pengajaran 
dipilah-pilah menjadi langkah-langkah yang 
amat kecil. Jika unsur dasar semua perilaku 
berupa  operan  terkondisi  msks  cara 
mengajarkan  perilaku-perilaku  yang  rumit 
adalah  mengajarkan  semua  balok 
pembangun sekaligus.  Prinsip  kunci  kedua 
adalah bahwa orang belajar  sebaik-baiknya 
dengan  membuat  respon  aktif  terhadap 
masing-masing  langkah.  Oleh  karena  itu, 
pengajaran terprogram menuntut agar siswa 
membuat respon yang jelas setiap beberapa 
detik  selama  pengajaran.  Hal  ini  terjadi 
secara  bersamaan  dengan  prinsip  kunci 
ketiga:  perilaku  dipelajari  (dan  terjadi 
secara  berulang-ulang)  bisa  dipaksakan. 
Dengan  demikian,  pengajaran  terprogram 
yang mengajarkan suatu keterampilan yang 
kompleks terdiri  atas serangkaian pangjang 
langkah-langkah  kecil  di  mana  siswa 
membaca pengalan-penggalan kecil informasi, 
menjawab  pertanyaan  tentang  informasi 
tersebut,  dan  dipaksa  untuk  memberikan 
jawaban  yang  benar,  biasanya  tanpa 
kesalahan.
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Bila  telah  dilakukan  dengan  baik, 
pengajaran terprogram dapat sangat efektif. 
Bila  tidak  dilakukan  dengan  benar, 
sebagaimana  sering  terjadi,  pengajaran 
terprogram  semacam  ini  sungguh 
membosankan dan tidak efektif.  Seringkali 
langkah-langkah  ini  terlalu  kecil  bagi 
sebagian orang. Tidak ada banyak tantangan 
dalam menjawab masing-masing pertanyaan 
dan  langkah  pengajaran  benar-benar 
berjalan  lamban.  Di saping itu,  cara untuk 
mengubah  penguatan  sangat  terbatas 
jumlahnya.  Berapa  kali  orang  dapat 
dikatakan  “Good  job!”  (Bagus!)  tanpa 
kehilangan  maknanya  sama  sekali?  Secara 
keseluruhan, meskipun ada beberapa contoh 
contoh  yang  sangat  baik  dan  efektif  dari 
pengajaran terprogram ini, namun juga ada 
banyak  contoh  yang  buruk,  dan  teknik 
tersebut tidak dapat bertahan lama. 

Pengajaran terprogram juga mengarah 
pada  satu  contoh  awal  hardware  teknologi 
pengajaran:  mesin  pengajaran  (teaching 
mechine).  Bahkan  sebelum  luasnya 
penggunaan  komputer  dalam  pendidikan, 
mesin  pengajaran  merupakan  perangkat 
mekanis  yang  menyajikan  informasi  dan 
pertanyaan-pertanyaan, menerima tangapan-
tanggapan  siswa,  dan  memberitahu  siswa 
tentang jawaban-jawaban yang benar. Alat-
alat ini juga dapat efektif atau tidak efektif, 
mengasyikkan  atau  membosankan.  Begitu 
komputer  mulai  tersebar  luas,  mesin 
pengajaran  dikalahkan  oleh  contoh-contoh 
pertama  pengajaran  berbantuan  komputer 
(CAI),  dan  berbagai  proyek  CAI  awal 
berskala besar sedang dilakukan menjelang 
awal  tahun  1960-an.  Proyek  tersebut 
didasarkan  pada  prinsip-prinsip 
behavioristime dan  teknik-teknik  yang 
berkaitan dengan pengajaran terprogram.

Salah  satu  persoalan  berkenaan 
dengan  pengajaran  terprogram  maupun 
mesin  pengajaran  adalah  bahwa  keduanya 
relatif  tidak  fleksibel.  Seringkali  masing-
masing  siswa  telah  mengetahui  banyak 
langkah  kecil  secara  individual  yang 
merupakan  bagian  dari  setiap  program 
pengajaran.  Namun  demikian,  dalam 
petunjuk pengajaran terprogram atau mesin 
pengajaran yang berjalan benar-benar secara 
linier,  tidak  ada  kesempatan  untuk 
melompati  bagian-bagian yang sudah tidak 
asing lagi. 
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Akhirnya,  sebagai  teori  psikologi 
perilaku  manusia,  behaviorisme  tidakj 
terlepas  dari  berbagai  kelemahan.  Jelas 
sekali  bahwa  meskipun  tikus-tikus  putih 
seringkalio dapat dilatih untuk memberikan 
respon  dengan  cara-cara  yang  dapat 
diprediksikan,  namun  manusia  lebih 
kompleks. Kadang-kadang mereka berperilaku 
sebagaimana  yang  diperkirakan,  naum 
kadang-kadang  tidak.  Misalnya,  kadang-
kadang  orang  menolak  berbagai  dorongan 
untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu 
karen alasan filosofis. Bahkan ketika disiksa 
secara  fisik,  orang  menolak  bekerja  sama 
dengan  orang-orang  yang  mereka  anggap 
musuh.  Proses  berpikir  yang  kompleks, 
seperti  yang  telibat  dalam  bahasa, 
mnimbulkan berbagai persoalan khusus bagi 
model behavioris. Menjelang tahun 1970-an 
behaviorisme  digantikan  oleh  psikologi 
kognitif. 

Kognitivisme

Para  peneliti  mulai  merasa  tidak 
leluasa  oleh  berbagai  keterbatasan 
behaviorisme.  Behaviorisme  tidak  bisa 
mengatasi  masalah  penting  secara  efektif: 
bagaimana  orang  berpikir?  Orang-orang 
yang mengkritiknya  memperhatikan  bahwa 
orang lebih dari  sekadar sejumlah perilaku 
secara total yang mereka lakukan. Manusia 
membuat  rencana,  ingat  berbagai  hal, 
memecahkan  masalah,  membuat  hipotesis, 
dan  jauh  lebih  banyak  lagi.  Aspek-aspek 
kognisi ini tidak dapat dipahami sepenuhnya 
hanya  dengan  melihat  perilaku.  Para 
psikolog berkeyakinan bahwa mereka perlu 
mengetahui berbagai proses kognitif sentral 
seperti  ingatan,  perhatian,  dan  penalaran 
logika. Dengan demikian, psikologi kognitif 
lahir dari kebutuhan untuk memahami lebih 
banyak  tentang  berbagai  macam  proses 
pikiran manusia.

Salah satu pengaruh utama terhadap 
psikologi  kognitif  adalah  komputer  digital 
itu sendiri. Kalangan behavioris berpendapat 
bahwa proses kognitif  manusia tidak dapat 
diamati,  sehingga tidak dapat  dikaji  secara 
ilmiah.  Namun  demikian,  komputer 
merupakan  mesin  yang  tampaknya  juga 
memperlihatkan  proses  kognitif.  Mesin 
elektronik  ini  memberikan  cara  kepada 
peneliti  utnuk  mengkaji  proses-proses 
pikiran  manusia  dengan  memodelkannya 
dalam  software.  Orang  mulai  menuliskan 
program-program yang dimaksudkan untuk 
menirukan  proses  pikiran  manusia  sebagai 
cara  untuk  mengembangkan  berbagai  teori 
kognisi yang tepat dan dapat dites. 
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Psikologi kognitif telah menghasilkan 
teori  kognitif  manusia  yang  sangat  umum 
yang  agak  berbeda  antara  satu  peneliti 
dengan  peneliti  lainnya.  Konseptualisasi 
dasar  ini  pada  umumnya  disebut  “model 
pemrosesan  informasi  manusia”.  Gagasan 
dasarnya adalah bahwa manusia memproses 
informasi  melalui  serangkaian  sistem yang 
berbeda.  Ada  sistem  sensori,  seperti 
penglihatan,  pendengaran,  dan  sebagainya, 
yang memasukkan stimulus dari lingkungan. 
Selanjutnya,  perhatian  dan  sistem  kontrol 
membantu  menentukan  informasi  mana 
yang  diproses  dan  dijadikan  dasar  untuk 
bertindak. Banyak informasi yang telah kita 
peroleh disalurkan melalui sistem kapasitas 
terbatas  yang disebut  memori  yang sedang 
bekerja  (atau  jangka  pendek).  Memori 
jangka  pendek  ini  memiliki  daya  tampung 
tertentu  dalam  sistem  yang  utuh,  karena 
tampaknya  ia  dapat  mengatasi  hanya 
sejumlah  pada  satu  saat.  Secara  internal, 
sistem  utama  lainnya  dalam  pemrosesan 
kognitif  manusia  adalah  memori  jangka 
panjang,  yang  menyimpan  bukan  hanya 
memori-memori  individu  kita  tetapi  juga 
konsep  dan  berbagai  macam  keterampilan 
intelektual  yang memungkinkan kita  untuk 
berpikir dan belajar. 

Model  pemrosesan  informasi 
mengimplikasikan  sebagai  hal  tertentu 
tentang  bagaimana  kita  harus  mengajar 
orang  di  segala  usia.  Tujuannya  adalah 
untuk  mendapatkan  informasi  dan 
keterampilan  yang  dimasukkan  dan 
dikonsolidasikan ke dalam sedemikian rupa 
sehingga  para  siswa dapat  memperolehnya 
kembali  ketika  mereka  membutuhkannya. 
Hal ini tidak terlalu mudah. Misalnya, untuk 
mempelajari  sesuatu  kita  bisanya  harus 
memperhatikannya,  tetapi  kita  dapat 
memperhatikan  hanya  beberapa  hal  saja 
dalam suatu waktu. Semakin banyak usaha 
mental yang dituntut oleh sebuah pekerjaan, 
semakin  kecil  kemungkinannya  kita  bisa 
memperhatikan  sesuatu  yang  lain.  Sebagai 
guru,  jika kita tidak mendapatkan perhatian 
siswa atau jika kita terlalu membebani siswa 
dengan terlalu banyak perhatian, maka kita 
telah  mengurangi  kesempatan  yang  dapat 
digunakan siswa untuk mempelajari sesuatu 
yang lain. 
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Memori  jangka  pendek  (yang 
sedang  bekerja)  juga  terbatas.  Memori 
jangka  pendek  terjadi  bila  kita  melakukan 
sebagian  besar  pikiran  sadar  kita,  tetapi 
memori ini kelihatan tidak sangat besar, dan 
diperlukan  waktu  dan  tenaga  untuk  dapat 
mentransfer  informasi  dengan  sukses  dari 
memori  jangka  pendek  ke  memori  jangka 
panjang.  Pada  umumnya,  tampaknya 
sebagian besar kita dapat menyimpan hanya 
sekitar tujuh item yang memiliki sisfat-sifat 
tersendiri  dalam  memori  jangka  pendek 
dalam satu waktu. Ukuran ini kira-kira sama 
dengan  nomor  telepon  yang  masih  asing. 
Oleh karena itu, dalam pengajaran kita perlu 
memastikan  bahwa  orang-orang  memiliki 
waktu  untuk  tahu  bahwa  ada  strategi-
strategi,  seperti  memanfaatkan  sepotong 
informasi secara bermakna atau menggunakan 
kiasan  visual,  yang dapat  membuat  proses 
belajar  menjadi  lebih  mudah  atau  lebih 
efektif.  Seringkali  penggunaan  strategi 
mengajar  secara  efektif  adalah  apa  yang 
membedakan siswa secara cerdas dan siswa 
yang  tidak  cerdas.  Proses  mentransfer 
informasi  ke memori  jangka panjang tidak 
berjalan  otomatis;  belajar  menuntut 
pekerjaan mental.

Tentu saja belajar  melibatkan lebih 
dari  sekadar  menerima  dan  menyimpan 
informasi.  Mungkin  yang  lebih  penting 
adalah mempelajari keterampilan-keterampilan 
semacam ini seperti memecahkan sosal-soal 
matematika,  menganalisis  situasi  antar 
personal,  atau menulis  cerita  pendek.  Ilmu 
kognitif  menunjukkan  bahwa  orang-orang 
harus  aktif  memproses  informasi  dan 
mempraktekkan  keterampilan-keterampilan 
tersebut  agar  dapat  belajar.  Ini  berarti 
bahwa  kita  harus  menemukan  cara-cara 
mengubungkan informasi dan keterampilan-
keterampilan  baru  untuk  membantu  siswa 
menghubungkan informasi an keterampilan-
keterampilan  baru  dengan  apa  yang  telah 
mereka  ketahui,  menempatkannya  dalam 
konteks, mengembangkan perspektif-perspektif 
mereka  sendiri  terhadapnya,  dan 
memutuskan  seberapa  bermaknakah materi 
ini  terhadap  mereka.  Sementara  para 
pengikut behaviorisme menekankan pentingnya 
praktek  dalam  melatih  orang-orang  untuk 
mengembangkan  berbagai  keterampilan 
tertentu, para psikolog kognitif menekankan 
perlunya  melakukan  keterampilan-
keterampilan  dalam  konteks  yang  riil  dan 
perlunya  mempelajari  berbagai  strategi, 
bukan  hanya  dilatih  untuk  terlibat  dalam 
perilaku-perilaku yang khusus. 

Impilaksi Terhadap Pembelajaran

Bagaimana  psikologi  kognitif 
mempengaruhi  bidang  pendidikan?  Ahli 
kognitif  David  Ausubel  berusaha 
mendeskripsikan  struktur-struktur  kognitif 
yang berkaitan  dengan  proses  belajar.  Dia 
menekankan  pentingnya  pengetahuan 
sebelumnya  sebelum  siswa  mampu 
memahami  dan  mengingat  materi  baru. 
Dalam  memperkenalkan  pelajaran  baru, 
Ausubel  merekomendasikan  penggunaan 
“advanced organizer” yang dapat dijelaskan 
berbagai  hubungan  antara  informasi  dan 
materi  baru  yang  mungkin  telah  diketahui 
dengan baik oleh siswa. 
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Ausubel  juga menganalisis hubungan 
yang  mungkin  dimiliki  oleh  materi  baru 
dengan  pengetahuan  yang  ada  dan 
memberikan  sejumlah  skema  klasifikasi. 
Salah  satu  contohnya  adalah  apakah 
informasi  yang  baru  tersebut  berfungsi 
sebagai  bawahan,  setara,  atau  lebih  tinggi 
berkenaan  dengan  materi  yang  telah 
diketahui  siswa.  Matari  bawahan  adalah 
lebih  khusus,  materi  setara  adalah  sama 
tingkat  generalitasnya,  dan  materi  yang 
lebih tinggi bersifat lebih umum. Misalnya, 
“ikan  hiu”  bisa  dianggap bawahan  “ikan”, 
setara dengan “ikan pari”, dan lebih tinggi 
daripada  “great  white  shrak”.  Siswa  dapat 
mengklasifikasikan fakta-fakta baru dengan 
cara  semacam ini  mampu mengembangkan 
struktur-struktur kognitif yang kompleks dan 
canggih  dalam  suatu  bidang  pengetahuan 
tertentu.

Para  ahli  teori  skema,  seperti 
Richard  Anderson,  menindaklanjuti 
penbelitian  ausubel,  dengan  menyebut 
“skema”  struktur  kognitif.  Para  pendidik 
harus  menganalisis  skema  seorang  siswa 
untuk  bidang  pelajaran  tertentu  dan 
kemudian menyediakan materi tertentu yang 
kompleks.  Menurut  para  ahli  teori  skema, 
pengetahuan  sebelumnya  sangat  penting 
untuk memahami materi baru. Teori skema 
mendukung  berbagai  pendekatan  holistik 
untuk  mengajarkan  membaca,  yang  dapat 
mendorong  siswa  untuk  menerapkan  apa 
yang  telah  merekja  ketahui  dan  untuk 
membuat terkaan-terkaan terdidik (educated 
guessing)  tentang kata-kata  baru  berdasarkan 
pada konteksnya. 

Jean  Peaget  mengkaji  mengkaji 
bagaimana struktur kognitif berkembang dalam 
diri anak. Penelitiannya mengidentifikasikan 
se rangka ian  t ahap- t ahap  yang 
mengkarakterisasikan  abagaimana  seorang 
anak cenderung memahami dunia. Menurut 
Piaget,  dalam  dua  tahun  pertama  dalam 
kehidupannuya,  pada  fase  “sensorimotor”, 
seorang  anak  membangun  rasa  diri  yang 
terpisah dari dunia di sekitarnya. Dalam fase 
“praoperasional”,  yang  berlangsung  kira-
kira 3 sampai 7 tahun, anak mulai membentuk 
kepermanenan  objek  tetapi  sering 
menggunakan  petunjuk-petunjuk  yang 
terlalu  sederhana  dan  keliru  untuk 
menentukan  ukuran  dan  volume  objek. 
Berbagai  konsep  tertentu  tetap  sulit  bagi 
mereka. Dari usia sekitar 7 sampai 11 tahun, 
anak-anak bergerak ke dalam fase “operasi-
operasi  kongkrit”  di  mana  mereka  mulai 
mengembangkan konsep-konsep yang lebih 
canggih dan cara-cara yang lebih akurat dan 
ilmiah  untuk  menguikur  berbagfai  hal. 
Akhirnya,  pada  tahap  “berpikir  formal”, 
seorang anak mengembangkan kemampuan 
untuk  berpikir  dengan  cara  cara-cara 
abstrak.  Dalam  teori  Piaget  ini,  konsep 
“kesiapan” perkembangan menjadi masalah 
yang sangat penting dalam pendidikan masa 
kanak-kanak yang masih dini.
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Psikolog Gagne  mengambil  sebuah 
pendekatan  terapan,  dengan  menganalisis 
berbagai  proses  kognitif  yang  berkaitan 
dengan belajar, dan dengan membatasi tipe-
tipe  aktifitas  belajar  yang  menghasilkan 
pembelajaran  yang  efektif.  Dia 
mendeskripsikan proses-proses  ini  sebagai 
“Sembilan  Peristiwa  Belajar”.  Kesembilan 
peristiwa belajar tersebut adalah:

• Memperoleh perhatian siswa;
• Menginformasikan  kepada  siswa 

tujuan pengajaran;
• Merangsang  ingatan  tentang 

prasyarat belajar untuk tujuan tersebut;
• Menyajikan  materi  stimulus  kepada 

siswa;
• Menyediakan  bimbingan  belajar 

kepada siswa;
• Menyediakan  umpan  balik  tentang 

ketepatan kinerja kepada siswa;
• Menilai kinerja siswa; dan
• Meningkatkan ketahanan daya ingat 

dan transfer belajar.

Psikologi  kognitif  juga  telah 
diterapkan  pada  penggunaan  teknologi 
dalam  mengajar.  Pengajaran  dengan 
berbantuan  komputer  cerdas  (ICAI) 
merupakan  penerapan  pengajaran  sistem 
ahli ini. Biasanya, program ICAI terdiri atas 
beberapa  bagian  berbeda  yang  bekerja 
besama-sama.  Pertama,  ada  bagian  yang 
mengetahui  bagaimana caranya mengerjakan 
tugas.  Kedua,  ada  bagian  yang  sewaktu-
waktu, dapat dapat mempelajari  bagaimana 
siswa  mengerjakan  tugas.  Ketiga,  ada 
bagian  yang  membandingkan  keduanya, 
dengan  menjelaskan  apa  yang  diajarkan 
kepada siswa.

 

Konstruktivisme

Psikologi  kognitif,  seperti  halnya 
behaviorisme,  sekarang  sedang  menuai 
kritik.  Salah  satu  pertanyaan  kunci  adalah 
apakah  pembelajaran  dan  kognisi  manusia 
dapat dipahami secara ilmiah. Para ilmuwan 
kognitif  belum  mampu  menjawab  semua 
pertanyaan tentang pikiran dan pembelajaran 
manusia.  Sebuah  interptretasi  beru  tentang 
bagaimana orang-orang belajar, yang disebut 
“konstruktivisme”, mennatang behaviorisme 
dan ilmu kognitif,  tetapi  belum sepenunya 
dikembangkan sebagai sebuah teori. Dengan 
demikian, ada berbagai macam konstruktivisme 
sekarang  ini.  Istilah  konstruktivisme 
mengacu  pada  penekanan  pada  siswa 
“menyusun” (constructing) pengertian mereka 
sendiri  tentang  dunia,  perpektif  mereka 
sendiri  tentang  permasalahan  penting, 
proifesionalisme mereka sendiri dalam suatu 
bidang, dan identitas mereka sendiri sebagai 
orang yang belajar.  Sementara behaviorisme 
maupun  kognitivisme menekankan  peran 
guru dalam proses  belajar,  konstruktivisme 
menekankan  pentingnya  inisiatif  siswa 
dalam  proses  pendidikan.  Konstruktivisme 
menekankan  penemuan  diri,  individualitas, 
dan pemikiran yang independen pada pihak 
siswa. Pran guru berubah dari peran otoritas 
yang  menyediakan  informasi  ke  peran 
pendamping, yang  mengajukan  pertanyaan, 
menyarankan  sumber-sumber,  mendorong 
eksplorasi, dan belajar bersama-sama dengan 
siswa. 

Pendekatan konstruktivisme terhadap 
belajar  dan  mengajar  telah  menekankan 
beberapa  prinsip  penting.  Pertama, 
pembelajaran  yang  terbaik  adalah 
pembelajaran  yang  dilakukan  menurut 
situasi;  yakni  belajar  di  mana  siswa 
memecahkan soal-soal,  mengerjakan tugas, 
dan belajar materi baru dalam suatu konteks 
yang  dapat  mereka  pahami.  Dengan 
demikian,  salah  satu  kritik  utama  yang 
dihadapi  oleh  kalangan  konstruktivisme 
terhadap  praktek  pendidikan  yang  banyak 
dilakukan  sekarang  adalah  bahwa  banyak 
pembelajaran  terdiri  atas  informasi  dan 
keterampilan  yang  tidak  berkaitan  dengan 
dunia nyata. 
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Prinsip  lain konstruktivisme adalah 
bahwa siswa  harus  didukung di  sepanjang 
proses  belajar  dengan  menggunakan 
penyangga. Penyangga merupakan proses di 
mana seorang guru (bahkan siswa lainnya) 
membantu  seorang  siswa  dalam 
mengembangkan  pemahaman  baru  atau 
keterampilan baru. Bila siswa tersebut telah 
berkembang,  dukungan  bisa  dihilangkan 
sehingaa  akhirnya  siswa  tersebut  dapat 
bediri sendiri. 

Salah  satu  contoh  pendekatan 
konstruktivisme terhadap pendidikan adalah 
teknik  belajar  berbasis  masalah  (problem-
based  learening,  PBL).  Ada  beberapa 
prinsip kunci dalam PBL sejak pertama kali 
dikembangkan.  Pertama,  persoalan  selalu 
sebagai  hal  pertama  yang  harus  dijumpai. 
Tidak disediakan materi latar belakang yang 
berkaitan. Kedua, persoalan disajikan dalam 
konteks  yang  realistik.  Misalnya,  dalam 
pendidikan  kedokteran,  siswa  dihadapan 
pada  berbagai  studi  kasus  yang  hanya 
kelihatan  seperti  kasus-kasus  pasien  yang 
sesungguhnya.  Ketiga,  siswa  bekerja 
mengatasi masalah pada suatu tingkat yang 
cocok dengan kemampuan mereka yang ada. 
Berbagai  persoalan  serupa  (bahkan  yang 
sama)  dapat  digunakan  pada  beberapa 
tingkat  pendidikan  yang  berbeda,  dengan 
siswa  yang  memberikan  jawaban  terhadap 
masalah-masalah  tersebut  dengan  berbagai 
macam  tingkat  kecanggihan,  tergantung 
pada tingkat kesadaran mereka sendiri.

Dalam  banyak  hal,  pendekatan 
konstruktivisme modern terhadap pengajaran 
telah membawa kita kembali pada teori-teori 
sebelumnya  sekaligus  kepada  berbagai 
penggunaan  baru  teknologi  dalam 
pendidikan. Para pemikir terdahulu,  seperti 
John Dewey, Lev Vygotsky, dan Jean Piaget 
mendukung banyak praketk konstruktivisme. 
Pada tahun 1960-an, ada dorongan terhadap 
‘penemuan belajar’ di banyak kelas, dan kita 
dapat mendengar gemanya hingga sekarang 
ini. Saat kita memasuki memulai milenium 
baru,  konstruktivisme  berpotensi  untuk 
membina  pendekatan  yang  benar-benar 
berbeda  terhadap  pengajaran  sekaligus 
menggairahkan  berbagai  penggunaan  baru 
bagi teknologi dalam kelas.
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Yang  jelas,  teori-teori  yang  kita 
pegang tentang  belajar  dan  kognisi  sangat 
penting terhadap cara kita mengajar, dengan 
ataupun  tanpa  teknologi.  Banyak  sekali 
sumberdaya, perencanaan, waktu, dan usaha 
yang harus diberikan untuk mengembangkan 
materi  pengajaran  yang berbasis  teknologi. 
Terlepas dari itu semua, kita harus mencoba 
membuatnya seefektif mungkin dan semanfaat 
mungkin.  Seorang  behavioris  mungkin 
mengembangkan  seperangkat  materi  yang 
berbeda  dari  sorang  kognitivis,  yang 
mengembangkan sesuatu yang jyga berbeda 
dari  konstruktivis.  Semakin  banyak  kita 
mengetahui  tentang berbagai  alternatif  dan 
konsep serta penelitian yang mendasarinya, 
semakin  pintar  kita  dapat  memanfaatkan 
berbagai  macam  terknologi  pengajaran 
secara efektif.

Implikasi  Konstruktivisme  dalam 
Pembelajaran

Berdasarkan  teori  J.  Peaget  dan 
Vygotsky  yang telah dikemukakan di  atas 
maka  pembelajaran  dapat  dirancang/ 
didesain  model  pembelajaran  konstruktivis 
di kelas sebagai berikut:

Pertama, identifikasi prior knowledge 
dan miskonsepsi. Identifikasi awal terhadap 
gagasan intuitif yang mereka miliki terhadap 
lingkungannya  dijaring  untuk  mengetahui 
kemungkinan-kemungkinan  akan  munculnya 
miskonsepsi  yang  menghinggapi  struktur 
kognitif  siswa.  Identifikasi  ini  dilakukan 
dengan tes awal, interview 

Kedua,  penyusunan  program 
pembelajaran.  Program  pembelajaran 
dijabarkan dalam bentuk satuan pelajaran.

Ketiga orientasi dan elicitasi, situasi 
pembelajaran  yang  kondusif  dan 
mengasyikkan  sangatlah  perlu  diciptakan 
pada  awal-awal  pembelajaran  untuk 
membangkitkan  minat  mereka  terhadap 
topic  yang  akan  dibahas.  Siswa  dituntun 
agar  mereka  mau  mengemukakan  gagasan 
intuitifnya  sebanyak  mungkin  tentang 
gejala-gejala  fisika  yang  mereka  amati 
dalam  lingkungan  hidupnya  sehari-hari. 
Oengungkapan  gagasan  tersebut  dapat 
memalui  diskusi,  menulis,  ilustrasi  gambar 
dan  sebagainya.  Gagasan-gagasan  tersebut 
kemudian  dipertimbangkan  bersama. 
Suasana  pembelajaran  dibuat  santai  dan 
tidak menakutkan agar siswa tidak khawatir 
dicemooh  dan  ditertawakan  bila  gagasan-
gagasannya salah. Guru harus menahan diri 
untuk  tidak  menghakiminya.  Kebenaran 
akan  gagasan  siswa  akan  terjawab  dan 
terungkap  dengan  sendirinya  melalui 
penalarannya dalam tahap konflik kognitif.

Keempat, refleksi. Dalam tahap ini, 
berbagai  macam  gagasan-gagasan  yang 
bersifat  miskonsepsi  yang  muncul  pada 
tahap  orientasi  dan  elicitasi  direflesikan 
dengan  miskonsepsi  yang  telah  dijaring 
pada  tahap  awal.  Miskonsepsi  ini 
diklasifikasi  berdasarkan  tingkat  kesalahan 
dan  kekonsistenannya  untuk  memudahkan 
merestrukturisasikannya.
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Kelima,  restrukturisasi  ide , 
(a)  tantangan,  siswa  diberikan  pertanyaan-
pertanyaan  tentang  gejala-gejala  yang 
kemudian dapat diperagakan atau diselidiki 
dalam  praktikum.  Mereka  diminta  untuk 
meramalkan hasil percobaan dan memberikan 
alas an untuk  mendukung ramalannya itu. 
(b) konflik kognitif dan diskusi kelas. Siswa 
akan daapt  melihat sendiri  apakah ramalan 
mereka benar atau salah.  Mereka didorong 
untuk menguji keyakinan dengan melakukan 
percobaan.  Bila  ramalan  mereka  meleset, 
mereka  akan  mengalami  konflik  kognitif 
dan  mulai  tidak  puas  dengan  gagasan 
mereka.  Kemudian  mereka didorong untuk 
memikirkan  penjelasan  paling  sederhana 
yang dapat menerangkan sebanyak mungkin 
gejala yang telah mereka lihat. Usaha untuk 
mencari  penjelasan  ini  dilakukan  dengan 
proses  konfrontasi  melalui  diskusi  dengan 
teman  atau  guru  yang  pada  kapasistasnya 

sebagai  fasilitator  dan  mediator. 
(c) membangun ulang kerangka konseptual. 
Siswa  dituntun  untuk  menemukan  sendiri 
bahwa  konsep-konsep  yang  baru  itu 
memiliki konsistensi internal. Menunjukkan 
bahwa konsep ilmiah yang baru itu memiliki 
keunggulan dari gagasan yang lama.

Keenam,  aplikasi.  Menyakinkan 
siswa  akan  manfaat  untuk  beralih 
konsepsi  dari  miskonsepsi  menuju 
konsepsi  ilmiah.  Menganjurkan  mereka 
untuk  menerapkan  konsep  ilmiahnya 
tersebut  dalam  berbagai  macam  situasi 
untuk  memecahkan  masalah  yang 
instruktif  dan  kemudian  menguji 
penyelesaian  secara  empiris.  Mereka  akan 
mampu  membandingkan  secara  eksplisit 
miskonsepsi  mereka  dengan  penjelasa 
secara keilmuan.

Komparasi 

 BEHAVIORISTIK KOGNITIVISTIK KONSTRUKTIVISTIK

Asumsi 
Dasar 
tentang Anak 
Belajar

Belajar  adalah  perubahan 
perilaku  yang  tampak, 
observable.  Anak  belajar 
karena  adanya  suatu 
p e n g k o n d i s i a n , 
perangsangan  dan   
pembiasaan.  Belajar 
sebagai  perubahan  prilaku 
menekankan  pentingnya 
lingkungan. 

 

Dalam  belajar,  anak 
me ng hu b u n gk an 
beberapa  informasi  dan 
keterampilan baru dengan apa 
yang  yang  telah  diketahui, 
menempatkannya d a l a m 
k o n t e k s ,  mengembangkan 
perspektif sendiri 
terhadapnya,  dan 
memutuskan  seberapa 
bermakna  pengetahuan  dan 
keterampilan tersebut baginya.

Dalam  belajar,  anak 
“menyusun”  (constructing) 
pengertian  mereka  sendiri 
tentang  dunia,  perpektif 
mereka  sendiri  tentang 
permasalahan-permasalahan 
penting,  profesionalisme 
mereka  sendiri  dalam  suatu 
bidang, dan identitas mereka 
sendiri  sebagai  orang  yang 
belajar.

Beberapa 
Preskripsi 
Pembelajaran

Tancapkan  tujuan  belajar, 
tujuan  perilaku,  secara 
jelas  dan operasional  dan 
kriteria batasan yang jelas. 
Gunakan  paksaan, 
hukuman  dan  hadiah, 
Drill. Ukur sesuai tujuan.

Agar  anak  belajar,  perlu 
diperhatikan  struktur-struktur 
dan  proses  kognitif.  Untuk 
itu,  gunakan  antara  lain; 
advanced  organizer,  skema, 
deferensiasi  progressif, 
penyesuaian integratif.

Gunakan  prinsip  kekebasan, 
keterbukaan,  keragaman, 
dunia  riil,  aneka  sumber, 
portofolio. 

Contoh 
model 
pembelajaran

Pengajaran  terprogram, 
teaching mechine.

Teori  kognisi  :  model 
information processing 

Beragam  pembelajaran 
kontekstual,  Problem-
based learning, 
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Tokoh-tokoh Ivan  Pavlov,  John  B. 
Watson,Edward  Thorndike, 
B.  F.  Skinner,  Robert 
Mager, dll.

David  P.  Ausubel,  Jerome 
Bruner,  Richard  Anderson, 
Robert M. Gagne, dll.

Roger  Schank,  E.  Gagne, 
Montesori,  dll.,  (termasuk 
pemikir  dahulu,  John 
Dewey,  Lev  Vygotsky,  J. 
Piaget).

Ketujuh,  review  dilakukan  untuk 
meninjau keberhasilan strategi pembelajaran 
yang  telah  berlangsung  dalam  upaya 
mereduksi  miskonsepsi  yang  muncul  pada 
awal pembelajaran.  Revisi terhadap strategi 
pembelajaran  dilakukan  bila  miskonsepsi 
yang  muncul  kembali  bersifat  sangar 
resisten.  Hal  ini  penting  dilakukan  agar 
miskonsepsi  yang  resisten  tersebut  tidak 
selamanya  menghinggapi  struktur  kognitif, 
yang  pada  akhirnya  akan  bermuara  pada 
kesulitan  belajar  dan  rendahnya  prestasi 
siswa bersangkutan.

Penutup    

Berdasarkan  uraian  di  atas  maka 
untuk mengatasi  beraneka ragam persoalan 
dalam  pembelajaran  yang  semakin  rumit, 
maka  pembelajaran  behavioristik  yang 
selama ini telah digunakan selama bertahun-
tahun,  tampaknya  tidak  mampu  lagi 
menjawab  semua  persoalan  pembelajaran, 
maka perlu mencari alternatif pembelajaran 
yang  lebih  mampu  mengatasi  semua 
persoalan  pembelajaran  yang  ada,  salah 
satunya  adalah  pendekatan  konstruktivistik 
yang  telah  diuraikan.  Pendekatan  ini 
menghargai perbedaan, menghargai keunikan 
invidu,  menghargai  keberagaman  dalam 
menerima dan memaknai pengetahuan.

Dari  berbagai  eksperimen  behavioris  yang 
menggunakan  aneka  hewan,  kemudian 
diterapkan terhadap proses belajar  manusia 
melahirkan  persoalan  besar,  dimana 
manusia  lebih  kompleks.  Kadang-kadang 
mereka berperilaku sebagaimana diperkirakan, 
kadang  tidak.  Misalnya,  orang  menolak 
berbagai  dorongan  perilaku  dengan  cara 
tertentu  karen  alasan  filosofis.  Bahkan 
ketika  disiksa  secara  fisik,  orang  menolak 
bekerja  sama  dengan  orang  yang  mereka 
anggap  musuh.  Proses  berpikir  yang 
kompleks,  seperti  yang  terlihat  dalam 
bahasa,  menimbulkan  berbagai  persoalan 
khusus bagi model behavioristik.

Teori  kognitif  sekalipun  satu  sisi  dapat 
menjawab  persoalan  yang  tak  terpecahkan 
oleh  teori  behavioristik,  terutama  proses 
mental yang terjadi ketika peristiwa belajar, 
tetapi  tetap  menimbulkan  persoalan  lain 
yaitu  apakah  pembelajaran  dan  kognisi 
dapat  dipahami  secara  ilmiah.  Terhadap 
persoalan  ini,  teori  konstruktivisme 
memberikan jawaban bahwa belajar  adalah 
peristiwa khas, wajar, dan subjektif, di mana 
individu menyusun dan membangun sendiri 
pengertiannya.  Suatu hal  yang asasi  dalam 
arti kembali kepada harkat individu manusia 
sebagai sosoknya yang utuh dan berpotensi 
dalam memaknai dunia.
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	Pendahuluan
	Dalam beberapa dekade terakhir telah banyak perubahan teknologi hardware dan software yang dapat kita manfaatkan dalam pendidikan. Televisi semakin baik kualitasnya dan telah siap melakukan lompatan besar dengan diperkenalkannya HDTV. Komputer telah meningkat kemampuan dan kecepatannya lebih pesat dari teknologi lain dalam sejarah. Software yang membuat peralatan-peralatan tersebut menjadi berguna juga telah mengalami perbaikan, graphical user interface (GUI) seperti Windows, peralatan seperti ediring video nonlinier digital, dan berbagai pengembangan multimedia secara radikal telah mengubah apa yang memungkinkan.
	Berbagai perkembangan lain yang terjadi akhir-akhir ini menimbulkan bergabagi implikasi penting abagi teknologi pengajaran. Selama waktu tertentu, pengertian kita tentang bagaimana manusia belajar, dan dengan demikian bagaimana mereka harus belajar, telah berubah. Dari Behaviorisme hingga ilmu kognitif sampai penekanan pada konstruktivisme masa sekarang. Sekarang kita memandang belajar dan mengajar sanbgat berbeda dari cara-cara kita memandangnya beberapa tahun lalu. Pada tingkat tertentu, apa yang kita ketahui dan yakini tentang pembelajaran manusia akan menentukan bagaimana kita menggunakan berbagai teknologi pengajaran.
	Behaviorisme
	Behaviorisme sebagai sebuah teori psikologi dan pembelajaran menjadi berpengaruh pada awal abad keduapuluh dan mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1950-an dan 1960-an. Teori tersebut berakar dari penelitian Ivan Pavlov di Rusia di sekitar pergantian abad yang lalu. Dalam berbagai eksperimennya yang sangat terkenal dengan anjing, Pavlov menunjukkan bagaimana seekor anjing dapat dikondisikan untuk mengeluarkan air liur saat diberikan stimulus yang bersifat semau-maunya. Seperti bel, jika stimulus tersebut dipasangkan terus-menerus dengan pemberian makanan, secara berangsur-angsur, semakin sedikit makanan diberikan bersamaan dengan bunyi dering bel. Pavlov menyebut proses ini sebagai refleks terkondisi (conditioned reflex).
	Seorang psikolog Amerika, John B. Watson, bahkan mencoba menggunakan refleks terkondisi sebagai landasan bagi semua perilaku, termasuk belajar. Watson adalah seorang ‘behavioris’ pertama yang memproklamirkan dirinya, dan ia merumuskan prinsip dasar sehingga kita dapat mempelajari perlaku saja, bukan keadaan-keadaan mental atau proses-proses pikiran. Namun demikian, dalam waktu yang sangat singkat jelaslah bahwa refleks terkondisi Pavlov amat sangat terbatas untuk dapat menjelaskan bagian-bagian penting dari apa yang dapat dilakukan otak manusia. 
	Impilaksi Terhadap Pembelajaran
	Pengaruh behaviorisme secara umum masih sangat terasa dalam pendidikan. Salah satu pengaruh yang jelas da masih terasa adalah penekanan kepada tujuan menulis (tujuan belajar, tujuan perilaku, tujuan kinerja) bagi semua mata pelajaran kita. Hampir setiap orang yang memiliki ijazah mengajar harus belajar untuk menuliskan tujuan-tujuan bagi pelajaran. Gagasan tersebut semula dikembangkan oleh murid Skinner, Robert Mager, yang telah membuat dua hal penting. Pertama, dalam pendidikan, sebagaimana dalam berbagai hal lain dalam kehidupan, kita perlu bersikap jelas tentang tujuan-tujuan kita jika kita harus mencapainya. Kedua, kita tidak dapat memperkirakan berapa banyak yang telah dipelajari seseorang tanpa membatasi pembelajaran apa yang sedang kita lakukan dalam hal-hal yang diamati. Dari kedua gagasan ini, dia menegaskan bahwa kitaa harus menetapkan tujuan pengajaran kita dalam kaitannya dengan tujuan perilaku, yang biasanya terdiri dari tiga bagian: perilaku yang dipelajari, kondisi-kondisi yang digunakan untuk menunjukkan perilaku tersebut, dan kriteria-kriteria yang digunakan untuk menilai jumlah belajar. Praktek menuliskan tujuan berasal langsung dari psikologi perilaku dan tetap bertahan sampai saat sekarang. 
	Warisan behaviorisme lain yang lebih kompleks adalah strategi mengajar yang dikenal dengan pengajaran terprogram. Dalam frase ini terprogram tidak dapat mengacu pada pemrograman komputer tetapi pada pengurutan dan pengembangan pengajaran itu sendiri secara cermat. Pengajaran terprogram didasarkan pada beberapa prinsip kunci. Pertama, pengajaran dipilah-pilah menjadi langkah-langkah yang amat kecil. Jika unsur dasar semua perilaku berupa operan terkondisi msks cara mengajarkan perilaku-perilaku yang rumit adalah mengajarkan semua balok pembangun sekaligus. Prinsip kunci kedua adalah bahwa orang belajar sebaik-baiknya dengan membuat respon aktif terhadap masing-masing langkah. Oleh karena itu, pengajaran terprogram menuntut agar siswa membuat respon yang jelas setiap beberapa detik selama pengajaran. Hal ini terjadi secara bersamaan dengan prinsip kunci ketiga: perilaku dipelajari (dan terjadi secara berulang-ulang) bisa dipaksakan. Dengan demikian, pengajaran terprogram yang mengajarkan suatu keterampilan yang kompleks terdiri atas serangkaian pangjang langkah-langkah kecil di mana siswa membaca pengalan-penggalan kecil informasi, menjawab pertanyaan tentang informasi tersebut, dan dipaksa untuk memberikan jawaban yang benar, biasanya tanpa kesalahan.
	Bila telah dilakukan dengan baik, pengajaran terprogram dapat sangat efektif. Bila tidak dilakukan dengan benar, sebagaimana sering terjadi, pengajaran terprogram semacam ini sungguh membosankan dan tidak efektif. Seringkali langkah-langkah ini terlalu kecil bagi sebagian orang. Tidak ada banyak tantangan dalam menjawab masing-masing pertanyaan dan langkah pengajaran benar-benar berjalan lamban. Di saping itu, cara untuk mengubah penguatan sangat terbatas jumlahnya. Berapa kali orang dapat dikatakan “Good job!” (Bagus!) tanpa kehilangan maknanya sama sekali? Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa contoh contoh yang sangat baik dan efektif dari pengajaran terprogram ini, namun juga ada banyak contoh yang buruk, dan teknik tersebut tidak dapat bertahan lama. 
	Pengajaran terprogram juga mengarah pada satu contoh awal hardware teknologi pengajaran: mesin pengajaran (teaching mechine). Bahkan sebelum luasnya penggunaan komputer dalam pendidikan, mesin pengajaran merupakan perangkat mekanis yang menyajikan informasi dan pertanyaan-pertanyaan, menerima tangapan-tanggapan siswa, dan memberitahu siswa tentang jawaban-jawaban yang benar. Alat-alat ini juga dapat efektif atau tidak efektif, mengasyikkan atau membosankan. Begitu komputer mulai tersebar luas, mesin pengajaran dikalahkan oleh contoh-contoh pertama pengajaran berbantuan komputer (CAI), dan berbagai proyek CAI awal berskala besar sedang dilakukan menjelang awal tahun 1960-an. Proyek tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip behavioristime dan teknik-teknik yang berkaitan dengan pengajaran terprogram.
	Salah satu persoalan berkenaan dengan pengajaran terprogram maupun mesin pengajaran adalah bahwa keduanya relatif tidak fleksibel. Seringkali masing-masing siswa telah mengetahui banyak langkah kecil secara individual yang merupakan bagian dari setiap program pengajaran. Namun demikian, dalam petunjuk pengajaran terprogram atau mesin pengajaran yang berjalan benar-benar secara linier, tidak ada kesempatan untuk melompati bagian-bagian yang sudah tidak asing lagi. 
	Akhirnya, sebagai teori psikologi perilaku manusia, behaviorisme tidakj terlepas dari berbagai kelemahan. Jelas sekali bahwa meskipun tikus-tikus putih seringkalio dapat dilatih untuk memberikan respon dengan cara-cara yang dapat diprediksikan, namun manusia lebih kompleks. Kadang-kadang mereka berperilaku sebagaimana yang diperkirakan, naum kadang-kadang tidak. Misalnya, kadang-kadang orang menolak berbagai dorongan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu karen alasan filosofis. Bahkan ketika disiksa secara fisik, orang menolak bekerja sama dengan orang-orang yang mereka anggap musuh. Proses berpikir yang kompleks, seperti yang telibat dalam bahasa, mnimbulkan berbagai persoalan khusus bagi model behavioris. Menjelang tahun 1970-an behaviorisme digantikan oleh psikologi kognitif. 
	Kognitivisme
	Para peneliti mulai merasa tidak leluasa oleh berbagai keterbatasan behaviorisme. Behaviorisme tidak bisa mengatasi masalah penting secara efektif: bagaimana orang berpikir? Orang-orang yang mengkritiknya memperhatikan bahwa orang lebih dari sekadar sejumlah perilaku secara total yang mereka lakukan. Manusia membuat rencana, ingat berbagai hal, memecahkan masalah, membuat hipotesis, dan jauh lebih banyak lagi. Aspek-aspek kognisi ini tidak dapat dipahami sepenuhnya hanya dengan melihat perilaku. Para psikolog berkeyakinan bahwa mereka perlu mengetahui berbagai proses kognitif sentral seperti ingatan, perhatian, dan penalaran logika. Dengan demikian, psikologi kognitif lahir dari kebutuhan untuk memahami lebih banyak tentang berbagai macam proses pikiran manusia.
	Salah satu pengaruh utama terhadap psikologi kognitif adalah komputer digital itu sendiri. Kalangan behavioris berpendapat bahwa proses kognitif manusia tidak dapat diamati, sehingga tidak dapat dikaji secara ilmiah. Namun demikian, komputer merupakan mesin yang tampaknya juga memperlihatkan proses kognitif. Mesin elektronik ini memberikan cara kepada peneliti utnuk mengkaji proses-proses pikiran manusia dengan memodelkannya dalam software. Orang mulai menuliskan program-program yang dimaksudkan untuk menirukan proses pikiran manusia sebagai cara untuk mengembangkan berbagai teori kognisi yang tepat dan dapat dites. 
	Psikologi kognitif telah menghasilkan teori kognitif manusia yang sangat umum yang agak berbeda antara satu peneliti dengan peneliti lainnya. Konseptualisasi dasar ini pada umumnya disebut “model pemrosesan informasi manusia”. Gagasan dasarnya adalah bahwa manusia memproses informasi melalui serangkaian sistem yang berbeda. Ada sistem sensori, seperti penglihatan, pendengaran, dan sebagainya, yang memasukkan stimulus dari lingkungan. Selanjutnya, perhatian dan sistem kontrol membantu menentukan informasi mana yang diproses dan dijadikan dasar untuk bertindak. Banyak informasi yang telah kita peroleh disalurkan melalui sistem kapasitas terbatas yang disebut memori yang sedang bekerja (atau jangka pendek). Memori jangka pendek ini memiliki daya tampung tertentu dalam sistem yang utuh, karena tampaknya ia dapat mengatasi hanya sejumlah pada satu saat. Secara internal, sistem utama lainnya dalam pemrosesan kognitif manusia adalah memori jangka panjang, yang menyimpan bukan hanya memori-memori individu kita tetapi juga konsep dan berbagai macam keterampilan intelektual yang memungkinkan kita untuk berpikir dan belajar. 
	Model pemrosesan informasi mengimplikasikan sebagai hal tertentu tentang bagaimana kita harus mengajar orang di segala usia. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dan keterampilan yang dimasukkan dan dikonsolidasikan ke dalam sedemikian rupa sehingga para siswa dapat memperolehnya kembali ketika mereka membutuhkannya. Hal ini tidak terlalu mudah. Misalnya, untuk mempelajari sesuatu kita bisanya harus memperhatikannya, tetapi kita dapat memperhatikan hanya beberapa hal saja dalam suatu waktu. Semakin banyak usaha mental yang dituntut oleh sebuah pekerjaan, semakin kecil kemungkinannya kita bisa memperhatikan sesuatu yang lain. Sebagai guru,  jika kita tidak mendapatkan perhatian siswa atau jika kita terlalu membebani siswa dengan terlalu banyak perhatian, maka kita telah mengurangi kesempatan yang dapat digunakan siswa untuk mempelajari sesuatu yang lain. 
	Memori jangka pendek (yang sedang bekerja) juga terbatas. Memori jangka pendek terjadi bila kita melakukan sebagian besar pikiran sadar kita, tetapi memori ini kelihatan tidak sangat besar, dan diperlukan waktu dan tenaga untuk dapat mentransfer informasi dengan sukses dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Pada umumnya, tampaknya sebagian besar kita dapat menyimpan hanya sekitar tujuh item yang memiliki sisfat-sifat tersendiri dalam memori jangka pendek dalam satu waktu. Ukuran ini kira-kira sama dengan nomor telepon yang masih asing. Oleh karena itu, dalam pengajaran kita perlu memastikan bahwa orang-orang memiliki waktu untuk tahu bahwa ada strategi-strategi, seperti memanfaatkan sepotong informasi secara bermakna atau menggunakan kiasan visual, yang dapat membuat proses belajar menjadi lebih mudah atau lebih efektif. Seringkali penggunaan strategi mengajar secara efektif adalah apa yang membedakan siswa secara cerdas dan siswa yang tidak cerdas. Proses mentransfer informasi ke memori jangka panjang tidak berjalan otomatis; belajar menuntut pekerjaan mental.
	Tentu saja belajar melibatkan lebih dari sekadar menerima dan menyimpan informasi. Mungkin yang lebih penting adalah mempelajari keterampilan-keterampilan semacam ini seperti memecahkan sosal-soal matematika, menganalisis situasi antar personal, atau menulis cerita pendek. Ilmu kognitif menunjukkan bahwa orang-orang harus aktif memproses informasi dan mempraktekkan keterampilan-keterampilan tersebut agar dapat belajar. Ini berarti    bahwa kita harus menemukan cara-cara mengubungkan informasi dan keterampilan-keterampilan baru untuk membantu siswa menghubungkan informasi an keterampilan-keterampilan baru dengan apa yang telah mereka ketahui, menempatkannya dalam konteks, mengembangkan perspektif-perspektif mereka sendiri terhadapnya, dan memutuskan seberapa bermaknakah materi ini terhadap mereka. Sementara para pengikut behaviorisme menekankan pentingnya praktek dalam melatih orang-orang untuk mengembangkan berbagai keterampilan tertentu, para psikolog kognitif menekankan perlunya melakukan keterampilan-keterampilan dalam konteks yang riil dan perlunya mempelajari berbagai strategi, bukan hanya dilatih untuk terlibat dalam perilaku-perilaku yang khusus. 
	Impilaksi Terhadap Pembelajaran
	Bagaimana psikologi kognitif mempengaruhi bidang pendidikan? Ahli kognitif David Ausubel berusaha mendeskripsikan struktur-struktur kognitif yang berkaitan dengan proses belajar. Dia menekankan pentingnya pengetahuan sebelumnya sebelum siswa mampu memahami dan mengingat materi baru. Dalam memperkenalkan pelajaran baru, Ausubel merekomendasikan penggunaan “advanced organizer” yang dapat dijelaskan berbagai hubungan antara informasi dan materi baru yang mungkin telah diketahui dengan baik oleh siswa. 
	Ausubel juga menganalisis hubungan yang mungkin dimiliki oleh materi baru dengan pengetahuan yang ada dan memberikan sejumlah skema klasifikasi. Salah satu contohnya adalah apakah informasi yang baru tersebut berfungsi sebagai bawahan, setara, atau lebih tinggi berkenaan dengan materi yang telah diketahui siswa. Matari bawahan adalah lebih khusus, materi setara adalah sama tingkat generalitasnya, dan materi yang lebih tinggi bersifat lebih umum. Misalnya, “ikan hiu” bisa dianggap bawahan “ikan”, setara dengan “ikan pari”, dan lebih tinggi daripada “great white shrak”. Siswa dapat mengklasifikasikan fakta-fakta baru dengan cara semacam ini mampu mengembangkan struktur-struktur kognitif yang kompleks dan canggih dalam suatu bidang pengetahuan tertentu.
	Para ahli teori skema, seperti Richard Anderson, menindaklanjuti penbelitian ausubel, dengan menyebut “skema” struktur kognitif. Para pendidik harus menganalisis skema seorang siswa untuk bidang pelajaran tertentu dan kemudian menyediakan materi tertentu yang kompleks. Menurut para ahli teori skema, pengetahuan sebelumnya sangat penting untuk memahami materi baru. Teori skema mendukung berbagai pendekatan holistik untuk mengajarkan membaca, yang dapat mendorong siswa untuk menerapkan apa yang telah merekja ketahui dan untuk membuat terkaan-terkaan terdidik (educated guessing) tentang kata-kata baru berdasarkan pada konteksnya. 
	Jean Peaget mengkaji mengkaji bagaimana struktur kognitif berkembang dalam diri anak. Penelitiannya mengidentifikasikan serangkaian tahap-tahap yang mengkarakterisasikan abagaimana seorang anak cenderung memahami dunia. Menurut Piaget, dalam dua tahun pertama dalam kehidupannuya, pada fase “sensorimotor”, seorang anak membangun rasa diri yang terpisah dari dunia di sekitarnya. Dalam fase “praoperasional”, yang berlangsung kira-kira 3 sampai 7 tahun, anak mulai membentuk kepermanenan objek tetapi sering menggunakan petunjuk-petunjuk yang terlalu sederhana dan keliru untuk menentukan ukuran dan volume objek. Berbagai konsep tertentu tetap sulit bagi mereka. Dari usia sekitar 7 sampai 11 tahun, anak-anak bergerak ke dalam fase “operasi-operasi kongkrit” di mana mereka mulai mengembangkan konsep-konsep yang lebih canggih dan cara-cara yang lebih akurat dan ilmiah untuk menguikur berbagfai hal. Akhirnya, pada tahap “berpikir formal”, seorang anak mengembangkan kemampuan untuk berpikir dengan cara cara-cara abstrak. Dalam teori Piaget ini, konsep “kesiapan” perkembangan menjadi masalah yang sangat penting dalam pendidikan masa kanak-kanak yang masih dini.
	Psikolog Gagne mengambil sebuah pendekatan terapan, dengan menganalisis berbagai proses kognitif yang berkaitan dengan belajar, dan dengan membatasi tipe-tipe aktifitas belajar yang menghasilkan pembelajaran yang efektif. Dia mendeskripsikan proses-proses ini sebagai “Sembilan Peristiwa Belajar”. Kesembilan peristiwa belajar tersebut adalah:
	Memperoleh perhatian siswa;
	Menginformasikan kepada siswa tujuan pengajaran;
	Merangsang ingatan tentang prasyarat belajar untuk tujuan tersebut;
	Menyajikan materi stimulus kepada siswa;
	Menyediakan bimbingan belajar kepada siswa;
	Menyediakan umpan balik tentang ketepatan kinerja kepada siswa;
	Menilai kinerja siswa; dan
	Meningkatkan ketahanan daya ingat dan transfer belajar.
	Psikologi kognitif juga telah diterapkan pada penggunaan teknologi dalam mengajar. Pengajaran dengan berbantuan komputer cerdas (ICAI) merupakan penerapan pengajaran sistem ahli ini. Biasanya, program ICAI terdiri atas beberapa bagian berbeda yang bekerja besama-sama. Pertama, ada bagian yang mengetahui bagaimana caranya mengerjakan tugas. Kedua, ada bagian yang sewaktu-waktu, dapat dapat mempelajari bagaimana siswa mengerjakan tugas. Ketiga, ada bagian yang membandingkan keduanya, dengan menjelaskan apa yang diajarkan kepada siswa.
	 
	Konstruktivisme
	Psikologi kognitif, seperti halnya behaviorisme, sekarang sedang menuai kritik. Salah satu pertanyaan kunci adalah apakah pembelajaran dan kognisi manusia dapat dipahami secara ilmiah. Para ilmuwan kognitif belum mampu menjawab semua pertanyaan tentang pikiran dan pembelajaran manusia. Sebuah interptretasi beru tentang bagaimana orang-orang belajar, yang disebut “konstruktivisme”, mennatang behaviorisme dan ilmu kognitif, tetapi belum sepenunya dikembangkan sebagai sebuah teori. Dengan demikian, ada berbagai macam konstruktivisme sekarang ini. Istilah konstruktivisme mengacu pada penekanan pada siswa “menyusun” (constructing) pengertian mereka sendiri tentang dunia, perpektif mereka sendiri tentang permasalahan penting, proifesionalisme mereka sendiri dalam suatu bidang, dan identitas mereka sendiri sebagai orang yang belajar. Sementara behaviorisme maupun kognitivisme menekankan peran guru dalam proses belajar, konstruktivisme menekankan pentingnya inisiatif siswa dalam proses pendidikan. Konstruktivisme menekankan penemuan diri, individualitas, dan pemikiran yang independen pada pihak siswa. Pran guru berubah dari peran otoritas yang menyediakan informasi ke peran pendamping, yang mengajukan pertanyaan, menyarankan sumber-sumber, mendorong eksplorasi, dan belajar bersama-sama dengan siswa. 
	Pendekatan konstruktivisme terhadap belajar dan mengajar telah menekankan beberapa prinsip penting. Pertama, pembelajaran yang terbaik adalah pembelajaran yang dilakukan menurut situasi; yakni belajar di mana siswa memecahkan soal-soal, mengerjakan tugas, dan belajar materi baru dalam suatu konteks yang dapat mereka pahami. Dengan demikian, salah satu kritik utama yang dihadapi oleh kalangan konstruktivisme terhadap praktek pendidikan yang banyak dilakukan sekarang adalah bahwa banyak pembelajaran terdiri atas informasi dan keterampilan yang tidak berkaitan dengan dunia nyata. 
	Prinsip lain konstruktivisme adalah bahwa siswa harus didukung di sepanjang proses belajar dengan menggunakan penyangga. Penyangga merupakan proses di mana seorang guru (bahkan siswa lainnya) membantu seorang siswa dalam mengembangkan pemahaman baru atau keterampilan baru. Bila siswa tersebut telah berkembang, dukungan bisa dihilangkan sehingaa akhirnya siswa tersebut dapat bediri sendiri. 
	Salah satu contoh pendekatan konstruktivisme terhadap pendidikan adalah teknik belajar berbasis masalah (problem-based learening, PBL). Ada beberapa prinsip kunci dalam PBL sejak pertama kali dikembangkan. Pertama, persoalan selalu sebagai hal pertama yang harus dijumpai. Tidak disediakan materi latar belakang yang berkaitan. Kedua, persoalan disajikan dalam konteks yang realistik. Misalnya, dalam pendidikan kedokteran, siswa dihadapan pada berbagai studi kasus yang hanya kelihatan seperti kasus-kasus pasien yang sesungguhnya. Ketiga, siswa bekerja mengatasi masalah pada suatu tingkat yang cocok dengan kemampuan mereka yang ada. Berbagai persoalan serupa (bahkan yang sama) dapat digunakan pada beberapa tingkat pendidikan yang berbeda, dengan siswa yang memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tersebut dengan berbagai macam tingkat kecanggihan, tergantung pada tingkat kesadaran mereka sendiri.
	Dalam banyak hal, pendekatan konstruktivisme modern terhadap pengajaran telah membawa kita kembali pada teori-teori sebelumnya sekaligus kepada berbagai penggunaan baru teknologi dalam pendidikan. Para pemikir terdahulu, seperti John Dewey, Lev Vygotsky, dan Jean Piaget mendukung banyak praketk konstruktivisme. Pada tahun 1960-an, ada dorongan terhadap ‘penemuan belajar’ di banyak kelas, dan kita dapat mendengar gemanya hingga sekarang ini. Saat kita memasuki memulai milenium baru, konstruktivisme berpotensi untuk membina pendekatan yang benar-benar berbeda terhadap pengajaran sekaligus menggairahkan berbagai penggunaan baru bagi teknologi dalam kelas.
	Yang jelas, teori-teori yang kita pegang tentang belajar dan kognisi sangat penting terhadap cara kita mengajar, dengan ataupun tanpa teknologi. Banyak sekali sumberdaya, perencanaan, waktu, dan usaha yang harus diberikan untuk mengembangkan materi pengajaran yang berbasis teknologi. Terlepas dari itu semua, kita harus mencoba membuatnya seefektif mungkin dan semanfaat mungkin. Seorang behavioris mungkin mengembangkan seperangkat materi yang berbeda dari sorang kognitivis, yang mengembangkan sesuatu yang jyga berbeda dari konstruktivis. Semakin banyak kita mengetahui tentang berbagai alternatif dan konsep serta penelitian yang mendasarinya, semakin pintar kita dapat memanfaatkan berbagai macam terknologi pengajaran secara efektif.
	Implikasi Konstruktivisme dalam Pembelajaran
	Berdasarkan teori J. Peaget dan Vygotsky  yang telah dikemukakan di atas maka pembelajaran dapat dirancang/ didesain model pembelajaran konstruktivis di kelas sebagai berikut:
	Pertama, identifikasi prior knowledge dan miskonsepsi. Identifikasi awal terhadap gagasan intuitif yang mereka miliki terhadap lingkungannya dijaring untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan akan munculnya miskonsepsi yang menghinggapi struktur kognitif siswa. Identifikasi ini dilakukan dengan tes awal, interview 
	Kedua, penyusunan program pembelajaran. Program pembelajaran dijabarkan dalam bentuk satuan pelajaran.
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