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KOMPETENSI GURU 
2.  Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik. 

 

Pengertian Teori Pembelajaran 

Teori ialah prinsip kasar yang menjadi dasar pembentukan sesuatu ilmu 

pengetahuan. Dasar teori ini yang akan di kembangkan pada ilmu pengetahuan agar 

dapat di ciptakan pengetahuan baru yang lebih lengkap dan detail sehingga dapat 

memperkuat pengetahuan tersebut  

Teori pembelajaran merupakan penerapan prinsip-prinsip teori belajar, teori 

tingkah laku, dan prinsip-prinsip pembelajaran dalam usaha mencapai tujuan belajar.  

Teori pembelajaran merupakan suatu kumpulan prinsip-prinsip yang terintegrasi 

dan yang memberikan preskripsi untuk mengatur situasi atau lingkungan belajar 

sedemikian rupa sehingga dapat membantu siswa mencapai tujuan belajarnya dengan 

mudah.  

 

2.2       Teori-teori Pembelajaran 

Pada asasnya, teori-teori pembelajaran masa kini dapat diklasifikasikan kepada 

teori yang utama yaitu : 

1.      Teori Behavioris 

Teori behavioris yang diperkenalkan oleh Ivan Pavlov dan dikembangkan 

olehThorndike dan Skinner, berpendapat bahwa pembelajaran adalah berkaitan dengan 

perubahan tingkah laku. Teori pembelajaran mereka kebanyakannya dihasilkan dengan 

menumpukan ujian kepada perhubungan antara ‘rangsangan’ dan ‘gerakbalas’ yang 

menghasilkan perubahan tingkah laku. Ujian ini bisa bersifat sebagai suatu usaha yang 

dapat merubah tingkah laku orang agar bisa lebih baik. Maka perubahan inilah yang di 

sebut pembelajaran 

2.      Teori Kognitif 

Teori kognitif pula berpendapat bahwa pembelajaran ialah suatu proses pendala 

man yang berlaku dalam akal pikiran, dan tidak dapat diperhatikan secara langsung 

dengan tingkah laku.  

Ahli-ahli psikologi kognitif seperti Bruner dan Piaget menjelaskan kajian kepada 

berbagai jenis pembelajaran dalam proses penyelesaian masalah dan akal berdasarkan 

berbagai peringkat umur dan kecerdasan pelajar. Teori-teori pembelajaran mereka 

adalah bertumpu kepada cara pembelajaran seperti pemikiran cerdik, urgensi 

penyelesaian masalah, penemuan dan pengkategorian. Menurut teori ini, manusia 

memiliki struktur kognitif, dan semasa proses pembelajaran, otak akan menyusun 

segala pernyataan di dalam ingatan.  
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3.      Teori Sosial 

Teori sosial pula menyarankan teori pembelajaran dengan menggabungkan teori 

behavioris bersama dengan kognitif. Teori ini juga dikenal sebagai Teori Perlakuan 

Model. Albert Bandura, seorang tokoh teori sosial ini menyatakan bahwa proses 

pembelajaran akan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dengan menggunakan 

pendekatan ‘permodelan’. Beliau menjelaskan lagi,  bahwa aspek pemerhatian pelajar 

terhadap apa yang disampaikan atau dilakukan oleh guru dan  juga aspek peniruan 

oleh pelajar akan dapat memberikan kesan yang menarik kepada kepahaman pelajar. 

4.      Teori Humanisme 

Teori humanis juga berpendapat pembelajaran manusia bergantung kepada 

emosi dan perasaannya. Carl Rogers menyatakan bahwa setiap individu itu mempunyai 

cara belajar yang berbeda dengan individu yang lain. Oleh karena itu, strategi dan 

pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran hendaklah dirancang dan 

disusun mengikut kehendak dan perkembangan emosi pelajar itu. 

5.      Teori Piaget 

Menurut Piaget (Dahar 1996; Hasan 1996; Surya 2003), setiap individu 

mengalami tingkat-tingkat perkembangan intelektual dalam pembelajaran. Tahap- tahap 

tersebut berdasarkan umur seorang anak. Tahap-tahap tersebut sebagai berikut: 

1.      Tingkat Sensorimotor (0-2 tahun) 

2.      Tahap Preoporational (2-7 tahun) 

3.      Tahap Concrete (7-11 thn) 

4.      Tahap Formal Operations (11 tahun ke atas) 

6.      Teori Vigotsky  

Sumbangan teori Vigotsky adalah penekanan pada bakat sosio budaya dalam 

pembelajaran. Menurutnya, pembelajaran terjadi ketika siswa bekerja dalam zona 

perkembangan proksima (zone of proximal development). Zona perkembangan 

proksima adalah tingkat perkembangan sedikit di atas tingkat perkembangan seseorang 

pada ketika pembelajaran berlaku. 

Astuty (2000) secara terperinci, mengemukakan bahwa yang dimaksudkan 

dengan “zona per-kembangan proksima” adalah jarak antara tingkat per-kembangan 

sesungguhnya dengan tingkat perkembangan potensial.  

7.      Teori Ausubel 

Menurut Ausubel, pemecahan masalah yang sesuai adalah lebih bermanfaat 

bagi siswa dan merupakan strategi yang efisien dalam pembelajaran. Kekuatan dan 

makna proses pemecahan masalah dalam pembelajaran sejarah terletak pada 

kemampuan siswa dalam mengambil peranan pada kumpulannya. Untuk melancarkan 

proses tersebut maka diperlukan bimbingan secara langsung daripada guru, sama ada 

secara lisan maupun dengan tingkah laku, manakala siswa diberi kebebasan untuk 

membangun pengetahuannya sendiri. 
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Lebih lanjut Ausubel (dalam Kartadinata, 2001) mengemukakan, seseorang 

belajar dengan mengasosiasikan fenomena, pengalaman dan fakta-fakta baru ke dalam 

skemata yang telah dipelajari. Hal ini menjadikan pembelajaran akuntansi tidak hanya 

sebagai konsep-konsep yang perlu dihapal dan diingat hanya pada saat siswa 

mendapat materi itu saja tetapi juga bagaimana siswa mampu menghubungkan 

pengetahuan yang baru didapat kemudian dengan konsep yang sudah dimilikinya 

sehingga terbentuklah kebermaknaan logis. 

8.      Teori Konstruktivisme 

Teori konstruktivisme lahir dari idea Piaget dan Vygotsky. Konstruktivisme 

adalah satu faham bahwa siswa membina sendiri pengetahuan atau konsep secara 

aktif berasaskan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Dalam Proses ini, siswa 

akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk 

membina pengetahuan baru. Mengikut Briner (1999), pembelajaran secara 

konstruktivisme berlaku di mana siswa membina pengetahuan dengan menguji ide dan 

pendekatan berasaskan pengetahuan dan pengalaman sedia ada, 

mengimplikasikannya pada satu situasi baru dan mengintegerasikan pengetahuan baru 

yang diperoleh dengan binaan intelektual yang sedia wujud.  

 

2.3       Prinsip Pembelajaran 

Prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir,landasan berpijak, dan sumber 

motivasi agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik 

dengan peserta didik. 

1.      Prinsip Aktivitas  

            Pengalaman belajar yang baik hanya bisa didapat bila peserta didik mau 

mengaktifkan dirinya sendiri dengan bereaksi terhadap lingkungan. Belajar yang 

berhasil mesti melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun aktivitas 

psikis. Aktifitas fisik adalah peserta didik giat dan aktif dengan anggota badan. Dalam 

prinsip ini, maka tugas guru dalam mengajar antara lain: 

2.      Prinsip Motivasi  

Motivasi berarti dorongan atau keinginan, baik datang dari dalam diri (instrinsik) 

maupun dorongan dari luar diri seseorang (ekstrinsik). 

3.      Prinsip Lingkungan  

Lingkungan adalah sesuatu hal yang berada di luar diri individu. Lingkungan 

pengajaran adalah segala hal yang mendukung pengajaran itu sendiri yang dapat 

difungsikan sebagai sumber pengajaran atau sumber belajar. Diantaranya; guru, buku, 

dan bahan pelajaran yang menjadi sumber belajar. 

4.      Prinsip Individualitas (Perbedaan Individu)  

Secara psikologis, prinsip perbedaan individualitas sangat penting diperhatikan 

karena: 

            a. Setiap anak mempunyai sifat, bakat, dan kemampuan yang berbeda 
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            b. Setiap individu berbeda cara belajarnya 

            c. Setiap individu mempunyai minat khusus yang berbeda 

            d. Setiap individu mempunyai latar belakang yang berbeda 

            e. Setiap individu membutuhkan bimbingan khusus dalam menerima  

    pelajaran yang diajarkan guru sesuai dengan perbedaan individual 

f. Setiap individu mempunyai irama pertumbuhan dan perkembangan yang    

   berbeda 

5.      Prinsip Konsentrasi  

Konsentrasi adalah pemusatan secara penuh terhadap sesuatu yang sedang 

dikerjakan atau berlangsungnya suatu peristiwa. Konsentrasi sangat penting dalam 

segala aktivitas, terutama aktivitas belajar mengajar. 

6.      Prinsip Kebebasan  

Prinsip kebebasan dalam pengajaran yang dimaksud adalah kebebasan yang 

demokratis, yaitu kebebasan yang diberikan kepada peserta didik dalam aturan dan 

disiplin tertentu. Dan disiplin merupakan suatu dimensi kebebasan dalam proses 

penciptaan situasi pengajaran. 

7.      Prinsip Peragaan  

Alat indera merupakan pintu gerbang pengetahuan. Peragaan adalah 

menggunakan alat indera untuk mengamati, meneliti, dan memahami sesuatu. 

Pemahaman yang mendalam akan lahir dari analisa yang komprehensif sehingga 

menghasilkan gambaran yang lengkap tentang sesuatu. 

8.      Prinsip Kerjasama Dan Persaingan  

Kerjasama dan persaingan adalah dua hal berbeda. Persaingan yang dimaksud 

bukan persaingan untuk saling menjatuhkan dan yang lain direndahkan, tetapi 

persaingan yang dimaksud adalah persaingan dalam kelompok belajar agar mencapai 

hasil yang lebih tinggi tanpa menjatuhkan orang atau siswa lain. 

9.      Prinsip Apersepsi  

Apersepsi dalam pengajaran adalah menghubungan pelajaran lama dengan 

pelajaran baru, sebagai batu loncatan sejauh mana anak didik mengusai pelajaran lama 

sehingga dengan mudah menyerap pelajaran baru. 

10.  Prinsip Korelasi  

Korelasi yaitu menghubungkan pelajaran dengan kehidupan anak atau dengan 

pelajaran lain sehingga pelajaran itu bermakna baginya. Korelasi akan melahirkan 

asosiasi dan apersepsi sehingga dapat membangkitkan minat siswa pada pelajaran 

yang disampaikan.  

11.  Prinsip Efisiensi dan Efektifitas  

Prinsip efisiensi dan efektifitas maksudnya adalah bagaimana guru menyajikan 

pelajaran tepat waktu, cermat, dan optimal. Alokasi waktu yang telah dirancang tidak 

sia-sia begitu saja, seperti terlalu banyak bergurau, memberi nasehat, dan sebagainya.  

12.  Prinsip Globalitas  
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Prinsip global atau integritas adalah keseluruhan yang menjadi titik awal 

pengajaran. Memulai materi pelajaran dari umum ke yang khusus. Dari pengenalan 

sistem kepada elemen-elemen sistem. Pendapat ini terkenal dengan Psikologi 

Gestalt bahwa totalitas lebih memberikan sumbangan berharga dalam pengajaran. 

13.  Prinsip Permainan dan Hiburan  

Setiap individu atau peserta didik sangat membutuhkan permainan dan hiburan 

apalagi setelah terjadi proses belajar mengajar. Bila selama dalam kelas siswa diliputi 

suasana hening, sepi, dan serius, akan membuat peserta didik cepat lelah, bosan, 

butuh istirahat, rekreasi, dan semacamnya. Maka guru disarankan agar memberikan 

kesempatan kepada anak didik bermain, menghibur diri, bergerak, berlari-lari, dan 

sejenisnya untuk mengendorkan otaknya. 

 


