
Pengertian Belajar dan Cara Meningkatkan Belajar 

Kamus oxforddictionaries.com 

Menurut kamus oxford dictionary belajar adalah memperoleh atau mendapatkan pengetahuan 

atau keterampilan tentang sesuatu melalui pengalaman, pembelajaran, atau pengajaran. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa belajar adalah berusaha mengetahui 

sesuatu atau berusaha memperoleh ilmu pengetahuan (kepandaian, keterampilan) 

Pengertian Belajar Menurut Ahli Pendidikan 

Berikut ini disajikan beberapa definisi belajar menurut ahli-ahli psikologi pendidikan. 

Winkel W.S. (1997) dalam buku ‘Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar’  

Winkel menyatakan pengertian belajar : suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung 

dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengetahuan dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat relatif konstan dan berbekas. 

Hasan (1994) dalam buku 'Dimensi-Dimensi Psikologi Pendidikan' 

belajar adalah kegiatan yang bersifat mental atau psikis dan terjadi saat ada interaksi aktif 

dengan lingkungan sehingga dhasilkan perubahan tingkah laku, ketrampilan dan sikap 

Irwanto (1997) dalam buku ‘Psikologi Umum’  

Irwanto menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan dari belum mampu menjadi 

sudah mampu dan terjadi dalam jangka waktu tertentu. 

Sudjana (1989) dalam buku 'Cara Belajar Siswa Aktif dalam Proses Belajar 

Mengajar' 

Menurut Sudjana, belajar adalah proses perubahan tingkah laku karena adanya pengalaman. 

Suryabrata, S. (1998) dalam buku ‘Psikologi Pendidikan’ 

Di dalam bukunya Suryabrata mengemukakan bahwa siswa mengalami sendiri proses dari tidak 

tahu menjadi tahu, karena itu belajar yang terbaik adalah dengan mengalami dan 

mempergunakan pancaindera. 

 

Muhibbidin Syah (2000) menyatakan bahwa perubahan tingkah laku akibat belajar memiliki ciri-

ciri yang khas yang dapat dilihat secara nyata dalam tiga bentuk: (1) perubahan intensional; (2) 

perubahan positif dan aktif; dan (3) perubahan efektif dan fungsional. Berikut pembahasannya 

masing-masing: 

Perubahan Intensional 

Perubahan tingkah laku dalam bentuk yang intensional bermakna bahwa proses belajar berupa 

pengalaman atau praktek yang dilakukan secara sengaja dan disadari. Siswa sendiri dapat 

menyadari bahwa ada perubahan dalam dirinya, seperti penambahan pengetahuan, kebiasaan 

dan keterampilan. 

 



Perubahan Positif dan Aktif 

Perubahan positif yang dimaksud oleh Muhibbin Syah adalah bahwa perubahan tersebut bersifat 

baik dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kemudian sesuai dengan harapan karena 

mendapatkan sesuatu yang sifatnya baru dan tentu harus lebih baik dari keadaan sebelum ia 

belajar. Sedangkan perubahan bersifat aktif merujuk kepada perubahan yang terjadi karena 

adanya upaya oleh siswa itu sendiri. 

Perubahan Efektif dan Fungsional 

Perubahan hasil dari belajar dapat disebut sebagai perubahan yang efektif jika memberi dampak 

dan manfaat terhadap siswa yang bersangkutan. Kemudian, perubahan dapat dikatakan bersifat 

fungsional jika perubahan yang terjadi setelah belajar itu ada di dalam diri siswa dan bersifat 

relatif menetap dan bila diperlukan maka perubahan itu bisa direproduksi dan digunakan kembali. 

Perubahan yang terjadi pada diri siswa sebagai dampak dari proses belajar dapat terjadi pada 

berbagai ranah, bisa kognitif, afektif, atau psikomotor. Perubahan-perubahan yang dimiliki oleh 

siswa ini tentu berdeda sekali dengan perubahan akibat refleks atau naluriah. Karena itu,untuk 

membuat perubahan yang lebih efektif sebagai hasil belajar oleh siswa, guru sebaiknya 

memberikan penguatan-penguatan (reinforcement) dan balikan-balikan (feedback) saat proses 

belajar sedang berlangsung. 
 
Cara Meningkatkan Belajar 

Nah, sudah jelas bukan tentang pengertian belajar? Mudah-mudahan untaian definisi belajar 

menurut beberapa kamus dan ahli psikologi pendidikan di atas dapat menambah pengetahuan 

anda. Berikutnya kita akan membahas tentang cara meningkatkan belajar pada diri siswa agar 

proses dan hasil belajar mereka efektif dan memuaskan. Ada beberapa cara yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas belajar siswa, yaitu: (1) kesiapan fisik dan 

mental; (2) konsentrasi belajar; (3) minat dan motivasi belajar; (4) penggunaan berbagai strategi 

belajar yang sesuai; (5) belajar secara holistik; (6) berbagi; dan (7) menguji hasil belajar. Berikut 

paparannya: 

Kesiapan Fisik dan Mental 

Hal penting pertama yang harus diperhatikan sebelum siswa mulai belajar adalah kesiapan fisik 

dan mental (psikis) mereka. Bila siswa tidak siap belajar, maka pembelajaran akan berlangsung 

sia-sia atau tidak efektif. Dengan siap fisik dan mental, maka siswa akan dapat belajar secara 

aktif. 

Tingkatkan Konsentrasi 

Saat belajar berlangsung, konsentrasi menjadi faktor penentu yang amat penting bagi 

keberhasilannya. Apabila siswa tidak dapat berkonsentrasi dan terganggu oleh berbaagai hal di 

luar kaitan dengan belajar, maka proses dan hasil belajar tidak akan maksimal. Penting bagi guru 

untuk memberikan lingkungan belajar yang mendukung terjadinya belajar pada diri siswa. 

Tingkatkan Minat dan Motivasi 

Minat dan motivasi juga merupakan faktor penting dalam belajar. Tidak akan ada keberhasilan 

belajar diraih apabila siswa tidak memiliki minat dan motivasi. Guru dapat mengupayakan 

berbagai cara agar siswa menjadi berminat dan termotivasi belajar. Bila minat dan motivasi dari 

guru (ekstrinsik) berhasil diberikan, maka pada tahap selanjutnya peningkatan minat dan motivasi 
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belajar menjadi lebih mudah apalagi bila siswa memiliki minat dan motivasi yang bersumber dari 

dalam dirinya sendiri karena kepuasan yang mereka dapatkan saat belajar atau dari hasil belajar 

yang mereka peroleh. 

Gunakan Strategi Belajar 

Guru dapat membantu siswa agar bisa dan terampil menggunakan berbagai strategi belajar yang 

sesuai dengan materi yang sedang dipelajari. Menggunakan berbagai strategi belajar yang cocok 

sangat penting agar perolehan hasil belajar menjadi maksimal. Setiap konten memiliki 

karakteristik dan kekhasannya sendiri-sendiri dan memerlukan strategi-strategi khusus untuk 

mempelajarinya. 

Belajar Sesuai Gaya Belajar 

Setiap individu demikian pula siswa memiliki gaya belajar dan jenis kecerdasan dominan yang 

berbeda-beda. Guru harus mampu memberikan situasi dan suasana belajar yang memungkinkan 

agar semua gaya belajar siswa terakomodasi dengan baik. Pemilihan strategi, metode, teknik 

dan model pembelajaran yang sesuai akan sangat berpengaruh. Gaya belajar yang 

terakomodasi dengan baik juga akan meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar, 

hingga mereka dapat berkonsentrasi dengan baik dan tidak mudah terganggu (terdistraksi) oleh 

hal-hal lain di luar kegiatan belajar yang berlangsung. 

Belajar Secara Holistik (Menyeluruh) 

Mempelajari sesuatu tidak bisa sepotong-sepotong. Informasi yang dipelajari harus utuh dan 

menyeluruh. Perlu untuk menekankan hal ini kepada siswa, agar mereka belajar secara holistik 

tentang materi yang sedang mereka pelajari. Pengetahuan akan informasi secara holistik dan 

utuh akan membuat belajar lebih bermakna. 

Berbagi: Biasakan Menjadi Tutor Bagi Siswa Lain 

Siswa dapat difungsikan sebagai tutor sebaya bagi siswa lain. Ini tentu sangat baik bagi mereka 

sebagai bentuk lain dalam mengkomunikasikan hasil belajar atau proses belajar yang mereka 

lakukan. Berbagi pengetahuan yang baru atau sudah dimiliki akan menjadikan informasi atau 

pengetahuan itu terelaborasi dengan mantap. 

Uji Hasil Belajar 

Ujian atau tes hasil belajar penting karena ia dapat menjadi umpan balik kepada siswa yang 

bersangkutan sampai sejauh mana penguasaan mereka terhadap suatu materi belajar. Informasi 

tentang sejauh mana hasil belajar yang telah mereka peroleh akan menjadi umpan balik yang 

efektif agar mereka dapat membenahi bagian-bagian tertentu yang masih belum atau kurang 

dikuasai. Siswa menjadi mempunyai peta kekuatan dan kelemahan hasil belajar mereka 

sehingga mereka dapat memperbaiki atau memperkayanya. 
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PROSES PSIKOLOGIS DASAR: 
BELAJAR DAN MEMORI 

 

 

A. BELAJAR 

Pengertian 
Belajar merupakan topik dasar dalam psikologi yang berperan penting 

dalam hampir semua cabang psikologi. Sebagai contoh, ahli psikologi yang 

mempelajari persepsi akan bertanya, “Bagaimana kita belajar bahwa orang 

yang kelihatan kecil dari jarak tertentu itu berarti dia jauh dan tidak berarti 

orang tersebut kecil. Seorang ahli psikologi perkembangan mungkin akan 

bertanya-tanya, “Bagaimana bayi belajar membedakan ibunya dengan orang 

lain?. Seorang ahli psikologi klinis akan bertanya, mengapa sebagian orang 

takut pada laba-laba?” Psikolog sosial akan bertanya, Bagaimana kita tahu 

bahwa kita sedang jauh cinta?”. Masing-masing pertanyaan ini meski ditarik 

dari cabang psikologi yang berbeda dapat dijawab hanya dengan mengacu 

pada proses belajar. 

Belajar dapat diartikan sebagai perubahan perilaku sebagai akibat dari 

pengalaman dan latihan. Perilaku belajar memiliki ciri-ciri: 

1. merupakan sebuah proses yaitu belajar secara umum menunjuk pada 

proses perubahan 

2. relatif permanent, bahwa perubahan tersebut bukan karena 

kematangan, kelelahan maupun pengaruh zat-zat kimia 

3. perilaku, bahwa belajar akan menjadi bermakna (signifikan) jika ada 

manifestasi eksternal yang dapat diamati sehingga dapat ditarik sebuah 

kesimpulan 

4. bersifat potensial, sewaktu-waktu siap dimunculkan. Bahwa tidak 

semua yang kita pelajari berpengaruh langsung pada perilaku. 

Tipe-Tipe Belajar 
Belajar dapat dibedakan menjadi tiga tipe: 

1. Belajar dengan pembiasaan /Kondisioning Klasik (Classical 

Conditioning) 

2. Belajar operan/ Kondisioning Operan (Operant Conditioning) 

3. Belajar melalui pengamatan (Observational Learning) 

Kondisioning Klasik 
Teori belajar dengan kondisioning (pembiasaan) ini pada awalnya tidak 

secara sengaja ditemukan oleh seorang fisiolog Rusia, yakni Ivan P.Pavlov 

(1849-1936). Pavlov banyak melakukan penelitian tentang gerak refleks 



pada saluran pecernakan dengan menggunakan anjing sebagai subyek 

percobaannya. Setiap kali ia masuk laboratorium, anjing itu mengeluarkan 

air liur meski tidak membawa makanan. Fenomena tersebut diteliti lebih 

lanjut sehingga melahirkan teori belajar yang disebut Kondisioning Klasik. 

Prinsip belajar dengan kondisioning klasik adalah pemasangan stimulus 

bersyarat dengan stimulus alami secara berulang-ulang sehingga terbentuk 

perilaku baru yang disebut sebagai respon bersyarat. 

Untuk lebih memahami proses terjadinya kondisioning seperti yang 

dilakukan dalam eksperimen Pavlov, ada beberapa konsep dasar yang perlu 

diketahui: 

1. Stimulus Netral, yaitu stimulus yang – sebelum kondisioning – tidak 

berpengaruh terhadap respon yang diinginkan 

2. Stimulus Alami (Unconditioned Stimulus/UCS), yaitu stimulus yang 

bisa menimbulkan respon secara alami/tanpa perlu dipelajari terlebih dahulu 

3. Stimulus Bersyarat (Conditioned Stimuli/CS), yaitu stimulus yang 

tadinya netral, setelah proses kondisioning dapat menimbulkan respon yang 

diinginkan (respon bersyarat) 

4. Respon Alami (Unconditioned Response/UCR), yaitu respon yang 

terbentuk akibat kehadiran stimulus alami 

5. Respon Bersyarat ((Conditioned Response/CR), yaitu respon yang 

terbentuk setelah proses kondisioning (sebagai akibat dari pemasangan 

stimulus alami/UCS dan stimulus bersyarat/CS secara berulang-ulang ) 

Adapun prosesnya adalah sebagai berikut: 

Sebelum Kondisioning: 

Stimulus Respon 

Netral : Bunyi bel 

Tidak ada respon yang 

diharapkan 

Alami/ UCS: 

Daging UCR: Mengeluarkan air liur 

Selama Kondisioning 

Stimulus  Respon 

Netral: Bunyi 

bel  

UCR: mengeluarkan air liur 

Alami/ UCS: 

Daging  

Sesudah Kondisioning 



Stimulus Respon 

Bersyarat /CS: 

Bunyi bel CR: mengeluarkan air liur 

Percobaan lain yang sejalan dengan prinsip-prinsip kondisioning klasik 

adalah percobaan yang dilakukan oleh JB Watson dari Amerika. Dia 

memasangkan stimulus dengan suara keras yang dipaparkan pada seorang 

bayi bernama Albert. Suara keras secara alami menghasilkan rasa takut pada 

bayi, sedang binatang berbulu pada awalnya menimbulkan reaksi senang. 

Setelah pemaparan berulang-ulang binatang berbulu yang diikuti dengan 

suara keras, bayi Albert memberikan respon takut terhadap binatang 

tersebut. 

Fenomena – fenomena dalam kondisioning klasik 

1. extinction, adalah menurunnya frekuensi respon bersyarat bahkan 

akhirnya menghilangnya respon bersyarat akibat ketiadaan stimulus alami 

dalam proses kondisioning 

2. spontaneous recovery: munculnya kembali respon bersyarat yang 

tadinya menghilang beberapa waktu kemudian tanpa pemaparan stimulus 

bersyarat. 

3. generalisasi dan diskriminasi stimulus: generalisasi stimulus adalah 

respon yang terjadi terhadap stimulus yang mirip dengan stimulus bersyarat. 

Sedangkan diskriminasi stimulus adalah proses organisme belajar 

membedakan stimulusyang mirip dan membatasi responnya hanya terhadap 

stimulus bersyarat. 

4. higher order conditioning, terjadi ketika stimulus bersyarat yang telah 

dipaparkan pada proses kondisioning sebelumnya dipasangkan dengan 

stimulus netral secara berulang. Jika stimulus netral ini dapat menimbulkan 

respon bersyarat yang mirip terhadap stimulus bersyarat sebelumnya,, higher 

order conditioningterjadi. 

 
Kondisioning Operan 
Berawal dari percobaan Thorndike lalu dikembangkan oleh Skinner. Skinner 

meyakini bahwa memang kita memiliki sesuatu seperti halnya jiwa atau 

pikiran, tetapi akan lebih produktif mempelajari perilaku yang dapat diamati 

daripada mengkaji peristiwa-peristiwa mental internal. Dia membedakan dua 

tipe perilaku, yaitu respondent behavior dan operant behavior. Respondent 

behvior adalah perilaku karena gerak refleks dan tidak perlu 

dipelajari. Operant behavior adalah perilaku karena hasil belajar dan 

kebanyakan perilaku manusia adalah termasuk dalam tipe ini. 



Prinsip kondisioning operan memprediksikan jika suatu efek 

secara konsisten mengikuti suatu perilaku atau tindakan, maka kita akan 

belajar bahwa perilaku kitalah yang menimbulkan efek tersebut, terlepas 

apakah itu benar-benar penyebabnya atau bukan. Dengan kata lain, belajar 

terbentuk karena konsekuensi perilaku yang ditimbulkan menyenangkan 

atau tidak menyenangkan. Perilaku yang menimbulkan konsekuensi yang 

menyenangkan akan cenderung diulang (frekuensinya meningkat), 

sebaliknya jika konsekuensi yang ditimbulkan tidak menyenangkan maka 

perilaku akan cenderung dihindari (frekuensi menurun). Konsekuensi yang 

dapat meningkatkan probabilitas frekuensi terjadinya perilaku 

disebut reinforcement(penguatan/pengukuhan). Konsekuensi yang dapat 

menurunkan terjadinya perilaku disebut punishment. 

Macam reinforcement dan punishment dapat dilihat pada tabel berikut: 

Jenis stimulus Pemberian Penghilangan 

Positif 

(menyenangkan) Reinforcement positif 

Punishment by 

removal 

Negatif (tidak 

menyenangkan) 

Punishment by 

applicatiion Reinforcement negatif 

Jadwal pemberian reinforcement: 

1. continuous reinforcement: setiap perilaku/respon yang tepat diberi 

penguat 

2. partial reinforcement: tidak semua perilaku yang tepat diberi 

reinforcement, kadang diberi, kadang tidak 

A. Ratio: berdasar jumlah respon 

i. Fixed Ratio Schedule:: reinforcement diberikan pada setiap jumlah tertentu 

respon yang diharapkan secara tetap, misal setiap 3 x 

respon tepat 

ii. Variable Ratio Schedule: reinforcement diberikan pada sejumlah respon 

secara bervariasi 

B. Interval:berdasar rentang waktu 

i. Fixed Interval Schedule: reinforcement diberikan pada setiap interval 

waktu yang tetap, misal setiap 10 menit 

ii. Variable Interval Schedule: reinforcement diberikan pada setiap interval 

waktu yang bervariasi 

Belajar Observasi 
Teori belajar ini dikembangkan oleh Albert Bandura, merupakan perpaduan 

antara pandangan behavioristik dan kognitif, bahwa belajar tidak harus 

melalui reinforcement secara langsung seperti pada kondisioning operan. 

Belajar dapat terjadi karena individu meniru (imitasi) orang lain (model) 



yang mendapat reinforcement sebagai konsekuensi dari tindakan yang 

dilakukan oleh model tersebut. Ini disebut vicarious reinforcement. Bandura 

menyatakan bahwa terjadinya belajar sosial dengan melalui proses 

pengolahan informasi tentang konsekuensi yang diperoleh model sebelum 

memutuskan meniru atau tidak. 

MEMORI (INGATAN) 
Pengertian 
Memori atau ingatan adalah proses memasukkan, menyimpan dan 

mengeluarkan kembali informasi dan pengalaman yang kita peroleh. 

Menurut Andersen (1997) memori adalah rekaman pengalaman yang relatif 

permanen yang mendasari perilaku belajar. Kaitan memori dengan belajar: 

belajar mengacu pada proses adaptasi perilaku terhadap pengalaman dan 

memori menunjuk pada rekaman permanen yang mendasari adaptasi 

tersebut. 

Proses memori dapat dibagi menjadi tiga tahap: tahap akuisisi (perolehan), 

tahap retensi (penyimpanan) dan tahap retrieval (pemunculan kembali) 

repetitive elaborative rehearsal 

rehearsal 

informasi  memori sensoris  short term memory  long term memory 

informasi yang pada mulanya direkam dalam sistem sensoris masuk kedalam 

memori sensoris 

Macam Memori 
1. memori sensoris (Sensory Memory) 

informasi yang langsung diterima alat indera dan akan hilang dalam 

waktu satu detik 

2. memori jangka pendek (Short Term Memory) 

informasi bertahan 15-25 detik. Disebut juga working memory karena 

saat beraktivitas kita membutuhkan informasi-informasi tertentu ysng 

penggunaannya hanya sesaat. Memori jangka pendek ini dapat kita 

tingkatkan dengan metode chunking, yaitu membagi-bagi informasi 

ke dalam unit-unit tertentu. Misal menghafal NIM: 71060017 menjadi 

71-06-0017 

3. memori jangka panjang (Long Term Memory) 

informasi yang relatif permanent. Macamnya: 

A. memori deklaratif: berisi informasi-informasi faktual, terdiri dari 

memori semantik dan memori episodik. Memori semantik adalah 

ingatan tentang pengetahuan/fakta-fakta umum, misal kitab suci umat 



Islam adalah Al-Quran. Memori episodik adalah ingatan tentang suatu 

peristiwa tertentu, misal ingatan ketika kita pertama kali masuk 

kuliah. 

 

B. Memori prosedural: berisi informasi yang berhubungan dengan 

ketrampilan dan kebiasaan melakukan sesuatu. Misal ingatan tentang 

tatacara wudhu. 

Mengingat adalah memunculkan kembali informasi tersebut pada saat 

dibutuhkan. Jika informasi yang kita butuhkan tersebut tidak dapat 

dimunculkan kembali secara utuh, maka itulahnyang disebut dengan lupa. 

Ada beberapa penjelasan mengapa kita lupa 

1. Teori Atropi (Decay Theory) 

Lupa terjadi karena informasi yang pernah kita simpan tidak pernah 

lagi dimunculkan. Akibatnya jejak-jejak memori menjadi rusak atau 

hilang 

2. Teori Interferensi 

Informasi yang disimpan tidak hilang. Lupa terjadi karena informasi 

yang ada saling menghambat atau bercampur aduk. Macamnya: 

A. interferensi proaktif: informasi yang baru masuk sulit dimunculkan 

karena terhambat oleh informasi lama yang sudah tersimpan 

(informasi lama menghambat informasi baru). 

B. interferensi retroaktif: informasi yang sudah lama tersimpan sulit 

dimunculkan kembali karena terhambat oleh informasi yang baru 

masuk (informasi baru menghambat informasi lama). 

3. Teori Kegagalan Mengingat kembali (Retrieval Failure Theory) 

Informasi yang pernah kita simpan tidak akan hilang. Lupa terjadi jika 

tidak didapatkan petunjuk yang cukup untuk memunculkan kembali 

informasi yang pernah disimpan dalam memori. Misal 

4. Motivated Forgetting 

lupa terjadi karena adanya dorongan atau usaha untuk melupakan 

biasanya hal-hal/peristiwa peristiwa yang tidak mengenakkan. 

Memang ada kecenderungan manusia untuk tidak mengingat-ingat 

kembali pengalaman yang kurang menyenangkan/menyakitkan bagi 

dirinya. 

5. Lupa karena sebab fisiologis (disfungsi memori) 

Kelupaan terjadi karena faktor fisiologis, yaitu karena proses kimiawi, 

proses penuaan atau proses degenerasi sel otak dan syaraf.  

 

 



 

Macamnya: 

A. amnesia retrograd, yaitu lupa pada informasi-informasi yang telah 

lalu. Misal lupa pada nama sendiri, orang-orang terdekat, alamat 

rumah, dan lain-lain. 

B. Amnesia anterograd: lupa pada informasi yang baru saja masuk. Misal 

lupa bahwa tadi baru saja makan. 

C. Penyakit alzheimer: lupa karena kerusakan sel otak secara progresif 

akibat kekurangan zat neurotransmitter yang disebut Ach (Asetilkolin) 

D. Sindrom Korsakoff: lupa karena minum alkohol dalam jangka waktu 

lama sehingga kekurangan vit B1 

Agar tidak mudah lupa ada beberapa teknik yang bisa kita pakai: 

1. teknik kata kunci (keyword technique), yaitu mengingat suatu kata 

dengan cara mengasosiasikannya dengan kata lain secara interaktif. 

2. metode lokus: menempatkan secara imaginer kata-kata yang akan 

diingat pada tempat-tempat tertentu yang sudah familiar bagi kita. 

3. encodinng fenomena spesifik: memanfaatkan karakteristik lingkungan 

atau materi yang mirip dengan karakteristik lingkungan atau materi 

ketika memasukkan infprmasi. 

4. organisasi materi teks, yaitu ketika membaca materi tertulis, 

memahami strtuktur bacaan tersebut. Cara lain dengan mengajukan 

pertanyaan pada diri sendiri setelah membaca materi. 

5. organisasi catatan kuliah: menggunakan teknik mencatat efektif yaitu 

penggunaan peta pikiran 

6. praktek dan latihan 

 

 

KAITAN ANTARA MEMORI (INGATAN) DENGAN BELAJAR 
Ketika kita belajar artinya kita sedang menyerap informasi dari apa 

yang kita pelajari. Proses diterimanya informasi semua tersimpan dalam 

memori dan memori ada di dalam otak manusia. Memori otak manusia 

kerjanya mirip dengan memori komputer. Pada komputer, memorinya 

disebut RAM (Random Access Memory) berfungsi merekam, memelihara 

dan memanfaatkan informasi baru. Pada manusia, fungsinya lebih luas lagi 

mencakup perbendaharaan kata, pengetahuan bahasa, semua informasi yang 

telah kita pelajari, pengalaman hidup pribadi, segala kemahiran yang telah 

dipelajari dari mulai berjalan, berbicara hingga prestasi musik, seni, olahraga 

dan sebagainya. 



Konsep memori sangat erat berkaitan dengan pendekatan kognitif, dalam 

hal ini antara belajar dan memori memiliki kaitan sangat erat. Belajar 

merupakan aktifitas dalam pendidikan dan merupakan sebuah proses untuk 

mengetahui, memahami dan akhirnya menerapkan berbagai informasi yang 

diterima selama proses pembelajaran. Ketika belajar mustahil terjadi tanpa 

tidak melibatkan memori, sebab setiap eksekusi satu reaksi yang dipelajari 

membutuhkan memori mengenai tindakan yang pernah 

dilakukan. Contohnya saja ketika seorang mahasiswa psikologi diminta 

untuk mengulang kembali istilah-istilah sulit dalam pelajaran yang 

sebelumnya telah dipelajari, maka dia tidak akan mampu merecall jika tidak 

ada memori yang tersimpan dalam otak kita. 

Setiap individu memiliki daya ingat (memori) yang berbeda-beda, 

sehingga hasil belajar yang diperoleh pun berbeda-beda. Ada beberapa cara 

untuk memperkuat daya ingat, salah satunya dengan latihan mental, 

misalnya dengan menggunakan tekhnik puzzle dan teki-teki. Selain itu 

belajar secara berulang-ulang juga dapat membantu seseorang untuk 

memperkuat memorinya. 

 

 

Beberapa penelitian terbaru memperkuat hubungan antara tidur dan belajar. 

 

Mengaktifkan dan mereorganisasi. Sebuah studi 2010 Harvard menyarankan bahwa 

bermimpi dapat mengaktifkan dan mengatur kembali bahan baru-baru belajar, yang 

akan membantu meningkatkan daya ingat dan meningkatkan kinerja. Dalam studi 

tersebut, para sukarelawan belajar untuk menavigasi labirin kompleks. Selama istirahat, 

beberapa diizinkan untuk tidur siang selama 90 menit, yang lain tidak. Ketika para 

relawan ditangani labirin lagi, hanya sedikit orang yang bermimpi tentang hal itu selama 

tidur siang mereka melakukan yang lebih baik. 

 

Tidur siang lebih pendek. Dalam studi lain di Harvard, relawan mahasiswa melakukan 

pengujian hafal pasang kata yang tidak terkait, mengerjakan teka-teki labirin, 

dan menyalinangka yang rumit. Semua diuji pada pekerjaan mereka, dan setengah 

diizinkan untuk tidur siang selama 45 menit. Selama tes ulang, tidur siang mendorong 

kinerja relawan yang awalnya tidak baik pada tes mampu membantu mereka yang 

mendapatkan nilai lebih baikuntuk pertama kalinya. 

 



Micro tidur siang. Bagi banyak orang, sangat sulit, bahkan ada yang mustahil, untuk 

mendapatkan tips kesehatan berupa 45 menit waktu untuk tidur siang. Dalam sebuah 

penelitian di Jerman, relawan yang melakukan tidur siang selama 

6 menit mampu membantu mengingat daftar 30 kata yang mereka hafal sebelumnya. 

 

Tidur dan kreativitas. Tidur siang umumnya terlalu singkat untuk membiarkan 

sedikit orang ke fase dalam tidur siang. Ini adalah tahap di mana kebanyakan mimpi 

terjadi. Peneliti California memberi relawan serangkaian masalah kreatif di pagi hari dan 

meminta mereka untuk menghabiskan waktu sepanjang hari merenungkan solusi 

sebelum diuji sore harinya. Setengah dari relawan diminta untuk tetap terjaga di siang 

hari, yang lain didorong untuk tidur siang. Mereka yang tidur siang yang cukup panjang 

melakukan 40% lebih baik pada tes dari pada mereka yang tidak melakukan tidur siang. 

Bukan hanya meningkatkan kewaspadaan dan perhatian, tidur siang memungkinkan 

otak untuk bekerja secara kreatif pada masalah yang telah diajukan sebelum tidur. 

 

Tidur siang tidak akan membuat Anda pintar atau menjamin kesuksesan, tetapi dapat 

membantu meningkatkan memori dan memecahkan masalah. Tidur nyenyak di malam 

hari, dan cukup lama, terkait dengan kesehatan yang baik. Kombinasi tersebut adalah 

pendekatan dua langkah yang harus memberikan sesuatu yang setiap orang untuk tidur. 

 


