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Psikologi?

Yunani :
Psyche àààà jiwa, dan Logos àààà ilmu

Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang  
mempelajari tingkah laku manusia, baik    

sebagai individu maupun dalam                 
hubungannya dengan lingkungannya



Gejala-gejala perilaku

• Kognitif
Pengindraan, persepsi, 
memori, berpikir,         i
nteligensi

• Afektif
Emosi dan perasaan

• Psikomotor
Sugesti, kelelahan,         k
epribadian



Perilaku manusia luas sekali…

Bidang Ilmu Psikologi :
1. Psikologi Perkembangan àààà tingkah laku pada setiap    

tahap perkembangan manusia
2. Psikologi Pendidikan àààà tingkah laku dalam situasi       

pendidikan
3. Psikologi Sosial ààààtingkah laku dalam hubungan          

dengan masyarakat sekitar
4. Psikologi Industri àààà tingkah laku dalam dunia indus

tri  dan organisasi
5. Psikologi Klinis ààààtingkah laku manusia sehat-tidak     

sehat, normal-tidak normal, dilihat dari aspek psikis
nya.



Perkembangan ilmu psikologi

1. Psikologi Ekonomi
2. Psikologi Konseling
3. Psikologi Islam
4. Psikologi Politik
5. Dan banyak lagi.



Definisi Psikologi Pendidikan

• Whiterington (1978) à studi sistematis tentang pro
ses-proses dan faktor-faktor kejiwaan yang berhub
ungan dengan pendidikan manusia.

• Elliot (1999)à merupakan penerapan teori-teori p
sikologi untuk mempelajari perkembangan, belajar, 
motivasi, pengajaran dan permasalahan yang mun
cul dalma dunia pendidikan.



Psikologi Pendidikan

• Mempelajari penerapan teori-teori psikologi dalam               
bidang pendidikan.

• Seluruh tingkah laku yang terlibat dalam proses                    
pendidikan, yaitu tingkah laku siswa dalam belajar dan       
guru dalam mengajar.

• Obyek utama : belajar dan pembelajaran

• Aspek-aspek psikis atau gejala kejiwaan yang terdapat       
pada siswa ketika belajar.

• myeducationlab.com



Bentuk2 gejala jiwa dalam pendidikan

1. Penginderaan (sensasi) dan Persepsi

àproses masuknya stimulus ke dalam alat indera manusia.

Stimulus dapat diindra jika :

a. Ukuran stimulus yang cukup besar untuk diindra

b. Alat indra kita sehat

c. Adanya perhatian manusia untuk mengamati stimulus                        
disekitarnya

2. Memori

à kemampuan untuk memasukan (store), menyimpan, dan                 
memunculkan kembali informasi yang kita terima (retrieval)               
(Atkinson   dkk,1997).

Macam memori : Jangka pendek (short term memory), memori kerja       
(working memory), dan memori jangka panjang (long term memory).





3. Berfikir

àproses mental yang  bertujuan memecahkan masalah. 

Mayer (dalam Solso, 1988), komponen pokok berfikir :

a. Berfikir merupakan aktivitas kognitif.

b. Berfikir à melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan di dalam     
sistem kognitif.

c. Berfikir diarahkan dan menghasilkan perbuatan pemecahan masalah.

Berfikir otak kiri dan otak kanan.



Berfikir otak kiri

Karakeristik otak kiri
§ Logis
§ Sekuensial
§ Linear
§ Rasional
Caranya :
• Teratur
• Ekspresi verbal
• Menulis
• Membaca
• Asosiasi auditorial
• Menempatkan detail dan fakta
• Fonetik serta simbolisme



Berfikir otak kanan

Karakteristik otak kanan :Karakteristik otak kanan :Karakteristik otak kanan :Karakteristik otak kanan :

ü Bersifat acakBersifat acakBersifat acakBersifat acak

ü Tidak teraturTidak teraturTidak teraturTidak teratur

ü Intuitif dan holistikIntuitif dan holistikIntuitif dan holistikIntuitif dan holistik

Banyak terlibat dalam :Banyak terlibat dalam :Banyak terlibat dalam :Banyak terlibat dalam :

o Kegiatan nonverbalKegiatan nonverbalKegiatan nonverbalKegiatan nonverbal

o Perasaan dan emosiPerasaan dan emosiPerasaan dan emosiPerasaan dan emosi

o Kesadaran yg terkait         Kesadaran yg terkait         Kesadaran yg terkait         Kesadaran yg terkait         
perasaanperasaanperasaanperasaan

o Kesadaran spatialKesadaran spatialKesadaran spatialKesadaran spatial

o Pengenalan bentuk dan polaPengenalan bentuk dan polaPengenalan bentuk dan polaPengenalan bentuk dan pola

o SeniSeniSeniSeni

o Kepekaan warnaKepekaan warnaKepekaan warnaKepekaan warna

o Kreativitas dan visualisasiKreativitas dan visualisasiKreativitas dan visualisasiKreativitas dan visualisasi



4. Inteligensi

Pandangan kelompok pertama :
àinteligensi sebagai kemampuan menyesuaikan diri
(Tyler, 1956, Wechsler 1958, Sorenson, 1977).

Pandangan kelompok kedua :
àinteligensi sebagai kemapuan untuk belajar 
(Freeman, 1971, Flynn, dalam Azwar 1996).

Pandangan kelompok ketiga :
àinteligensi sebagai kemampuan berfikir abstrak
(Mahrens, 1973., Terman dalam Crider dkk, 1983,     Sto
ddard, dalam Azwar, 1996)



Inteligensi pada abad 20

à Inteligensi tidak hanya dipandang sebagai kemampua
n kognitif, tetapi juga kemampuan lain yang terkait bag
i seseorang untuk memecahkan masalah.

Muncul teori2 : emotional intelligence, moral inteligence, s
ocial inteligence, dan spiritual inteligence.

Howard Gardner (1983) (Multiple Inteligences)
à Setiap manusia memiliki berbagai cara untuk menjadi c

erdas, menggunakan caranya sendiri untuk memecah
kan masalah dan mengembangkan dirinya.



www.chariho.
k12.ri.us/.../MI
Smart/MImap
Def.HTM



Peran inteligensi dalam pendidikan

Tinggi rendahnya IQ berpengaruh dalam prestasi       belaj
ar, walaupun tidak seluruhnya.

Daniel Goleman (1991) : setinggi-tinggi IQ seseorang hany
a menyumbangkan kira-kira 20% terhadap            kesuk
sesan hidup.

Cooper dan Sawaf (1998) : IQ hanya 
berperan 4% dari keberhasilan dunia 
nyata dan lebih dari 90%keberhasilan 
berhubungan dengan bentuk 
kecerdasan lain.



Emosi dan motivasi

Emosi
Kartono (1987) à tergugahnya  per

asaan yang disertai dengan peru
bahan2 dalam tubuh, sebagai co
ntoh :   menegang, jantung berde
bar.

Dengan emosi, manusia dapat :  se
nang, sedih, cemburu, cinta, ama
n, takut, semangat, merasa jijik dl
l.



Motivasi
àsuatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan per

ilaku tertentu dan yang memberi arah dan         ketahan
an pada tingkah laku tersebut.

Sumber motivasi 
§ Motivasi internal
à dorongan dari dalam diri 

untuk melakukan sesuatu.



§ Motivasi eksternal
à dorongan yang diperoleh dari faktor luar           
dalam melakukan sesuatu.


