
Pengertian Belajar 

        Kalau ditanyakan mengenai pengertian atau definisi belajar, maka jawaban yang kita 

dapatkan akan bermacam-macam. Hal yang demikian ini terutama berakar pada kenyataan 

bahwa apa yang disebut perbuatan belajar tersebut adalah bermacam-macam. Banyak 

aktivitas yang oleh hampir setiap orang dapat disetujui kalau disebut perbuatan belajar, 

seperti misalnya mendapatkan perbendaharaan kata-kata baru, menghafal syair, menghafal 

nyanyian, dan sebagainya. Ada beberapa aktivitas yang tak begitu jelas apakah itu tergolong 

sebagai perbuatan (hal) belajar; misalnya: mendapatkan bermacam-macam sikap sosial ( 

misal prasangka ), kegemaran, pilihan, dan lainnya. Selanjutnya ada beberapa hal yang 

kurang berguna yang juga terbentuk pada individu misalnya gejala-gejala autisis, sukar 

dikatakan apakah hal itu dikatakan belajar atau bukan. 

        Belajar pada hakikatnya adalah proses mental untuk mengembangkan fungsi-fungsi 

psikologis yang dipresentasikan dalam bentuk perubahan. Jenis perubahan yang terjadi 

menurut H. D. Sudjana ( 2000 : 156 ) “bisa dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, atau 

nilai-nilai dan sikap yang merupakan bagian kehidupan manusia”. Adanya perubahan dalam 

pola perilaku, menurut Winkel ( 1996 : 50 ), menandakan telah terjadinya proses belajar. “ 

Makin banyak kemampuan yang diperoleh sampai menjadi milik pribadi, makin banyak pula 

perubahan yang terjadi”. Belajar adalah perubahan atau kegiatan yang berproses dan 

merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang 

pendidikan ( Sedanayasa, 2011;7-10 ) 

        Coolin Rose dan Malcalm J. Nocholl ( 1997 : 255 ) mengatakan bahwa salah satu hasil 

belajar yang ingin diperoleh adalah keterampilan. Keterampilan adalah pengetahuan yang 

bersifat praktis. Keterampilan ini meliputi: belajar bagaimana belajar, keterampilan 

menganalisis dan berpikir kreatif, menulis dengan jelas, membaca, keterampilan komputer, 

dan kemampuan memahami diri sendiri dalam sistem. Dengan keterampilan-keterampilan ini 

dapat mendorong individu mampu  

mengelola diri dan memotivasi diri sebagai peserta didik. Dikatakan, skill is what knowledge 

to work. It would include learning how to learn, analytical and creative thinking, clear 

writing, reading, computer skills, communication skills, and the ability to see 

interrelationship within systems. Skills enable the student to become a self managing, self 

motivating as lerner. 



        Devine ( 1987, dalam Paul R. Burden & David M. Byrd, 1999 : 36 ) mengatakan bahwa 

belajar merujuk pada keterampilan dan kompetensi siswa untuk ( a ) mengumpulkan 

informasi dan gagasan-gagasan baru, ( b ) memahami, ( c ) mengorganisasikan, ( d ) 

mengingat secara logis, kemampuan menyampaikan kembali ( recalling ), dan ( e ) 

menerapkan informasi dan gagasan-gagasan baru yang telah dipelajari. Kemampuan-

kemampuan ini dikembangkan melalui sejumlah keterampilan belajar yaitu ( a ) keterampilan 

mendengarkan, ( b ) keterampilan membaca, ( c ) keterampilan mencatat, ( d )keterampilan 

membuat outline, ( e ) keterampilan membuat simpulan, ( f ) keterampilan mensintesa dan 

membuat hubungan-hubungan, ( g ) keterampilan memparafrase, ( h ) keterampilan menulis, 

( i ) keterampilan mengingat, ( j )keterampilan menyampaikan kembali ( recalling ), dan ( k ) 

keterampilan menulis laporan. 

        Cronbach di dalam bukunya “Educational Psychology” menyatakan bahwa learning is 

shown by a change in behavior as a result of experience ( Cronbach, 1954 : 47 ). Jadi 

menurut Cronbach belajar yang sebaik-baiknya adalah dengan mengalami; dan dalam 

mengalami itu si pelajar mempergunakan panca inderanya. Sesuai dengan pendapat ini adalah 

pendapatnya Harold Spears. Spears ( 1955 : 94 ) menyatakan, bahwa : learning is to observe, 

to read, to imitate, to try something themselves, to listen, to follow direction. Senada dengan 

apa yang dikemukakan Cronbach di atas itu ialah pendapat McGeoh yang menyatakan bahwa 

: learning is change in performance as a result of practice ( dalam Skinner, 1958 : 109 ). 

        Menurut Skinner ( 1985 ) memberikan definisi belajar yaitu : “Learning is a process of 

progressive behavior adaption”. Yaitu bahwa belajar itu merupakan suatu proses adaptasi 

perilaku yang bersifat progresif. 

        Menurut Mc. Beach ( dalam Lih Bugelski, 1956 ) memberikan definisi mengenai 

belajar.“Learning is a change performance as a result of practice”. Ini berarti bahwa belajar 

membawa perubahan dalam performance dan perubahan itu sebagai akibat dari latihan ( 

practice ). 

        Menurut Morgan, dkk. ( 1984 ) memberikan definisi mengenai belajar “Learning can be 

defined as any relatively permanent change in behavior which accurs as a result of practice 

or experience.” Yaitu bahwa perubahan perilaku itu sebagai akibat belajar karena latihan ( 

practice ) atau karena pengalaman ( experience ). 



        Menurut Hilgarde dan Bower dalam buku Theories of Learning ( 1975 ) mengemukakan 

belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap suatu situasi tertentu 

yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu, di mana 

perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan respons 

pembawaan, pematangan atau keadaan-keadaan sesaat seseorang ( misalnya kelelahan, 

pengaruh obat, dan sebagainya ). 

        Menurut Thursan Hakim, Belajar Secara Efektif ( 2005 ) belajar adalah suatu proses 

perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk 

peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, 

sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan. 

        Menurut Margaret Gredler ( 1994 ) menyatakan belajar adalah proses orang memperoleh 

berbagai kecakapan, keterampilan, dan sikap. Sehingga peserta didik dapat mengetahui hal-

hal yang baru dan dapat meningkatkan pengetahuan yang dimilikinya, mengubah dari tidak 

tahu menjadi tahu, dari yang salah menjadi benar, dan dari kurang baik menjadi baik. 

        Menurut Winkel, belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang berlangsung 

dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengelolaan pemahaman. 

        Pengertian belajar menurut Gagne ( The Conditions of Learning : 1977 ) belajar 

merupakan perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku yang keadaannya 

berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan 

yang serupa itu. 

        Moh. Surya ( 1981 : 32 ) definisi belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan, sebagai 

hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. 

        Menurut Robert M. Gagne ( The Conditioning of the Learning ) mengemukakan bahwa 

belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia setelah belajar secara terus 

menerus, bukan hanya disebabkan karena proses pertumbuhan saja. Gagne berkeyakinan 

bahwa belajar dipengaruhi oleh faktor dari luar diri dan faktor dari dalam diri serta keduanya 

saling berinteraksi. 



        Menurut Ngalim Purwanto ( 1992 ), menyatakan belajar adalah setiap perubahan yang 

relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai hasil dari suatu latihan dan 

pengalaman. 

        Definisi-definisi yang telah dikemukakan itu diberikan oleh ahli-ahli yang berbeda-beda 

pendiriannya, berlainan titik tolaknya. Kalau kita simpulkan definisi-definisi tersebut, dan 

juga definisi-definisi yang lain, maka kita dapatkan hal-hal pokok sebagai berikut: 

- Bahwa belajar itu membawa perubahan ( dalam arti behavioral changes, aktual 

maupun potensial ). 

- Bahwa perubahan itu pada pokoknya adalah didapatkannya kecakapan baru kecakapan 

baru. 

- Bahwa perubahan itu terjadi karena usaha ( dengan sengaja ) . 

         Dari beberapa pengertian belajar yang telah dikemukakan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang dilakukan oleh 

seseorang dengan sengaja dan sadar sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang 

berbeda antara sesudah belajar dan sebelum belajar dalam arti diperoleh kecakapan atau 

kemampuan baru. 

 

Sumber http://kasihsolusi.weebly.com/belajar.html 


