
Tesalonika Ananda Utari 8:58 pm on April 14, 2017 
Nama : Tesalonika Ananda Utari 
No. Reg : 5115151846 
1. Seorang anak sudah mulai berpikir logis dan tidak lagi terlalu egosentris. 
Menurut Piaget saat kondisi tersebut anak sudah memasuki tahap? 
a. Sensorimotor 
b. Praoperasional 
c. Operasional Konkret 
d. Operasi Formal 
Jawaban : c. Operasional Konkret 
2. Dibawah ini adalah tokoh-tokoh Teori Konstruktivisme, kecuali 
a. Vygotsky, Skinner, Clark Hull 
b. John Dewey, Vygotsky, Piaget 
c. Albert Bandura, John dewey, Thorndike 
d. Bruner, Ivan Pavlov, Albert Bandura 
Jawaban : b. John Dewey, Vygotsky, Piaget 
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sdoriza 10:28 pm on April 14, 2017 
88 
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Nindiya Suhaerani 9:00 pm on April 14, 2017 
Nama: Nindiya Suhaerani 
Noreg: 5115154111 
1. Menurut Jean Piaget, fase praoperasional terjadi dalam rentang waktu… 
A. 0-2 tahun 
B. 2-7 tahun 
C. 7-11 tahun 
D. 12-dewasa 
(Jawaban: B) 
2. “Ilmu kognitif yaitu menyelidiki kecerdasan dan sistem kecerdasam 
dengan sumber tertentu untuk sikap cerdas”, merupakan pernyataan dari… 



A. Jean Piaget 
B. Johnson-Laird 
C. Chaplin 
D. Posner 
(Jawaban: D) 
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sdoriza 10:34 pm on April 14, 2017 
88 
  Reply 
 

 
Erika Fitriani Saripudin 9:00 pm on April 14, 2017 
Nama: Erika Fitriani S 
NIM: 5115154602 
1. Teori belajar yang berpacu kepada masalah adalah ciri khusus dari…(B) 
A. Behaviorisme 
B. Konsrruktivisme 
C. Kognitif 
D. Humanistik 
2. Tokoh dalam teori konstruktivisme, kecuali…(D) 
A. Jean Piaget 
B. John Dewey 
C. Lev Vygotsky 
D. Thorndike 
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Refina Uli 9:00 pm on April 14, 2017 
Refina Uli 
5115150284 
Pendidikan Teknik Elektro 
1. Teori yang menjelaskan fase fase perkembangan kognitif seperti fase 
sensori motor, fase praoperasional, fase konkret, fase operasi formal 
merupakan teori yg dikemukakan oleh … 
a. Skinner 
b. Jean Piaget 
c. Skinner 
d. Pavlov 
Jawaban : b. Jean Paget 
2. Metode pembelajaran pada proses dan kebebasan dalam menggali 
pengetahuan serta dalam upaya dalam mengkonstruksi pengalaman, 
merupakan teori yang dikemukakan oleh … 
a. Behavioristik 
b. Kognitif 
c. Konstruktif 
d. Humanistik 
Jawaban : c Konstruktif 
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Ari Prabowo 9:01 pm on April 14, 2017 
Nama : Ari Prabowo 
No reg : 5115152234 
1. teori dari Jean Piaget yang menjelaskan fase – fase perkembangan 
kognitif salah satunya : “Anak berinteraksi dengan orang lain disekitarnya” 
merupakan fase? 
A. Fase praoperasional 
B. Fase Sensorimotor 
C. Fase operasi formal 
D. Semuanya benar 
Jawaban : B. Fase Sensorimotor 
2. teori dari Jean Piaget yang menjelaskan fase – fase perkembangan 
kognitif salah satunya : “anak mulai menyadari keberadaannya dalam 
linhkungannya” merupakan fase? 
A. Fase Sensorimotor 
B. Fase operasi formal 
C. Fase informal 
D. Fase praoperasional 
Jawaban : D. Fase operasional 
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Ahmad Saepul Bahri 9:01 pm on April 14, 2017 
Ahmad Saepul Bahri 
5115153070 
Pendidikan Teknik Elektro 
1. Di bawah ini yang merupakan tokoh dari teori kognitif adalah … 
A. Pavlov 
B. Piaget 
C. Skinner 



D. Watson 
E. Thorndike 
Jawaban: B 
2. Menurut Piaget, proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan 
tahap-tahap perkembangan sesuai dengan umurnya. Ada tahap dimana 
anak memahami objek-objek secara sempurna. Tahap tersebut disebut …. 
A. Tahap sensori motoric 
B. Tahap pra operasional 
C. Tahap operasional konkrit 
D. Tahap operasional formal 
E. Tahap dewasa 
Jawaban: B 
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sdoriza 10:58 pm on April 14, 2017 
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Tubagus M. Fajar 9:01 pm on April 14, 2017 
Nama : Tubagus M. Fajar 
No reg : 5115150710 
1. Metode pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan 
kebebasan dalam menggali pengetahuan merupakan teori dari … 
A. Behavioristik 
B. Konstrutivistik 
C. Humanistik 
D. Kognitivistik 
Jawaban B 
2. Menurut jean piaget terdapat fase-fase, dimana anak sudah memulai 
menyadari keberadaan lingkungan nya merupakan tahapan fase pada ? 
A. Fase sensori motor 
B. Fase praoperasional 
C. Fase operasi konkret 



D. Fase operasi formal 
Jawaban B 
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Purnama Catur Pandini 9:01 pm on April 14, 2017 
Nama: Purnama Catur Pandini 
Noreg: 5115155282 
Menurut Jean Piaget, apa yang telah dapat dilakukan oleh seorang anak 
pada tahap fase sensori motorik? 
A. Anak sudah dapat berpikir logis 
B. Anak mampu berinteraksi dengan oranglain disekitarnya 
C. Anak sudah menyadari keberadaannya dalam lingkungan 
D. Anak sudah mampu berpikir abstrak 
Jawaban : B 
Dibawah ini merupakan karakteristik teori skema, kecuali.. 
A. didasarkan pada pengetahuan dunia umum dan pengalaman. 
B. Pengetahuan umum tentang situasi, benda, peristiwa, perasaan dan 
tindakan. 
C. Lengkap dan terus berkembang. 
D. Biasanya tidak representasi benar-benar akurat dari sebuah fenomema 
Jawaban : C 
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86 
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Subaidah 9:01 pm on April 14, 2017 
1. Berikut dibawah ini yang merupakan tokoh Teori Konstruktivistik 
adalah….. 
a. Jean Piaget 
b. Ivan Pavlov 
c. Skinner 
d. Carl Rogers 
2. Pengertian dari Teori Konstruktivis yaitu…. 
a. Perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan 
respon. 
b. Proses pembentukan pengetahuan yang ada dalam diri seseorang 
c. Proses memahami dunia dengan membangun imajinasi yang ada dalam 
pikiran. 
d. Pembelajaran yang lebih menekankan proses dan kebebasan dalam 
menggali pengetahuan serta upaya memberikan keaktifan terhadap siswa 
untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi. 
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tara 9:05 pm on April 14, 2017 
nama: Annisa Inggerid tara Dia 
noreg: 5115154431 
1. Salah satu tokoh konstruktivisme adalah John Dewey,berpendapat 
bahwa belajar bergantung berdasarkan pada…… 
A. Kemandirian 
B. Lingkungan sekitar 
C. Orang terdekat 
D. Pengalaman 
Jawaban: D 
2. Teori yang percaya bahwa siswa mampu menyusun sendiri 
pengetahuannya melalui kemampuan berpikir dan tantangan yang 



dihadapinya,menyelesaikan dan membuat konsep mengenai keseluruhan 
pengalaman realistic adalah…….. 
A. Teori kognitif 
B. Teori humanistic 
C. Teori konstruktivistik 
D. Teori behavioristic 
Jawaban: C 
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sdoriza 11:58 pm on April 14, 2017 
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sdoriza 11:38 pm on April 14, 2017 
86-2= 84 … mana jawabannya 
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Karina Febrianti 9:03 pm on April 14, 2017 
Nama: Karina Febrianti 
NIM: 5115151874 
1. Perspektif kognitivisme berpendapat bahwa perilaku siswa ditentukan 
oleh persepsi siswa itu sendiri yang dipengaruhi oleh … 
A. Pengalaman. 
B. Berbagai penguatan. 
C. Cara belajarnya. 
D. Lingkungannya. 
Jawaban: A. Pengalaman 
2. Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang menunjukkan kelebihan 
pendekatan konstruktivisme dalam proses pembelajaran dilihat dari peran 



guru? 
A. Bu Siska hanya menunjukkan cara bagaimana siswa dapat memperoleh 
data melalui internet. 
B. Pak Hadi harus memberikan ceramah di depan kelas sepanjang proses 
pembelajaran. 
C. Pada saat mengajar, Pak Budi harus menjelaskan materi secara terus 
menerus. 
D. Bu Amalia menganggap bahwa kemampuan siswanya adalah sama 
Jawaban: A 
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Siti Bayani 9:03 pm on April 14, 2017 
Nama : Siti Bayani 
No reg : 5115151046 
Pendidikan Teknik Elektro 
Kosek : 0723 
1. Apabila siswa mengembangkan idenya sesuai dengan presepsinya 
terhadap objek yang ingin dipelajarinya. Hal ini merupakan suatu kasus 
pada… 
A. Ilmu Kognitif 
B. Psikolgi Kognitif 
C. Konstruktivis 
D. Teori Skema 
Jawaban : C. Konstruktivis 
2. Jika seseorang siswa sedangmengimajinasikan sebuah rangkaian yang 
dijelaskan oleh gurunya dalam pikirannya. Hal tersebut merupakan study 
kasus dari… 
A. Teori Skema 
B. Teori Kognitif 



C. Teori Behavioristik 
D. Metakognisi 
Jawaban : A. Teori Skema 
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anggihermawan1997 9:04 pm on April 14, 2017 
nama : anggi hermawan 
no reg : 5115152147 
pendidikan teknik elektro 
1. Guru melakukan pembelajaran dengan memberikan kebebasan yang 
luas kepada siswa untuk menentukan apa yang ingin ia pelajari sesuai 
sumber-sumber belajar yang tersedia atau dapat disediakan. Pernyataan 
ini merupakan ciri dari teori belajar …. 
a. behavioristik 
b. konstruktivistik 
c. humanisme 
d. gestalt 
jawaban : b. kontruksivistik 
2. Di bawah ini yang merupakan yang merupakan konsep dasar 
kontruksivisme yang dikemukakan piaget, kecuali….. 
a. Schemata 
b. Asimilasi 
c. Akomodasi 
d. Kognitif 
Jawaban : d. kognitif 
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Achmad Rizqi Agfian ( 5115152309) 9:04 pm on April 14, 2017 
Nama : Achmad Rizqi Agfian 
Noreg :5115152309 
1. Jean Piaget, adalah tokoh yang menjelaskan fase-fase perkembangan 
kognitif. Fase-fase tersebut diantaranya, fase sensorimotor, fase 
praoperasional, fase operasi konkret dan fase operasi formal. Fase 
praoperasional berlangsung pada usia… 
a. 7-11 tahun 
b. 2-7 tahun (b) 
c. 12 tahun – dewasa 
d. 0-2 tahun 
2. Di bawah ini yang merupakan salah satu tokoh teori belajar kognitif 
adalah… 
a. Skinner (a) 
b. Thorndike 
C. Piaget dan Bruner 
d. Gage dan Berlin 
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Epilia ayu wardani 9:04 pm on April 14, 2017 
Epilia ayu wardani 
5115153608 
Pendidikan teknik elektro 
1. Empat macam keterangan tentang skema yang dikemukakan oleh “ 
Chaplin (1981) “ yang terdapat dalam dictionary of psikology, kecuali… 
a. Skema sebagai suatu peta kognitif yang terdiri atas sejumlah ide yang 
tersusun rapi. 
b. Skema sebagai kerangka referensi untuk merekam berbagai peristiwa 
atau data 
c. Skema sebagai suatu model 
d. Skema sebagai proses 
jawaban: d 
2. Melihat belajar sebagai hasil dari konstruksi. Teori ini lebih melihat pada 
proses belajar siswa. 
Merupakan definisi dari… 
a. Konstrusktivisme 
b. Behaviorisme 
c. Learning 
d. Skema 
Jawaban: a 
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ageng khairun nisa 5115150830 9:05 pm on April 14, 2017 



Ageng Khairun Nisa¬_5115150830 
1. Menutur jean piaget fase fase perkemangan kognitif terdapat 4 tahap. 
Pada tahap operasional konnkrit yang terjadi adalah 
a. Dapat meraba, mengecap dll 
b. Dapat berfikir secra abstrak 
c. Mengembangkan konsep denga sederhana 
d. Dapat berfikir secara logis 
Jawaban : d. Dapat berfikir secara logis 
2. Pada terori konstruktivisme penilaian berdasarkan 
a. Hasil beljar 
b. Pengalaman dan proses belajar 
c. Kebiasaan 
d. Pemusatan perhatian 
Jawaban : b. Pengalaman dan proses belajar 
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sdoriza 11:47 pm on April 14, 2017 
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Intan Agustina 9:08 pm on April 14, 2017 
Intan Agustina Prabowo 
5115152253 
Pendidikan Teknik Elektro 
1. Ilmu kognitif menyelidiki ‘kecerdasan dan sistem kecerdasan, dengan 
sumber tertentu untuk sikap cerdas. Hal ini dikemukakan oleh POSNER 
pada tahun 
a. 1992 
b. 1994 
c. 1984 
d. 1996 
Jawaban C 
2. Teori yang lebih melihat pada proses belajar siswa disebut teori…. 



a. Humanistik 
b. Konstruktivis 
c. Humanisme 
d. Behavioristik 
Jawaban B 
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sdoriza 11:48 pm on April 14, 2017 
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wildan Gunawan 9:09 pm on April 14, 2017 
Nama: Wildan Gunawan 
No Reg: 5115154543 
1. menurut Jerome brunner cara terbaik untuk seseorang memulai belajar 
adalah dengan mengkronstruksi sendiri konsep dan prinsip yang dipelajari 
itu, sehingga dibagi menjadi tiga tahap kecuali… 
a. Enaktif 
b. Ikonik 
c. Interaktif 
d. Simbolik 
Jawab : C 
2. Ciri pembelajaran dalam pandangan kognitif kecuali… 
a. Menyediakan pengalaman belajar dengan mengkaitkan pengetahuan 
yang telah dimiliki siswa. 
b. Memanfaatkan berbagai media termasuk komunikasi lisan dan tidak 
tertulis. 
c. Memanfaatkan berbagai media termasuk komunikasi lisan dan tertulis. 
d. Melibatkan siswa secara emosional dan sosial sehingga siswa menjadi 
menarik dan siswa mau belajar. 
Jawab: B 
  Reply 
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Desitha Rosyanti 9:10 pm on April 14, 2017 
Desitha Rosyanti (5115151858) 
1. Siapakah tokoh yang menjelaskan fase-fase perkembangan kognitif? 
A. Skinner 
B. William James 
C. Ivan Pavlov 
D. Jean Piaget 
Jawaban: D 
2. Berikut 4 macam keterangan tentang skema, kecuali? 
A. Skema sebagai suatu model 
B. Skema sebagai suatu perubahan 
C. Skema sebagai kerangka referensi untuk merekam berbagai peristiwa 
atau data 
D. Skema sebagai suatu peta kognitif yang terdiri atas sejumlah ide yang 
tersusun rapi 
Jawaban: B 
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sdoriza 11:51 pm on April 14, 2017 
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abrar yusra 9:11 pm on April 14, 2017 
Nama : Abrar Yusra 
No Reg : 511513527 
1. Tokoh yang memperkenalkan teori Konstruktivisme Sosial adalah.. 
A. William James 
B. Jean Piaget 
C. Johnson Laird 
D. Vygotsky 
Jawaban : D 
2. Ada beberapa fase perkembangan yang dikemukakan oleh Jean Piaget, 
diantarannya… 
A. Fase sensorimotor, fase nonformal, fase formal 
B. Fase sensorimotor, fase praoperasional, fase konkret 
C. Fase nonformal, fase operasional, fase konkret 
D. Fase formal, fase sensorimotor, fase operasional 
Jawaban : B 
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83 
  Reply 
 

 
Endiansyah Pradana 9:12 pm on April 14, 2017 
1. Contoh dari ilmu kognitif yang menyelidiki kecerdasan dan sistem 
kecerdasan yang dikemukakan oleh Posner : 1984 adalah … 
A. Siswa terlibat aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa 
lainnya. 
B. Seorang siswa mengimajinasikan sebuah rangkaian yang dijelaskan 



oleh gurunya. 
C. Seorang guru BK memberi nasihat kepada murid untuk masuk jurusan 
seni karena sesuai dengan bakat dan potensi. 
D. Siswa mengembangkan idenya sesuai dengan presepsinya terhadap 
objek yang dipelajarinya. 
JAWABAN : C 
2. Jean Piaget menjelaskan 4 fase-fase perkembangan kognitif, salah 
satunya fase operasi konkret. Fase operasi konkret ini terdapat pada 
pertumbuhan dan perkembangan anak yang berusia … 
A. 7-11 Tahun 
B. 0-2 Tahun 
C. 12-dewasa 
D. 2-7 Tahun 
JAWABAN : A 
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Endiansyah Pradana 10:47 pm on April 14, 2017 
Nama : Endiansyah Pradana 
No. Reg : 5115150687 
Pendidikan Teknik Elektro 
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Subaidah 9:13 pm on April 14, 2017 
Nama : Subaidah 



No Reg : 5115153350 
1. Pavlov merupakan salah satu tokoh dalam Teori Behavioistik. Teori 
kondisioning yang dikembangkan oleh Pavlov yaitu …. 
a. Seorang siswa yang ketika menjawab pertanyaan maka akan diberikan 
hadiah atau yang tidak menjawab akan diberikan hukuman. 
b. Seekor anjing diberi makanan (Stimulus) berupa tulang, anjing tersebut 
akan mengeluarkan air liurnya biasanya dilakukan secara berulang-ulang 
kepada anjing itu. 
c. Seorang anak usia Sekolah Menengah Pertama sudah bisa berpikir 
abstrak yaitu mengenai gagasan. Seorang anak sudah dapat memikirkan 
beberapa alternatif pemecahan suatu masalah. 
d. Seorang guru mengikuti pelatihan public speaking 
Jawaban : B 
2. Dibawah ini yang merupakan empat tahapan Clasical Conditioning 
yaitu…. 
a. Diskriminasi, Akuisisi, Kepunahan, dan Optimal 
b. Aktualisasi, Akuisisi, Generalisasi, dan Optimal 
c. Akuisisi, Kepunahan, Dikriminasi, dan Generalisasi 
d. Kepunahan, Akuisisi, Aktualisasi, dan Generalisasi 
Jawaban : B 
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Subaidah 3:30 pm on April 17, 2017 
Ini yang bener Bu sinta 
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Wahyu Agung Utomo 9:15 pm on April 14, 2017 
Nama : Wahyu agung utomo 
Kosek : 5115152199 
1. Berdasarkan pendapat Jean Piaget dalam teorinya, ia mengatakan 
kemampuan anak berfikir logis akan sudah berkembang pada saat fase 
operasi konkret yang terjadi pada umur … 
a. 0-2 tahun 



b. 2-7 tahan 
c. 12-dewasa 
d. 7-11 tahun 
Jawaban : D 
2. Kemampuan anak yang sudah mulai menyadari keberadaannya dalam 
lingkungan sekitarnya. Itu termasuk dalam fase ? 
a. Fase operasi normal 
b. Fase praoperasional 
c. Fase sensorimotor 
d. Fase operasi konkret 
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Citra Tri Ayuningtias 9:18 pm on April 14, 2017 
Nama : Citra Tri Ayuningtias 
No.reg : 5115152673 (pendidikan teknik elektro) 
1. Apa saja karakteristik teori skema? 
a. pribadi 
b. biasanya tidak representasi bener2 akurat dari sebuah fenomena 
c. terus menerus 
d. a, b dan c semua benar 
Jawabannya: D. a, b dan c benar 
2. didalam dictionary of psikologi yg dikemukakan oleh chaplin (1981) 
mengenai macam keterangan tentang skema yaitu? 
a. skema sebagai suatu kerangka pemikiran 
b. skema sebagai suatu peta kognitif yang terdiri atas sejumlah ide yang 
tersusun rapih 
c. skema sebagai suatu acuan 
d. skema sebagai suatu peta pemikiran yg dalam 
jawabannya ; B. skema sebagai suatu peta kognitif yang terdiri atas 



sejumlah ide yang tersusun rapi 
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handoko 9:23 pm on April 14, 2017 
Nama : Handoko 
Kosek : 5115153497 
1. Fase yang menjelaskan anak berinteraksi dengan orang lain di 
sekitarnya adalah fase … 
a. Sensormotorik 
b. Praoperasional 
c. Operasi konkret 
d. Operasi formal 
Jawaban: a.Sensormotorik 
2. –Skema sebagai suatu peta kognitif yang terdiri atas sejumlah ide yang 
tersusun rapi 
-Skema sebagai kerangka refrensi untuk merekam berbagai peristiwa atau 
data 
-Skema sebagai suatu model 
• Skema sebagai kerangka refrensi yang terdiri atas respon-respon 
Definisi skema diatas menurut… 
a.John Lock 
b.Chaplin 
c.Johnson-Laird 
d.Jean Piaget 
Jawaban: b.Chaplin 
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82 untuk Handoko … lain kali tulis di Reply yang baru 
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sdoriza 12:03 am on April 15, 2017 
82 
  Reply 
 

 
Tegar Adi Destara 9:23 pm on April 14, 2017 
Nama: Tegar Adi Destara 
NIM: 5115152239 
1. “Mengubah skema yang ada agar sesuai dengan situasi 
baru.” merupakan tahapan belajar menurur Piaget yang dalam sebutan lain 
adalah… 
a. adaptasi 
b. asimilasi 
c. akomodasi 
d. ekuilibrasi 
jawaban: c. 
2. Prinsip-prinsip konstruktivisme antara lain, kecuali.. 
a. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri 
b. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid 
c. Murid aktif megkontruksi secara terus menerus, sehingga selalu terjadi 
perubahan konsep ilmiah 
d. Guru mengatur apa asaja yang akan dipelajari siswanya 
jawaban: d 
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Subaidah 9:26 pm on April 14, 2017 
Nama : Subaidah 
No Reg : 5115153350 
1) Fase-fase perkembangan: 
1. Fase Praoperasional 
2. Fase Sensori motor 
3. Fase Konkret 
Diatas merupakan fase-fase perkembangan yang dikemukakan oleh …. 
a. Jean Piaget 
b. Ivan Pavlov 
c. Skinner 
d. Carl Rogers 
Jawaban : A 
4. Pengertian dari Teori Konstruktivis yaitu…. 
a. Perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan 
respon. 
b. Proses pembentukan pengetahuan yang ada dalam diri seseorang 
c. Proses memahami dunia dengan membangun imajinasi yang ada dalam 
pikiran. 
d. Pembelajaran yang lebih menekankan proses dan kebebasan dalam 
menggali pengetahuan serta upaya memberikan keaktifan terhadap siswa 
untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi. 
Jawaban : D 
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Farras F. Arifah 3:55 pm on April 17, 2017 
maaf bu yg ini yg fix bner . Yang atas salah dua2nya.. 
  Reply 
 



 
subaidah 3:57 pm on April 17, 2017 
maaf bu yg ini yg fix bner . Yang atas salah dua2nya.. 
 

 
Muhammad Haryo Punto 9:27 pm on April 14, 2017 
Muhammad Haryo Punto-5115152810 
Pendidikan Teknik Elektro 
1. Studi ilmiah dari proses mental seperti belajar, memahami, mengingat, 
penggunaan bahasa, penalaran dan pemecahan masalah. Adalah definisi 
dari? 
A. Psikologi kognitif 
B. Psikologi konstruktivisme 
C. konstruktivisme 
D. pskilogi behaviorisme 
Jawaban : A. Psikologi kognitif 
2. a. Mereka didasarkan pada pengetahuan dunia umum dan pengalaman. 
b. Mereka umum pengetahuan tentang situasi, benda, peristiwa, perasaan 
dan tindakan. 
c. Mereka tidak lengkap dan terusberkembang. 
d. Mereka adalah pribadi. 
e. Mereka biasanya tidak representasi benarbenar akurat dari sebuah 
fenomena. 
f. Mereka biasanya bersifat global 
Manakah yang merupakan karakteristik skema? 
A. a, b, d dan f 
B. c, d, e dan f 
C. a, b, c, d, dan e 
D. a,b,c,d,e dan f 
Jawaban : c. a, b, c, d, dan e 
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sdoriza 29 mins ago 
81 
  Reply 

 

 
Eka mardiana 9:28 pm on April 14, 2017 
Eka mardiana 
5115154962 
1. Ada beberapa fase perkembangan yang dikemukakan oleh Jean Piaget, 
diantarannya… 
A. Fase sensorimotor, fase nonformal, fase formal 
B. Fase sensorimotor, fase praoperasional, fase konkret 
C. Fase nonformal, fase operasional, fase konkret 
D. Fase formal, fase sensorimotor, fase operasional 
Jawaban : B 
2. Tokoh yang memperkenalkan teori Konstruktivisme Sosial adalah.. 
A. William James 
B. Jean Piaget 
C. Johnson Laird 
D. Vygotsky 
Jawaban : D 
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sdoriza 28 mins ago 
81 
  Reply 
 



 
Annisa Inggerid Tara Dia 9:28 pm on April 14, 2017 
Nama: Annisa Inggerid 
NIM: 51151544311. 
1. Salah satu tokoh konstruktivisme adalah John Dewey,berpendapat 
bahwa belajar bergantung berdasarkan pada…… 
A .Kemandirian 
B. Lingkungan sekitar 
C. Orang terdekat 
D. Pengalaman 
Jawaban: D 
2. Teori yang percaya bahwa siswa mampu menyusun sendiri 
pengetahuannya melalui kemampuan berpikir dan tantangan yang 
dihadapinya,menyelesaikan dan membuat konsep mengenai keseluruhan 
pengalaman realistic adalah…….. 
A. Teori kognitif 
B .Teori humanistic 
C. Teori konstruktivistik 
D .Teori behavioristic 
Jawaban: C 
  Reply 
 

 
Annisa Inggerid Tara Dia 9:32 pm on April 14, 2017 
NIM: 5115154431 
  Reply 

 

 
Harseno (5115150340) 10:07 pm on April 14, 2017 



Harseno 
5115150340 
Pendidikan Teknik Elektro 
1. Siapakah yang mengenalkan cabang Konstruktivisme sosial … 
A. Vygotsky 
B. Piaget 
C. Skinner 
D. Jhonson 
Jawaban : A. Vygotsky 
2. Menyelidiki tentang apa lmu kognitif … 
A. Lingkungan sekitar 
B. Kecerdasan dan sistem kecerdasan 
C. Sesorang yang belajar 
D. Kemampuan dalam setiap individu 
Jawaban : B . Kecerdasan dan sistem kecerdasan 
  Reply 
 

 
sdoriza 27 mins ago 
80 
  Reply 

 

 
encikmfn 10:23 pm on April 14, 2017 
Encik Muhammad Faizul Nizam (5115151620) 
Teori yang percaya bahwa siswa mampu menyusun sendiri 
pengetahuannya melalui kemampuan berpikir dan tantangan yang 
dihadapinya,menyelesaikan dan membuat konsep mengenai keseluruhan 
pengalaman realistic adalah 
A. Teori kognitif 
B. Teori humanistic 
C. Teori konstruktivistik 
D. Teori behavioristic 



Jawab : C 
“Anak berinteraksi dengan orang lain disekitarnya” yang dijelaskan oleh 
Piaget dalam fase perkembangan kognitif merupakan fase? 
A. Semuanya benar 
B. Fase praoperasional 
C. Fase Sensorimotor 
D. Fase operasi formal 
Jawab : C. 
  Reply 
 

 
sdoriza 27 mins ago 
80 
  Reply 

 

 
Putri Ramadhani Adam 11:53 pm on April 14, 2017 
Putri Ramadhani Adam 
5115152457 
Pendidikan Teknik Elektro 
1. Salah satu teori belajar yang berasal dari psikologi kognitif adalah teori 
pemrosesan informasi (Information Processing Theory). Menurut teori ini, 
belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak 
manusia. Pernyataan tersebut merupakan teori yang dikemukakan oleh… 
A. Robert M. Gagne 
B. Jean Piaget 
C. Ausubel 
D. Bruner 
Jawaban : A. Robert M. Gagne 
2. Ciri-ciri belajar berbasis kontruktivistik pernah dikemukakan oleh Driver 
dan Oldham (1994). Adapun ciri-ciri yang dimaksud diantaranya, kecuali… 
A. Orientasi 
B. Elisitasi 



C. Restrukturisasi Ide 
D. Menyediakan Pengalaman Belajar 
Jawaban : D. Menyediakan Pengalaman Belajar 
  Reply 
 

 
sdoriza 26 mins ago 
80 
  Reply 

 

 
Rafid Nurrochman 12:00 am on April 15, 2017 
Rafid Nurrochman 
5115152651 
1) John Dewey 
2) Vygotsky 
3) Albert Bandura 
4) Piaget 
1. Dari 4 option diatas, yang merupakan tokoh-tokoh teori konstruktivisme 
adalah nomor..? 
a. 1, 2, 3 
b. 1, 2, 4 
c. 1, 3, 4 
d. 2, 3, 4 
Jawaban : B 
2. Menurut Jean Piaget, pada usia 2-7 tahun pada anak-anak, sedang 
terjadi tahapan… 
A. operasional konkrit 
B. pra-operasional 
C. operasional formal 
D. dewasa 
Jawaban: B 
  Reply 



 

 
sdoriza 26 mins ago 
79 
  Reply 
 

 
Fadli 12:40 am on April 15, 2017 
Nama : Fadli 
No.Reg : 5115155182 
1. Teori yang memiliki metode pembelajaran lebih menekankan dalam 
proses belajar dan mengkonstruksi pengalaman adalah teori belajar? 
A. Behavioristik 
B. Konstruktivis 
C. Humanisme 
D. Aktif 
Jawaban : B 
2. Konstruktivisme Sosial pertama kali dikenalkan pada awal abad ke 20 
melalui sebuah karya oleh seseorang bernama? 
A. Vygotsky 
B. Jean Piaget 
C. Ivan Pavlov 
D. Albert Bandura 
Jawaban : A 
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sdoriza 25 mins ago 
79 
  Reply 



 

 
Rafif Ali Nasution 5:01 am on April 15, 2017 
Nama : Rafif Ali Nasution 
No. Reg : 5115150437 
1. Berikut adalah beberapa karakteristik skema, kecuali… 
a. Mereka adalah pribadi 
b. Mereka tidak lengkap dan terus 
berkembang 
c. Mereka didasarkan pada pengetahuan 
dunia umum dan pengalaman 
d. Mereka didasarkan pada emosi 
jawaban : d 
2. Menurut metakognisi, cara belajar yang paling efektif adalah dengan 
cara… 
a. kesadaran diri sendiri 
b. didasari oleh kelompok 
c. bantuan orang lain 
d. bantuan orangtua 
jawaban : a 
  Reply 
 

 
sdoriza 25 mins ago 
79 
  Reply 
 

 
Aldi Prastiyo 6:25 am on April 15, 2017 



Aldi Prastiyo (5115150010) 
1. Konstruktivisme Sosial pertama kali dikenalkan melalui sebuah karya 
oleh seseorang bernama? 
A. Jean Piaget 
B. Ivan Pavlov 
(C). Vygotsky 
D. Albert Bandura 
2. kemampuan anak berfikir logis akan sudah berkembang pada saat fase 
operasi konkret yang terjadi pada umur 
A. 0-2 tahun 
(B). 7-11 tahun 
C. 2-7 tahan 
D. 12-dewasa 
  Reply 
 

 
sdoriza 25 mins ago 
78 
  Reply 
 

 
Darmaakzi 1:51 pm on April 15, 2017 
Darma Putra Akzi (511515889) 
1. Manusia memahami dunia dengan membangun model itu dalam pikiran 
mereka. 
Pengertian skema diatas dikemukakan oleh? 
A. Ivan Pavlov 
(B). Johnson-Laird 
C. Vygotsky 
D. John Dewey 
2. Dibawah ini merupakan karakteristik skema, kecuali: 
A. Mereka didasarkan pada pengetahuan dunia umum dan pengalaman. 
B. Mereka umum pengetahuan tentang situasi, benda, peristiwa, perasaan 
dan tindakan. 
(C). Mereka adalah kelompok. 



D. Mereka tidak lengkap dan terus berkembang. 
  Reply 
 

 
sdoriza 24 mins ago 
78 
  Reply 
 

 
Feri Sutriana 4:28 pm on April 15, 2017 
Feri Sutriana 
5115150142 
Pendidikan Teknik Elektro 
1. Menurut Piaget, ada 4 tahapan dalam teori belajar kognitif. Pada umur 7 
– 11 tahun disebut tahapan… 
a. Tahapan Sensorimotor 
b. Tahapan Praoperasional 
c. Tahapan Operasinal Konkret 
d. Tahapan Operasional Formal 
Jawaban : C 
2. Memberikan bantuan kepada seorang anak selama tahap tahap awal 
pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut perlahan lahan 
serta memberikan kesempatan kepada anak untuk mengerjakannya sendiri 
merupakan salah satu teori belajar menurut Vygotsky yang disebut… 
a. Scaffolding 
b. Sosial Control 
c. Iron Stock 
d. Zone of proximal development 
Jawaban : A 
  Reply 
 



 
sdoriza 23 mins ago 
78 
  Reply 

 

 
Dhimaz 4:43 pm on April 15, 2017 
Dhimaz (5115151820) 
1. Belajar adalah proses membangun makna, membangun pemahaman 
terhadap informasi dan pengalaman yang dapat dilakukan sendiri oleh 
peserta didik atau bersama orang lain. Pengertian belajar tersebut 
merupakan pengertian belajar.. 
A. Kognitif 
B. Konstruktivisme 
C. Conditioning 
D. Psikologi gestalt. 
Jawaban : B 
2. Perkembangan kognitif meliputi perubahan aktivitas mental yang 
berhubungan dengan: 
A. Persepsi 
B. Pemikiran 
C. Keterampilan berbahasa 
D. a,b dan c benar semua 
Jawaban : D 
  Reply 
 

 
sdoriza 9 mins ago 
77 



  Reply 

 

 
Farras F. Arifah 1:39 pm on April 17, 2017 
Farras Frischasanti Arifah 
5115153978 
Pendidikan Teknik Elektro 
1. Menurut Piaget, pada masa adolescense, remaja telah memasuki tahap 
perkembangan kognitif… 
a. Formal Operation c. Sensori motor 
b. Concrete Operational d. Pra Conventional 
Jawaban : A 
2. Kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan 
atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu 
memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu 
dengan faktor-faktor lainnya disebut… 
a. Pemahaman c. Analisis 
b. Penerapan d. Sintesis 
Jawaban : C 
  Reply 
 

 
sdoriza 8 mins ago 
77 
  Reply 

 

 
Mas Edi Sugiharto (5315152499) 9:15 pm on April 17, 2017 



Nama : Mas Edi Sugiharto 
Noreg : 5315152499 
Soal dan jawaban 
1. Jelaskan teori kontruktivistik dan berikan contohnya! 
Konstruktivistik merupakan metode pembelajaran yang 
lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam 
menggali pengetahuan serta upaya dalam 
mengkonstruksi pengalaman atau dengan kata lain 
teori ini memberikan keaktifan terhadap siswa untuk 
belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan 
atau teknologi, dan hal lain yang diperlukan guna 
mengembangkan dirinya sendiri. 
Contoh :siswa mengembangkan idenya sesuai dengan 
presepsinya terhadap objek yang dipelajarinya 
2. Jelaskan fase-fase perkembangan kognitif menurut Jean Paget! 
a. Fase Sensorimotor (0-2 thn) : anak 
berinteraksi dengan orang lain disekitarnya 
b. Fase praoperasional (2-7 thn) : anak mulai 
menyadari keberadaannya dalam 
linhkungannya 
c. Fase operasi konkret (7- 11 thn) : kemampuan 
anak berfikir logis sudah berkembang 
d. Fase operasi formal (12-dewasa) : ditandai 
oleh perpindah dari cara berfikir konkkret ke 
abstrak 
  Reply 
 

 
sdoriza 8 mins ago 
85 
  Reply 

 

 



Muhammad Ramdhan S (5315134491) 10:08 pm on April 17, 2017 
1. Sebutkan 4 macam keterangan tentang skema yang dikemukakan oleh 
Chaplin (1981) yang terdapat dalam dictionary of psikology! 
Jawab: 
1.Skema sebagai suatu peta kognitif yang terdiri atas sejumlah ide yang 
tersusun rapi. 
2.Skema sebagai kerangka referensi untuk merekam berbagai peristiwa 
atau data 
3. Skema sebagai suatu model 
4.Skema sebagai suatu kerangka referensi yang terdiri atas respon-respon 
yang 
2. Sebutkan minimal 3 karakteristik skema! 
Jawab: 
-Mereka didasarkan pada pengetahuan dunia umum dan pengalaman. 
-Mereka umum pengetahuan tentang situasi, benda, peristiwa, perasaan 
dan tindakan. 
-Mereka tidak lengkap dan terus berkembang. 
  Reply 
 

 
sdoriza 6 mins ago 
84 
  Reply 

 

 
deni andriansa 11:15 pm on April 17, 2017 
Deni andriansa (5315131621) 
1. apa yang dimaksud dengan ilmu kognitif dan berilah contohnya! 
Ilmu kognitif ialah menyelidiki kecerdasan dan dan sistem kecerdasan 
dengan sumber tertentu untuk menjadi cerdas (posner1984) 
Contoh: seorang guru bk memberi nasihat kepada murid untuk masuk 
jurusan seni karena sesuai dengan bakatnya. 
2. apa yang dimaksud dengan psikologi kognitif? 



psikologi kognitif ialah studi ilmiah dari proses mental seperti belajar, 
memahami, mengingan, penggunaan bahasa, penalaran dan pemecahan 
masalah. 
  Reply 
 

 
sdoriza 6 mins ago 
83 
  Reply 

 

 
Taufan ismail (5315131643) 11:22 pm on April 17, 2017 
Taufan ismail 
(5315131643) 
1. Jelaskan definisi ilmu kognitf ? Berikan contoh. 
Ilmu kognitif menyelidiki 
‘kecerdasan dan sistem kecerdasan, 
dengan sumber tertentu untuk sikap 
cerdas’ (Posner 1984) 
Contoh : seorang guru Bk memberi 
nasihat kepada murid untuk masuk 
jurusan seni karena sesuai dengan 
bakat dan potensi 
2. Jelaskan definisi konstruktivisme? Berikn contoh. 
Konstruktivis melihat belajar 
sebagai hasil dari konstruksi. Teori 
ini lebih melihat pada proses belajar 
siswa. 
Contoh : siswa terlibat aktif dalam 
diaog atau diskuis dengan guru dan 
siswa lainnya. 
  Reply 
 



 
sdoriza 6 mins ago 
82 
  Reply 

 

 
Trio Ari Prasetya 8:43 am on April 18, 2017 
TRIO ARI PRASETYA 
5315131642 
Pendidikan Teknik Mesin 
1. Berikan contoh penerepan dalam ilmu kognitif ? 
Jawaban : 
Contoh, seorang guru BK memberi nasihat kepada murid untuk masuk 
jurusan seni karena sesuai dengan bakat dan potensi anak tersebut 
2. Sebutkan fase-fase perkembangan kognitif menurut Jean Piaget ? 
Jawaban: 
a) Fase sensorimotor 0-2thn : anak berinteraksi dengan orang lain 
disekitarnya 
b) Fase praoperasional 2-7thn : anak mulai menyadari keberadaannya 
dalam lingkungan. 
c) Fase operasi konkret 7-11thn : kemampuan anak berpikir logis sudah 
berkembang. 
d) Fase operasi formal 12-dewasa : di tandai cara berpikir dari konkret ke 
abstrak. 
  Reply 
 

 
sdoriza 6 mins ago 
81 



  Reply 

 

 
Viktor Boyke 3:01 pm on April 18, 2017 
Nama : Viktor Boyke 
No reg : 5315131644 
Prodi : Pend. Teknik Mesin 
1. Jelaskan definisi: 
a. ilmu kognitif 
b. psikologi kognitif 
c. konstruktivisme 
(jawaban:) 
a. Ilmu kognitif menyelidiki ‘kecerdasan dan sistem kecerdasan, dengan 
sumber tertentu untuk sikap cerdas’ (Posner 1984). 
Contoh : seorang guru Bk memberi nasihat kepada murid untuk masuk 
jurusan seni karena sesuai dengan bakat dan potensi. 
b. studi ilmiah dari proses mental seperti belajar, memahami, mengingat, 
penggunaan bahasa, penalaran dan pemecahan masalah. 
c. Konstruktivis melihat belajar sebagai hasil dari konstruksi. Teori ini lebih 
melihat pada proses belajar siswa. 
Contoh : siswa terlibat aktif dalam diaog atau diskuis dengan guru dan 
siswa lainnya. 
2. jelasakan 4 macam keterangan tentang skema yang dikemukakan oleh 
Chaplin (1981) yang terdapat dalam “dictionary of psikology”. ? 
(Jawaban:) 
1.Skema sebagai suatu peta kognitif yang terdiri atas sejumlah ide yang 
tersusun rapi. 
2.Skema sebagai kerangka referensi untuk merekam berbagai peristiwa 
atau data 
3. Skema sebagai suatu model 
4.Skema sebagai suatu kerangka referensi yang terdiri atas respon-respon 
yang 
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sdoriza 5 mins ago 
80 
  Reply 

 

 
bishri alwasil 3:15 pm on April 18, 2017 
Bishri Al wasil 
5315134468 
pendidikan teknik mesin 
1. Apa yang di maksud dengan metakognisi ? 
(jawaban ) 
Pemahaman tentang mengacu pada gagasan individu mengingat, 
menyadari dan memahami jiwa (kognitif) proses mereka sendiri dan cara 
belajar . 
2. Apa bunyi teori skema menurut Johnson-Laird 1983 
Berikan contoh nya ? 
Manusia memahami dunia dengan membangun model itu dalam pikiran 
mereka. 
Fadil soerang siswa SMK 39 Jakarta mengimajinasikan sebuah rangkaian 
kelistrikan mobil yang dijelaskan oleh gurunya kelistrikan otomotif nya 
  Reply 
 

 
sdoriza 3 mins ago 
79+3= 82 
  Reply 
 



 
Dwiky andika pratama 3:43 pm on April 18, 2017 
Nama : dwiky andika pratama 
No reg : 5315131641 
1.apa yang di maksud teori konstruktivis? 
Dalam teori konstruktivis sosial, 
penekanan ditempatkan pada interaksi 
antara pelajar dan orang lain bisa datang 
dalam berbagai bentuk itu adalah 
dimensi interaksi sosial yang sangat 
penting untuk pendukung utama 
Konstruktivisme sosial ini dari 
cabang konstruktivisme dikenalkan 
oleh Vygotsky, Rusia yang karyanya 
dilakukan pada awal abad kedua 
puluh tetapi tidak tersedia secara 
luas di Barat sampai bertahun- 
tahun kemudian; dan Bruner, 
seorang Amerika penerbitan 
karyanya pada paruh kedua abad 
kedua puluh. 
2.sebutkan beberapa karakteristik skema? 
Beberapa karakteristik skema adalah: 
■Mereka didasarkan pada pengetahuan 
dunia umum dan pengalaman. 
■Mereka umum pengetahuan tentang situasi, 
benda, peristiwa, perasaan dan tindakan. 
■Mereka tidak lengkap dan terus 
berkembang. 
■Mereka adalah pribadi. 
■Mereka biasanya tidak representasi benar- 
benar akurat dari sebuah fenomena. 
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sdoriza 3 mins ago 
81 
  Reply 
 

 
Shabrina Sabri 7:19 pm on April 18, 2017 
Shabrina Sekar Arum Sabri 
4915144093 
1. Jelaskan pengertian teori pembelajaran Konstruktivisme dan Kognitif! 
Jawab: 
Konstruktiivisme 
• Menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan 

berdasarkan pengalaman yang sudah ada 
• Mementingkan proses belajar daripada hasil 
• Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri 
• Siswa aktif mengkonstruksi pengetahuan. sehingga selau terjadi 

perubahan konsep ilmiah 
Kognitif 
• belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak 

selalu dapat terlihat sebaga tingkah laku yang nampak 
• mementingkan proses daripada hasil belajar 
belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, 
pengokahan informasi dan aspej lainnya 
• materi pelajaran disusun dari yang sederhana ke kompeks 
2. Jelaskan fase-fase perkembangan kognitif menurut Jean Piaget! 
Jawab: 
• Fase Sensorimotor (0-2 tahun) 
Anak berinteraksi dengan orang lain disekitarnya 
• Fase Praoperasional (2-7 tahun) 
Anak mulai menyadari keberadaannya dalam lingkungan 
-Fase Operasi Konkret (7-11 tahun) 
Anak sudah mampu berpikir logis 
• Fase Operasi Formal (12-dewasa) 
Anak sudah mampu berpindah dari berpikir logis menjadi abstrak. 
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sdoriza 2 mins ago 
80 
  Reply 

 

 
oldy viansyah 7:45 pm on April 18, 2017 
oldy viansyah (5315141163) 
pend teknik mesin 
1. Jelaskan Tentang “Teori KONSTRUKTIVIS”! 
Jawaban : 
Konstruktivistik merupakan metode pembelajaran yang 
lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam 
menggali pengetahuan serta upaya dalam 
mengkonstruksi pengalaman atau dengan kata lain 
teori ini memberikan keaktifan terhadap siswa untuk 
belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan 
atau teknologi, dan hal lain yang diperlukan guna 
mengembangkan dirinya sendiri. 
2. Apa yang di maksud dengan “METAKOGNITIF” ! Jelaskan ! 
Jawaban : 
Metakognisi’ mengacu pada gagasan 
individu mengingat, menyadari dan 
memahami jiwa (kognitif) proses mereka 
sendiri dan cara belajar. Ini adalah 
kognisi tentang kognisi. kesadaran 
individu mereka sendiri proses berpikir 
akan memiliki pengaruh pada cara 
mereka melihat belajar mereka sendiri 
dan mungkin, dengan dorongan, untuk 
memimpin pengakuan dari cara-cara di 



mana mereka bisa belajar paling secara 
efektif 
  Reply 
 

 
sdoriza 2 mins ago 
79 
  Reply 

 

 
Ihsan fadillah (5315134501 ) 8:26 pm on April 18, 2017 
Ihsan fadillah 
(5315134501) 
1. Sebutkan skema yang di kemukakan oleh Chaplin (1981) dan jelaskan 
keterangannya ! 
Jawaban : 
• Skema sebagai suatu peta kognitif yang terdiri atas sejumlah ide yang 
tersusun rapi. 
• Skema sebagai kerangka referensi untuk merekam berbagai peristiwa 
atau data 
• Skema sebagai suatu model 
• Skema sebagai suatu kerangka referensi yang terdiri atas respon-respon. 
Istilah skema sebenarnya bukan hal yang baru bagi kita, kata ini sudah 
lama milik bangsa Indonesia ( merupakan kata serapan dari Bahasa 
inggris “ schema “ . Dalam kamus besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) kata 
skema merupakan padanan dari kata bagan, rangka – rangka atau 
rancangan . Ada beberapa sumber yang menjelaskan pengertian skema ini 
. 
2. Sebutkan minimal 3 karakteristik skema! 
Jawaban: 
• Mereka didasarkan pada pengetahuan dunia umum dan pengalaman. 
• Mereka umum pengetahuan tentang situasi, benda, peristiwa, perasaan 
dan tindakan. 



• Mereka tidak lengkap dan terus berkembang. 
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Mahmud Zarkasih 8:34 pm on April 18, 2017 
Nama : Mahmud zarkasih 
NoReg: 5315153752 
Prodi : Pend. Teknik Mesin 
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan teori konstrutivistik ! 
jawaban : 
Konstruktivistik merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan 
pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya 
dalam mengkonstruksi pengalaman atau dengan kata lain teori ini 
memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar menemukan sendiri 
kompetensi, pengetahuan atau teknologi, dan hal lain yang diperlukan 
guna mengembangkan dirinya sendiri. Dalam proses belajarnya pun, 
memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya 
dengan bahasa sendiri, untuk berfikir tentang pengalamannya sehingga 
siswa menjadi lebih kreatif dan imajinatif serta dapat menciptakan 
lingkungan belajar yang kondusif. 
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan teori metakognitif ! 
Jawaban : 
Metakognisi merupakan suatu istilah yang diperkenalkan oleh Flavell pada 
tahun 1976 dan menimbulkan banyak perdebatan pada pendefinisiannya. 
Hal ini berakibat bahwa metakognisi tidak selalu sama didalam berbagai 
macam bidang penelitian psikologi, dan juga tidak dapat diterapkan pada 
satu bidang psikologi saja. Namun demikian, pengertian metakognisi yang 
dikemukakan oleh para peneliti bidang psikologi, pada umumnya 



memberikan penekanan pada kesadaran berpikir seseorang tentang 
proses berpikirnya sendiri. Gredler (2011) 
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setio wahono (5315131653) 2:24 pm on April 19, 2017 
SETIO WAHONO 
5315131653 
Pendidikan Teknik Mesin 
1. Jelaskan dari fase perkembangan ilmu kognitif yang di jabarkan menirut 
Jean Piaget dan beri contoh masing-masing tiap fasenya ! 
Fase Sensorimotor (0-2 thn) : anak berinteraksi dengan orang lain 
disekitarnya. Contohnya ketika anak bermain dengan orang-orang 
dilingkungan sekitarnya. 
Fase praoperasional (2-7 thn) : anak mulai menyadari keberadaannya 
dalam linhkungannya. Contohnya ketika seorang anak menyadari ia 
merupakan bagian penting di keluarganya atau lingkungannya. 
Fase operasi konkret (7- 11 thn) : kemampuan anak berfikir logis sudah 
berkembang. Contohnya anak mulai berfikir menganalisa suatu 
permasalahan. 
Fase operasi formal (12-dewasa) : ditandai oleh perpindah dari cara berfikir 
konkkret ke abtraks. Ketika seseorang sudah mulai memikirkan dari jangka 
pendek hingga jangka panjang, dari yang sederhana hingga rumit dan 
bersifat abstrak. 
2. Jelaskan pengertian kontruktivisme dan berikan contohnya ! 
Konstruktivis melihat belajar sebagai hasil dari konstruksi. Teoriini lebih 
melihat pada proses belajar siswa. 
Contoh : 
siswa terlibat aktif dalam dialog atau diskuis dengan guru dan siswa 
lainnya. 



Siswa telibat aktif dalam pembuatan kerajinan seni patung sebagai mana 
guru menjelaskan dan memberikan contoh kepada salah satu tamannya. 
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sanrie syahlevi (5315131632) 7:53 pm on April 19, 2017 
1. Sebutkan teori skema yang dikemukakan oleh johnson-laird pada tahun 
1983 ? 
Jawab: johson-laird mengemukakan bahwa pada dasarnya manusia 
memahami dunia dengan membangun model itu dalam pikiran mereka. 
2. Berikan contoh ilmu kognitif pada kegiatan sehari hari ? 
Jawab: contohnya seorang guru Bk memberikan nasihat kepada murid 
untuk masuk jurusan seni karena sesuai dengan bakat dan potensi yang 
dimilikinya. 
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Reyhan Putratama (5315131619) PTM 9:28 pm on April 19, 2017 
1.) Sebutkan empat macam keterangan tentang skema yang terdapat di 
dalam dictionary of pshicology 
Jawab. 
-Skema sebagai suatu peta kognitif yang terdiri dari atas sejumlah ide yang 
tersusun rapi. 
-Skema sebagai kerangka referensi untuk merekam berbagai peristiwa 
atau data. 
-Skema sebagai suatu model. 
-Skema sebagai suatu kerangka referensi yang terdiri atas respon-respon. 
2.) Jelaskan pengertian dari ilmu kognitif 
Jawab. 
Ilmu kognitif menyelidiki kecerdasan dan sistem kecerdasan, dengan 
sumber tertentu untuk sikap cerdas’ (Posner 1984)	


