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I believe that education is the fundamental 
method of social progress and reform…….

Through education society can formulate its 
own purposes, can organize and economy 
in the direction in which it wishes to move

John dewey in to “my pedagogic creed” 1887



BELAJAR?

APA ITU BELAJAR?

Perubahan tingkah laku 
yang bersifat permanen 

sebagai akibat dari sebuah 
latihan atau pengalaman

(william.j.morgan)



Prinsip-prinsip belajar

Subyek belajar adalah siswa (raw input)

Siswa belajar sesuai tingkat kemampuannya 
(levelling)

Harus adanya penguatan (reinforcement)

dari setiap tahapan belajar

Belajar itu harus tuntas dan sempurna 

(mastery learning)

Harus ada tanggung jawab dan kepercayaan 
penuh dalam belajar 

(believe and responsibility)



filosofi belajar

Behavioristik

Kognitivistik

Social psychology

gagne



Behavioristik

Perubahan tingkah laku manusia akan 
sangat dipengaruhi oleh apa yang 

terjadi pada lingkunganya 
berdasarkan paradigma 

stimulus-respons  (S-R)



kognitivistik

Tingkah laku seseorang ditentukan 
oleh persepsi serta pemahamannya 
tentang apa yang teramati, selaras 

dengan tujuan hidupnya



Social Psychology 

Belajar merupakan suatu proses yang 
alami tanpa dapat terbendung oleh 
siapapun, karena pada dasarnya 
manusia memiliki rasa ingin tahu, 
menyerap informasi, mengambil 
keputusan serta memecahkan 

persoalan hidupnya



gagne

Belajar adalah sebuah proses 
memperoleh keterampilan 

intelektual, kognitif, verbal, motorik 
dan sikap , yang terjadi tidak 
secara alamiah tetapi melalui 

kondisi-kondisi tertentu (constrain) 
baik secara internal maupun 

eksternal



wawan purnama mendefinisikan :

BELAJAR ADALAH SEBUAH PROSES 
HUMANISTIK 

BERUPA DORONGAN YANG SANGAT KUAT 
DARI DALAM JIWA SESEORANG 

YANG MELIBATKAN LOGIKA, EMOSI DAN 
RASA

UNTUK MENJADIKAN SESEORANG

BERTAHAN HIDUP DAN MEMILIKI NILAI 
KEMANUSIAAN YANG TINGGI



Kenapa kita harus belajar?

1. Perintah Allah Swt kepada manusia

2. Perintah rosululloh kepada umatnya

3. Agar manusia berbeda dari mahluk 
ciptaan tuhan yang lainnya

4. Agar dapat bertahan hidup dan 
kehidupan menjadi mudah

5. Membedakan derajat seseorang 
dari yang lainnya



Apakah inti dari belajar itu ?

Inti dari belajar adalah 

1. membaca (dengan mata)

2. mendengarkan (dengan telinga) 

3. merasakan( dengan hati)



Tipe2 orang dalam membaca

1. Mapay huruf

2. Membaca efektif

3. Membaca dengan resitasi (menulis)



Tipe2 orang dalam mendengar

1. Hear (merasakan ada bunyi-bunyian 
yang masuk ke rongga telinga dan 
menggetarkan selaput genderang)

2. Listen (menyimak apa yang didengar lalu 
otaknya memproses arti yang dia 
dengarkan)

3. Concentred (menyimak apa yang 
didengar dengan fokus serta 
merekamnya dalam otak yang suatu 
saat dapat di putar kembali)



Tipe2 orang dalam merasakan

1. Adanya usikan pada hati yang membuat 
seseorang merasa ada sesuatu yang 
berbeda

2. Mendalami sesuatu yang dia rasakan 
kemudian mempersonifikasikannya 
dalam model-model yang dapat di indera

3. Munculnya sebuah rangsangan
yang luar biasa dari apa yang dirasakan 
untuk mendorong pada sebuah  
perubahan yang berarti dalam 
kehidupannya



Apa yang harus kita lakukan agar 

keinginan belajar itu tetap hidup?

Adanya niat yang kuat dari dalam diri
Mulailah belajar dari hal-hal yang sederhana dan 
paling kita sukai
Jangan pernah melihat jumlah halaman dari buku 
yang sedang kita baca
Carilah partner belajar, baik teman, sahabat , 
pacar atau siapapun yang suka belajar
Sering-sering melihatlah ke kolong jembatan 
atau emperan jalan, bagaimana nasibnya jika 
orang yang tidak mau atau tidak punya 
kesempatan  belajar
Belajarlah dari pengalaman orang-orang yang 
sukses dalam belajar



Hal-hal yang perlu kita renungkan

Akar dari belajar itu rasanya pahit, tapi 
buahnya sangat manis

Janganlah kita berharap untuk memetik 
buah dari benih tidak pernah kita tanam

Banyak orang yang tidak punya 
kesempatan belajar karena 
miskin,bencana dan kebebasan yang 
terbelenggu, tetapi banyak juga yang 
punya banyak kesempatan tapi dia 

sia-sia kan



Orang tua sudah mencucurkan 
keringat yang banyak dan lelah dengan 
doa-doa yang dipanjatkan agar 
anaknya berhasil dalam belajar

Belajar adalah sebuah kewajiban, jika 
kita tidak belajar itu DOSA

Yang membedakan antara manusia 
dan keledai adalah belajar

Semakin banyak kita mempelajari 
sesuatu, maka semakin terasa bahwa 
masih sedikit pengetahuan yang telah 
kita miliki



Orang yang dalam fikirannya tidak 
pernah ada pertanyaan2, maka dia 
tidak akan pernah belajar sesuatu

Buku adalah pintu hati dan pintu 
dunia, membaca adalah kuncinya

Semua orang itu dianggap 
mati,kecuali orang yang berilmu



Jenius itu 10 % nya keturunan, 90 % 
nya adalah kerja keras

Orang jenius adalah, orang yang 
mampu menjadikan persoalan yang 
rumit menjadi sederhana

Gue belajar….emang karena gue 
pengen belajar, bukan karena lou 
nyuruh gue belajar…

Jika kita takut mati, jangan hidup..

jika kita takut hidup…mati saja


