
Ahmad Saepul Bahri 9:00 pm on April 14, 2017 
Ahmad Saepul Bahri 
5115153070 
Pendidikan Teknik Elektro 
1. 1) Perubahan perilaku 
2) Perubahan fisik 
3) Akuisisi pengetahuan 
4) Proses memperoleh pengetahuan 
Yang merupakan definisi belajar adalah … 
A. 1,2,3 
B. 1,3,4 
C. 2,3,4 
D. 1 dan 2 
E. 2 dan 4 
Jawaban: B 
2. William James mengatakan bahwa psikologi adalah “Ilmu kehidupan 
mental” pada tahun … 
A. 1890 
B. 1880 
C. 1885 
D. 1888 
E. 1892 
Jawaban: A 
  Reply 
 

 
sdoriza 27 mins ago 
88 
  Reply 

 

 
Tesalonika Ananda Utari 9:01 pm on April 14, 2017 
Nama : Tesalonika Ananda Utari 



No. Reg : 5115151846 
1. Seorang filsuf Amerik yang memulai pembelajaran tentang proses 
mental, yaitu… 
a. William James 
b. Albert Bandura 
c. Thorndike 
d. Skinner 
Jawaban : a. William James 
2. Dibawah ini yang tidak termasuk defini belajar adalah 
a. Akuisisi Pengetahuan 
b. Proses menyampaikan bahan ajaran 
c. Perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman 
d. Proses memperoleh pengetahuan 
Jawaban : b. Proses menyampaikan bahan ajaran 
  Reply 
 

 
sdoriza 27 mins ago 
88 
  Reply 

 

 
Erika Fitriani Saripudin 9:01 pm on April 14, 2017 
Nama: Erika Fitriani S 
NIM: 5115154602 
1. Serangkaian kekuatan intelijen yang berbeda karya Howard Garner 
disebut dengan…(A) 
A. Kecerdasan ganda 
B. Kecerdasan intelektual 
C. Kecerdasan dasar 
D. Kecerdasan kognitif 
2. Belajar adalah dimana kita semua mengerti dan ikut berpartisipasi di 
dalamnya. Hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut, 



kecuali…(A) 
A. Tidak mengerti artinya bukan belajar 
B. Ikut berpartisipasi baik mengerti maupun tidak merupakan belajar 
C. Mengenyam pendidikan TK sampai SMA 
D. Belajar adalah mampu memahami sehingga terdapat perubahan 
  Reply 
 

 
sdoriza 27 mins ago 
88 
  Reply 
 

 
Achmad Rizqi Agfian ( 5115152309) 9:02 pm on April 14, 2017 
Nama : Achmad Rizqi Agfian 
Noreg :5115152309 
1. Student Teams Achievement Division (STAD) merupakan salah satu 
model pembelajaran………………. 
a. Right Brain Vs. Left Brain 
b. Accelerated Learning 
c. Cooperative Learning (c) 
d. Active Learning 
2. B. F. Skinner adalah salah satu tokoh psikologi yang beraliran …. 
a. Konstruktivisme 
b. humanisme 
c. Behaviourisme (c) 
d. Kognitivisme 
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sdoriza 26 mins ago 



87 
  Reply 
 

 
Nindiya Suhaerani 9:02 pm on April 14, 2017 
Nama: Nindiya Suhaerani 
Noreg: 5115154111 
1. Behaviorisme berkembang pada abad ke… 
A. 18 
B. 20 
C. 21 
D. 30 
(Jawaban: B) 
2. Pada dasarnya behaviorisme berkaitan dengan… 
A. Perilaku 
B. Akal 
C. Hati nurani 
D. Kreativitas 
(Jawaban: A) 
  Reply 
 

 
sdoriza 26 mins ago 
87 
  Reply 
 

 
Karina Febrianti 9:02 pm on April 14, 2017 
Nama: Karina Febrianti 
NIM: 5115151874 
1. Pemberian pujian terhadap siswa yang berhasil menyelesaikan 



tugasnya dengan tepat, sebaiknya diberikan … 
A. pada waktu semua siswa telah menyelesaikan tugasnya. 
B. segera setelah siswa menyelesaikan tugasnya. 
C. kalau siswa yang lain sudah meninggalkan ruang kelas. 
D. pada waktu siswa menunjukkan prestasi berikutnya. 
Jawaban: B. Segera setelah siswa menyelesaikan tugasnya 
2. Agar siswa bereaksi terhadap materi yang kita berikan, maka gambar 
yang digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar S-R 
haruslah … 
A. berwarna gelap. 
B. seminimal mungkin. 
C. berwarna-warni. 
D. semaksimal mungkin. 
Jawaban: D. Semaksimal mungkin 
  Reply 
 

 
sdoriza 26 mins ago 
87 
  Reply 

 

 
Siti Bayani 9:02 pm on April 14, 2017 
Nama : Siti Bayani 
No reg : 5115151046 
Pendidikan Teknik Elektro 
Kosek : 0723 
1. Siapakah ilmuan yang menganggap telah memulai pembelajaran 
tentang proses mental? 
A. William James 
B. Piaget 
C. Bloom 
D. Willian Jhons 



E. Bandura 
Jawaban : A.William James 
2. Apa saja definisi belajar? 
A. Akusisi Pengetahuan 
B. Perubahan Perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau praktik 
C. Proses memperoleh pengetahuan 
D. Jawaban A,B dan C semua benar 
Jawaban : Jawaban A,B dan C semua benar 
  Reply 
 

 
sdoriza 24 mins ago 
86 
  Reply 

 

 
Intan Agustina 9:03 pm on April 14, 2017 
Intan Agustina 5115152253 
1.gagasan bahwa pengetahuan dan yang lebih penting pemahaman yang 
dibangun oleh individu peserta didik dan pemahaman tentang proses 
mental yang terlibat, struktur yang mendasari yang berkaitan dengan 
pengetahuan dan pemahaman yang dianggap penting. Hal ini merupakan 
definisi dari 
a. Behaviorisme 
b. Konstruktifisme 
c. Humanisme 
d. Kognitif 
Jawaban B 
2. Perolehan atau hasil belajar yang kita peroleh dari kegiatan belajar 
mengajar yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari 
disebut…… 
a. proses belajar 
b. definisi pengetahuan 



c. akuisisi pengetahuan 
d. jenis belajar 
Jawaban C 
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sdoriza 24 mins ago 
86 
  Reply 
 

 
anggihermawan1997 9:03 pm on April 14, 2017 
nama : anggi hermawan 
no reg : 5115152147 
pendidikan teknik elektro 
1. Di bawah ini merupakan unsur-unsur dalam operant conditioning, 
kecuali …. 
a. Reinforcement 
b. Punishment 
c. Shaping 
d. Extinction 
e. Modeling 
Jawaban : e. modeling 
2. Dalam bukunya The Conditions of Learning 1977, belajar merupakan 
sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku, yang 
keadaaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar 
dan sesudah melakukan tindakan yang serupa itu. Perubahan terjadi 
akibat adanya suatu pengalaman atau latihan. Berbeda dengan perubahan 
serta-merta akibat refleks atau perilaku yang bersifat naluriah. Teori 
tersebut di kemukakan oleh….. 
a. Ernest R. Hilgard 
b. Gagne 
c. Moh. Surya 
d. Winkel 
Jawaban : b. gagne 
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sdoriza 23 mins ago 
86 
  Reply 
 

 
Epilia ayu wardani 9:03 pm on April 14, 2017 
Epilia ayu wardani 
5115153608 
Pendidikan teknik elektro 
1. Belajar adalah sesuatu dimana kita semua mengerti dan ikut 
berpartisipasi di dalamnya. Keikutsertaannya dalam skala yang luas, baik 
formal maupun informal, mulai dari batas ruang kelas sekolah sampai ke 
lingkungan luar yang lebih luas atau ruang lingkup yang lebih kecil, di 
mana kesempatan untuk menuju pemahaman yang lebih mendalam 
mengenai beberapa topik atau hal yang lainnya. 
merupakan pengertian dari… 
a. Kognitif 
b. Behaviorisme 
c. Learning 
d. Skinner 
Jawaban: c 
2. a. Perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau praktek. 
b. Akuisisi pengetahuan. 
c. Pengetahuan yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 
d. Untuk mendapatkan pengetahuan, atau keterampilan dalam sesuatu 
melalui proses pembelajaran, pengajaran, instruksi atau pengalaman. 
Proses memperoleh pengetahuan. 
Berikut beberapa defini belajar yang terdapat pada teori learning yaitu… 
a. A saja 
b. A dan B 
c. A. B. dan C 
d. Semua benar 



jawaban: d 
  Reply 
 

 
sdoriza 22 mins ago 
85 
  Reply 
 

 
Purnama Catur Pandini 9:03 pm on April 14, 2017 
Nama: Purnama Caur Pandini 
Noreg:5115155282 
Apa metode yang cocok dalam pembelajaran di Taman Kanak-Kanak… 
A. Belajar menghitung 
B. Belajar dengan bermain 
C. Belajar berdiskusi 
D. Belajar mempresentasikan hasil 
Jawaban: B 
Yang termasuk kedalam teori belajar adalah…Kecuali 
A. behaviorisme 
B. kontruktivisme 
C. kognitifisme 
D. Nativistik 
Jawaban: D 
  Reply 
 

 
sdoriza 22 mins ago 
85 
  Reply 
 



 
Tubagus M. Fajar 9:03 pm on April 14, 2017 
Nama : Tubagus M. Fajar 
No reg : 5115150710 
1. Di dalam teori pembelajaran terdapat 2 cabang psikologi yang di 
kembangkan untuk di buat terobosan penting dan praktek belajar selama 
decade terakhir. 2 cabang psikologi tersebut adalah ? 
A. Behaviorisme dan humanisme 
B. Kognitivisme dan behaviorisme 
C. Konstruktivisme dan behaviorisme 
D. Kognitivisme dan humanisme 
Jawaban C 
2. Di jelaskan bahwa sebuah perkembangan penting dalam pemahaman 
kita tentang hasil bagaimana belajar merupakan publikasi dari tokoh yang 
bernama ? 
A. Jean piaget 
B. Howard gardner 
C. Gagne 
D. Ausubel 
Jawaban B 
  Reply 
 

 
sdoriza 22 mins ago 
85 
  Reply 

 

 
Muhammad Haryo Punto 9:04 pm on April 14, 2017 



Muhammad Haryo Punto-5115152810 
Pendidikan Teknik Elektro 
1. Sebutkan definisi belajar menurut Pitchard? 
A. Sesuatu dimana kita semua mengerti dan ikut berpartisipasi di 
dalamnya. Keikutsertaannya dalam skala yang luas, baik formal maupun 
informal, mulai dari batas ruang kelas sekolah sampai ke lingkungan luar 
yang lebih luas atau ruang lingkup yang lebih kecil, di mana kesempatan 
untuk menuju pemahaman yang lebih mendalam mengenai beberapa topik 
atau hal yang lainnya. 
B. Proses perubahan tingkah laku pada diri individu karena adanya 
interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan 
lingkungannya sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan 
lingkungannya 
C. Sebagai suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri 
sebagai suatu pola baru dari reaksi berupa kecakapan, sikap, kebiasaan 
kepribadian atau suatu pengertian 
D. Suatu perubahan perilaku yang relatif menetap yang dihasilkan dari 
pengalaman masa lalu ataupun dari pembelajaran yang 
bertujuan/direncanakan 
Jawaban : A. Sesuatu dimana kita semua mengerti dan ikut berpartisipasi 
di dalamnya. Keikutsertaannya dalam skala yang luas, baik formal maupun 
informal, mulai dari batas ruang kelas sekolah sampai ke lingkungan luar 
yang lebih luas atau ruang lingkup yang lebih kecil, di mana kesempatan 
untuk menuju pemahaman yang lebih mendalam mengenai beberapa topik 
atau hal yang lainnya. 
2. Ada dua cabang psikologi pembelajaran yang dikembangkan dan 
membuat terobosan penting kedalam praktek belajar selama dekade 
terakhir, dua cabang itu adalah? 
A. Behaviorisme dan kognitif 
B. Kognitif dan konstruktivisme 
C. Konstruktivisme dan behaviorisme 
D. Kognitif dan behaviorisme 
Jawaban : C. Konstruktivisme dan behaviorisme 
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sdoriza 19 mins ago 
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Refina Uli 9:05 pm on April 14, 2017 
Refina Uli 
5115150284 
Pendidikan Teknik Elektro 
1. Dua cabang psikologi perkembangan yang dikembangkan kedalam 
praktek belajar adalah… 
a. Behaviorisme dan Konstruktivisme 
b. Behaviorisme dan Humanistik 
c. Konstruktivisme dan Humanistik 
d. Humanistik dan kognitifisme 
Jawaban : a. Behaviorisme dan Konstruktivisme 
2. Serangkaian kekuatan intelijen yang berbeda termasuk didalamnya 
linguistik, matematika, fisika dan sebagainya yang kita miliki dalam proporsi 
berbeda di sebut “kecerdasan ganda”. Pernyataan tersebut merupakan 
karya … 
a. Howard Gardner 
b. William James 
c. Gagne 
. d. Burton 
Jawaban : d Burton 
  Reply 
 

 
sdoriza 19 mins ago 
84 
  Reply 
 



 
ageng kahirun nisa 51150830 9:07 pm on April 14, 2017 
Ageng Khairun Nisa¬_5115150830 
1. Hal dimana perubahan perilaku sebagai hasil adalah manfaat dari .. 
a. Berkerja 
b. Bersahabat 
c. Belajar 
d. Bernalar 
Jawaban : c. Belajar 
2. Belajar adalah proses dimana perilaku disebabkan atau diubah melalui 
praktrek atau latihan adalah pengertian belajar menurut .. 
a. Howard 
b. Gagne 
c. Herbart 
d. Lester 
Jawaban : a. Howard 
  Reply 
 

 
sdoriza 20 mins ago 
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  Reply 
 

 
Desitha Rosyanti 9:07 pm on April 14, 2017 
Desitha Rosyanti (5115151858) 
1. Berikut berbagai definisi belajar, kecuali? 
A. Proses memperoleh pengetahuan 
B. Akuisisi pengetahuan 
C. Perubahan sperilaku sebagai hasil dari pengalaman atau praktek 
D. Proses untuk melakukan percobaan 



Jawaban: D 
2. Ada 2 cabang psikologi pembelajaran yang dikembangkan dan 
membuat terobosan penting kedalam praktek belajar. 2 cabang itu adalah? 
A. Konstruktivisme dan Behaviorisme 
B. Behaviorisme dan Humanisme 
C. Humanisme dan Konstruktivisme 
D. Kognitivisme dan Behaviorisme 
Jawaban: A 
  Reply 
 

 
sdoriza 17 mins ago 
83 
  Reply 
 

 
wildan Gunawan 9:07 pm on April 14, 2017 
nama :wildan gunawan 
no reg: 5115154543 
1. Menurut Piaget fase praoperasional terjadi ketika berumur… 
a. 0-2 tahun 
b. 2-7 tahun 
c. 11-15 tahun 
d. 15-20 tahun. 
Jawab: B 
2. Beberapa karakteristik skema adalah… 
a. Mereka didasarkan pada pengetahuan dunia umum dan pengalaman. 
b. Mereka khusus pengetahuan tentang situasi, benda, peristiwa, perasaan 
dan tindakan. 
c. Mereka tidak lengkap dan terus berkembang. 
d. Mereka adalah tidak pribadi. 
Jawab: A 
  Reply 
 



 
sdoriza 18 mins ago 
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  Reply 
 

 
abrar yusra 9:08 pm on April 14, 2017 
Nama : Abrar Yusra 
No Reg: 5115153527 
Kelompok 1 
1. Ada 2 cabang psikologi perkembangan yang memiliki terobosan 
terpenting kedalam praktek belajar, yaitu cabang… 
A. Behaviorisme dan Humanistik 
B. Konstruktivisme dan kognitif 
C. Kognitif dan Humanistik 
D. Behaviorisme dan Konstruktivisme 
Jawaban : D 
2. Sebuah perkembangan penting dalam pemahaman kita tentang hasil 
belajar. Karya dari Howard Gardner terkait pernyataan diatas adalah… 
A. Kecerdasan Ganda 
B. Kecerdasan Intelektual 
C. Kecerdasan Linguistik 
D. Kecerdasan Diri 
Jawaban : A 
  Reply 
 

 
sdoriza 18 mins ago 
83 
  Reply 



 

 
Endiansyah Pradana 9:08 pm on April 14, 2017 
1. Perhatikan bidang-bidang berikut ini : 
a) Linguistik 
b) Matematika 
c) Fisika 
Dari ketiga bidang tersebut merupakan bidang yang di kemukakan oleh 
seorang ahli yang bernama ? 
A. Howard Gardner 
B. Burton 
C. Ernest R. Hilgard 
D. Harold Sperars 
JAWABAN : A 
2. Ada dua cabang psikologi pembelajaran yang dikembangkan oleh 
seorang Filsuf Amerika dan Dokter yang bernama William James. Yang di 
maksud dua cabang tersebut ialah ? 
A. Behaviorisme dan Konstruktivisme 
B. Keterampilan Motorik dan Kognitif 
C. Afektif dan Informasi Verbal 
D. Psikomotor dan Non-Kognitif 
JAWABAN : A 
  Reply 
 

 
Endiansyah Pradana 10:45 pm on April 14, 2017 
Nama : Endiansyah Pradana 
No. Reg : 5115150687 
Pendidikan Teknik Elektro 
  Reply 
 



 
sdoriza 16 mins ago 
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  Reply 
 

 
Subaidah 9:09 pm on April 14, 2017 
Nama : Subaidah 
No Reg : 5115153350 
1. Yang merupakan cabang psikologi pembelajaran yang dikembangkan 
dan membuat terobosan penting dalam praktek belajar yaitu, kecuali….. 
a. Behaviorisme 
b. Deskriptif 
c. Humanisme 
d. Kognitifisme 
2. Siapakah yang mengatakan bahwa psikologi adalah “Ilmu Kehidupan 
Mental” adalah… 
a. Willian James 
b. James Watt 
c. Coulomb 
d. Carl Rogers 
  Reply 
 

 
sdoriza 16 mins ago 
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  Reply 
 



 
Citra Tri Ayuningtias 9:10 pm on April 14, 2017 
Citra Tri Ayuningtias 5115152673 ( pendidikan teknik elektro) 
1. Dikatakan bahwa definisi belajar ialah, kecuali.. 
A. Adanya Akuisisi pengetahuan. 
B. Ada proses dimana perilaku berubah serta dikendalikan. 
C. Adanya pengajaran, instruksi didalam proses pembelajaran 
D. Proses individu membangun pemahaman dari satu sumber. 
Jawabannya : D. Proses individu membangun pemahaman dari satu 
sumber. 
2. Dalam publukasi Howard Garder tentang hasil bagaimana belajar 
disebut kecerdasaan.. 
A. Ganda 
B. Satu arah 
C. Konstitusional 
D. Memikat 
Jawabannya : A. Ganda 
  Reply 
 

 
sdoriza 16 mins ago 
82 
  Reply 
 

 
Wahyu Agung Utomo 9:14 pm on April 14, 2017 
Nama : Wahyu agung utomo 
Kosek : 5115152199 
1 . Siswa yang berusaha melatih kepekaan dirinya terhadap rangsangan-
rangsangan berupa tekanan-tekanan dan tuntutan-tuntutan dari 
lingkungannya, belajar bergaul dan bertingkah laku seperti orang lain, serta 



bertingkah laku di dalam lingkungan sosio-kulturalnya dikenal sebagai …. 
a. akulturasi 
b. akomodasi 
c. asimilasi 
d. sosialisasi 
jawaban : D 
2. Siswa-siswa yang peramah, penakut, teliti, mampu mengambil 
kesimpulan, jujur atau pendendam merupakan karakteristik dari …. 
a. sikap 
b. kepribadian 
c. temperamen 
d. sifat 
jawaban : D 
  Reply 
 

 
sdoriza 14 mins ago 
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  Reply 
 

 
ari prabowo 9:15 pm on April 14, 2017 
Nama : Ari Prabowo 
No reg : 5115152234 
1. Siapakah Filsuf Amerika dan Dokter, yang dianggap telah memulai 
pembelajaran tentang proses mental? 
A. William James 
B. James william 
C. Burton 
D. Walters 
Jawaban : A. William James 
2.  Siapakah nama tokoh yang mempublikasikan karya ‘kecerdasan 
ganda'? 
A. Gagne 
B. Howard Stark 



C. William James 
D. Howard Gardner 
Jawaban : D. Howard Gardner 
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sdoriza 15 mins ago 
81 
  Reply 
 

 
Tegar Adi Destara 9:17 pm on April 14, 2017 
Nama: Tegar Adi Destara 
NIM: 5115152239 
1. Teori yang percaya bahwa siswa mampu mencari sendiri masalah, 
menyusun 
sendiri pengetahuannya melalui kemampuan berpikir dan tantangan yang 
dihadapinya, menyelesaikan dan membuat konsep mengenai keseluruhan 
pengalaman realistik 
dan teori dalam satu pengetahuan utuh merupakan teori… 
a. behaviorisme 
b. kognitivisme 
c. humanistik 
d. konstruktivisme 
jawaban: d. 
2. Perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku 
sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat adalah maksud 
dari… 
a. belajar 
b. stimulus 
c. evolusi 
d. perkembangan 
jawaban: a. 
  Reply 
 



 
sdoriza 15 mins ago 
81 
  Reply 
 

 
Subaidah 9:19 pm on April 14, 2017 
Nama : Subaidah 
No Reg : 5115153350 
1. Yang merupakan cabang psikologi pembelajaran yang dikembangkan 
dan membuat terobosan penting dalam praktek belajar yaitu, kecuali….. 
a. Behaviorisme 
b. Deskriptif 
c. Humanisme 
d. Kognitifisme 
Jawaban : A 
2. Siapakah yang mengatakan bahwa psikologi adalah “Ilmu Kehidupan 
Mental” adalah… 
a. Willian James 
b. James Watt 
c. Coulomb 
d. Carl Rogers 
Jawaban : A 
  Reply 

 

 
handoko 9:21 pm on April 14, 2017 
Nama : Handoko 
Kosek : 5115153497 



1. • Perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau praktek. 
• Akuisisi pengetahuan. 
• Pengetahuan yang diperoleh melalui proses pembelajaran. Untuk 
mendapatkan pengetahuan, atau keterampilan dalam sesuatu melalui 
proses pembelajaran, pengajaran, instruksi atau pengalaman. 
• Proses memperoleh pengetahuan. 
• Sebuah proses dimana perilaku berubah, berbentuk atau dikendalikan. 
Data diatas merupakan definisi… 
a.Kognitif 
b.Sikap 
c.Belajar 
d.Afektif 
Jawaban: c.Belajar 
2. Kekuatan intelijen yang berbeda, termasuk bidang-bidang seperti 
linguistik, matematika, fisika dan banyak lagi, yang kita semua miliki dalam 
proporsi yang berbeda disebut… 
a.Kognitif 
b.Sikap 
c.Kecerdasan Ganda 
d.Behaviorisme 
Jawaban : c.Kecerdasan Ganda 
  Reply 
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Subaidah 3:40 pm on April 17, 2017 
Ini jawaban yg bener Bu 
  Reply 
 



 
subaidah 9:48 pm on April 18, 2017 
Ini yg fix bu 
  Reply 
 

 
Annisa Inggerid Tara Dia 9:25 pm on April 14, 2017 
1.Belajar menurut Bell-Gredler adalah proses manusia untuk memperoleh 
kemampuan, keterampilan, dan sikap yang dilakukan secara bertahap dan 
berkelanjutan. Proses belajar ini berlangsung … 
A. pada saat seseorang sedang bersekolah. 
B. dari lahir sampai akhir hayat 
C. pada waktu siswa sudah siap. 
D. pada waktu seseorang sedang belajar. 
Jawaban: B 
2. Dalam proses pembelajaran, informasi yang diterima oleh siswa kadang 
tidak ada hubungannya dengan pengetahuan atau konsep yang 
dimilikinya. Cara belajar seperti itu disebut dengan … 
A. belajar bermakna. 
B. belajar sendiri. 
C. belajar verbal. 
D. belajar menghapal. 
Jawaban: A 
  Reply 
 

 
Annisa Inggerid Tara Dia 9:37 pm on April 14, 2017 
Noreg: 5115154431 
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sdoriza 12 mins ago 
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  Reply 
 

 
Eka mardiana 9:31 pm on April 14, 2017 
Eka mardiana 
5115154962 
1. Ada 2 cabang psikologi perkembangan yang memiliki terobosan 
terpenting kedalam praktek belajar, yaitu cabang… 
A. Behaviorisme dan Konstruktivisme 
B. Behaviorisme dan Humanistik 
C. Konstruktivisme dan kognitif 
D. Kognitif dan Humanistik 
Jawaban : A 
2. Sebuah perkembangan penting dalam pemahaman kita tentang hasil 
belajar. Karya dari Howard Gardner terkait pernyataan diatas adalah… 
A. Kecerdasan Intelektual 
B. Kecerdasan Ganda 
C. Kecerdasan Linguistik 
D. Kecerdasan Diri 
Jawaban : B 
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encikmfn 10:15 pm on April 14, 2017 
Encik Muhammad Faizul Nizam (5115151620) 
Teori yang termasuk kedalam teori belajar, Kecuali.. 
A. behaviorisme 
B. kontruktivisme 
C. kognitifisme 
D. Nativistik 
Jawab: D 
Cabang psikologi pembelajaran yang dikembangkan untuk membuat 
terobosan penting kedalam praktek belajar adalah? 
A. Behaviorisme dan kognitif 
B. Kognitif dan konstruktivisme 
C. Konstruktivisme dan behaviorisme 
D. Kognitif dan behaviorisme 
Jawab : C. Konstruktivisme dan behaviorisme 
  Reply 
 

 
sdoriza 11 mins ago 
79 
  Reply 

 

 
Harseno (5115150340) 10:22 pm on April 14, 2017 
Harseno 
5115150340 
Pendidikan Teknik Elektro 
1. William James mengatakan bahwa psikologi adalah… 



A. Ilmu Kehidupan Mental 
B. Kemampuan diri 
C. Kemampuan yang tertunda 
D. Bakat seseorang 
Jawaban : A. Ilmu Kehidupan Mental 
2. Apa cabang psikologi … 
A. Behaviorisme dan Konstruktivisme 
B. Behavioristik 
C. Konstruktivisme 
D. Ilmu Sosial 
Jawaban : A. Behavioristik dan Konstruktivisme 
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rafid 12:20 am on April 15, 2017 
Rafid Nurrochman 
5115152651 
1. Pada tahun 1890, William James mengatakan bahwa psikologi adalah..? 
A. Ilmu kehidupan mental 
B. Ilmu kehidupan Rohani 
C. Ilmu kehidupan sesaat 
D. Ilmu kehidupan abadi 
Jawaban: A. Ilmu kehidupan mental 
1. Akuisisi Pengetahuan 
2. Proses menyampaikan bahan ajaran 
3. Perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman 
4. Proses memperoleh pengetahuan 
2. Dari data diatas, yang tidak termasuk dalam definisi belajar adalah 



nomor…? 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
Jawaban : B. 2 
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Fadli 1:11 am on April 15, 2017 
Nama : Fadli 
No. Reg : 5115155182 
1. Dua cabang yang menjadi terobosan penting dalam praktek belajar 
selama dekade terakhir yaitu adalah 
A. Humanisme dan Konstruktivisme 
B. Behaviorisme dan Konstruktivisme 
C. Humanisme dan Behaviorisme 
D. Humanisme dan Kognitif 
Jawaban : B 
2. William James mengatakan pada tahun 1890, bahwa psikologi 
merupakan 
A. Ilmu fisika 
B. Ilmu sosial 
C. Ilmu kehidupan mental 
D. Ilmu pasti 
Jawaban : C 
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Putri Ramadhani Adam 1:23 am on April 15, 2017 
Putri Ramadhani Adam 
5115152457 
Pendidikan Teknik Elektro 
1. Seorang filsuf Amerika dan dokter, dianggap telah memulai 
pembelajaran tentang proses mental. Dia mengatakan, pada tahun 1890, 
bahwa psikologi adalah “ilmu kehidupan mental”. Hal ini merupakan awal 
perkiraan bahwa studi tentang pikiran dan perilaku manusia dan studi 
pembelajaran mulai tumbuh. Adapun nama filsuf tersebut yaitu… 
A. Ivan P. Pavlov 
B. Jean Piaget 
C. William James 
D. William Jordan 
Jawaban : C. William James 
2. Definisi Belajar diantaranya, kecuali… 
A. Akuisisi pengetahuan 
B. Perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau praktek 
C. Proses memperoleh pengetahuan 
D. Suatu proses yang tidak dapat merubah perilaku seseorang 
Jawaban : D. Suatu proses yang tidak dapat merubah perilaku seseorang 
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Rafif Ali Nasution 5:29 am on April 15, 2017 
Nama : Rafif Ali Nasution 
No. Reg : 5115150437 
1. Ada dua cabang psikologi pembelajaran yang dikembangkan dan 
membuat terobosan penting kedalam praktek belajar selama beberapa 
decade terakhir, yaitu… 
a. behaviorisme dan kognitivisme 
b. behaviorisme dan konstruktivisme 
c. kognitivisme dan humanisme 
d. konstruktivisme dan legalisme 
jawaban : b 
2. Pelajar mungkin akan sangat mudah untuk menerima informasi melalui 
suatu media tertentu dan pelajar lain akan menemukan kesulitan. Untuk 
pelajar yang kesulitan menerima informasi melalui suatu media, maka 
pelajar tersebut dapat menerima informasi dengan cara… 
a. visual 
b. gerakan 
c. suara 
d. sandi tertentu 
jawaban : c 
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Aldi Prastiyo 6:06 am on April 15, 2017 
Aldi Prastiyo (5115150010) 
1. Apa yang dimaksud dengan belajar? 
A. Proses yg tidak merubah perilaku pelajar 
B. Kemampuan diri untuk melakukan sesuatu 
(C). Perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau praktek 
D. Sampai akhir hayat 
2. Sebutkan 2 cabang dalam psikologi pembelajaran? 
A. Behaviorisme dan kognitif 
B. Kognitif dan konstruktivisme 
(C). Konstruktivisme dan behaviorisme 
D. Kognitif dan behaviorisme 
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darmaakzi 2:07 pm on April 15, 2017 
Darma Putra Akzi M. (5115151889) 
1. Seorang guru mengikuti pelatihan public speaking, merupakan contoh 
kasus dari? 
(A). Proses Belajar 
B. Proses pembiasaan 
C. Skema 
D. Behavioristik 
2. Psikologi adalah “ilmu kehidupan mental” pengertian ini dikemukakan 
oleh william James pada tahun? 



A. 1970 
B. 1880 
(C). 1890 
D. 1865 
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Feri Sutriana 3:57 pm on April 15, 2017 
Feri Sutriana 
5115150142 
Pendidikan Teknik Elektro 
1. Suatu proses dimana suatu organisme berubah perilakunya sebagai 
akibat dari pengalaman, merupakan pengertian belajar dari… 
a. Burton 
b. Harold Spears 
c. Gage Bertinger 
d. Singer 
Jawaban : C 
2. Jenis jenis belajar dibawah ini kecuali… 
a. Belajar isyarat 
b. Belajar stimulus respon 
c. Belajar konsep 
d. Belajar merangkak 
Jawaban : D 
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Dhimaz 4:22 pm on April 15, 2017 
Nama : dhimaz 
Noreg :5115151820 
Prodi : elektro 2015 
1. “Learning is a process of progresive behavior adaption” 
Definisi belajar diatas merupakan pandangan menurut 
A. Skinner 
B. Aristoteles 
C. Pavlov 
D. Bandura 
Jawaban: A.skinner 
2. Belajar identik dengan peniruan. 4 unsur utama dalam peniruan menurut 
Bandura adalah 
A. Perhatian, mengingat, Reproduksi Gerak dan motivasi 
B. Penelitian, lupa, Reproduksi organ dalam dan penguatan 
C. Mengingat, penelitian, reproduksi gerak dan motivasi 
D. Penguatan, lupa, penelitian dan perhatian 
Jawaban : A 
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Farras F. Arifah 2:24 pm on April 17, 2017 
Farras Frischasanti Arifah 
5115153978 
1. Jenis-jenis peniruan menurut Bandura adalah sebagai berikut, kecuali… 
a. Peniruan tak langsung 
b. Peniruan gabungan 
c. Peniruan langsung 
d. Peniruan subjektif 
Jawaban : D 
2. Bandura melakukan eksperimen bahwa peniruan boleh berlaku hanya 
melalui pengamatan terhadap perilaku model (orang yang ditiru) meskipun 
tanpa sebarang peneguhan. Proses belajar semacam ini disebut… 
a. observational learning 
b. suggestional learning 
c. behavioral learning 
d. experimental learning 
Jawaban : A 
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Mas Edi S (5315152499) 9:07 pm on April 17, 2017 
Nama : Mas Edi Sugiharto 
Noreg : 5315152499 



Soal dan jawaban 
1. Jelaskan pengertian dari belajar? 
Belajar adalah sesuatu dimana kita semua mengerti dan ikut berpartisipasi 
di dalamnya. Keikutsertaannya dalam skala yang luas, baik formal maupun 
informal, mulai dari batas ruang kelas sekolah sampai ke lingkungan luar 
yang lebih luas atau ruang lingkup yang lebih kecil, di mana kesempatan 
untuk menuju pemahaman yang lebih mendalam mengenai beberapa topik 
atau hal yang lainnya. 
2. Sebutkan dan jelaskan dua cabang psikologi pembelajaran yang 
dikembangkan dan membuat terobosan penting ke dalam praktek belajar 
selama decade terakhir! 
dua cabang psikologi pembelajaran yaitu 
a. Behaviorisme berkembang pada abad 20 . Behaviorisme berkaitan 
tentang apa yang dilihat (perilaku) . 
b. Konstruktifisme bersandar pada gagasan bahwa pengetahuan 
dan yang lebih penting pemahaman yang dibangun oleh individu peserta 
didik dan pemahaman tentang proses mental yang terlibat, struktur yang 
mendasari yang berkaitan dengan pengetahuan 
dan pemahaman yang dianggap penting 
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Muhammad Ramdhan S (5315134491) 9:44 pm on April 17, 2017 
1. Apakah pengertian belajar dalam istilah sehari-hari? Jelaskan dan 
berikan contohnya. 
Jawab: 
Belajar seharusnya adalah proses mendapatkan pengetahuan, atau belajar 
bagaimana melakukan sesuatu. 



Contohnya : seorang anak belajar bagaimana cara naik sepeda, belajar 
berhitung. Itu dimulai dari ketidak tahuan yang akhirnya ia menjadi tahu. 
2. Bagaimanakah hubungan antara teori dengan praktik langsung di 
lapangan dalam proses pelatihan? 
Jawab: 
Ketika teori dapat berhubungan langsung dalam praktik yang terjadi di 
lapangan, itu merupakan waktu terbaik untuk mempertimbangkan teori 
atau, setidaknya , untuk meninjau kembali itu. 
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deni andriansa 11:00 pm on April 17, 2017 
Deni andriansa (5315131621) 
1. Apa yang dimaksud dengan belajar ?Deni andriansa (5315131621) 
1. Apa yang dimaksud dengan belajar? Jelaskan secara singkat! Belajar 
yaitu sesuatu dimana kita semua ikut berpartisipasi didalamnya 
2.sebutkan 3 definisi belajar! 
-proses memperoleh pengetahuan 
-akuisisi pengetahuan 
-perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau praktek 
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Taufan ismail (5315131643) 11:16 pm on April 17, 2017 
Taufan ismail 
(5315131643) 
1. Apa yg dimaksut belajar ? Berikan contoh. 
Belajar adalah sesuatu dimana kita semua mengerti dan ikut berpartisipasi 
di dalamnya. contoh kasus : siswa belajar di dalam kelas mengenai teori 
teori. Kemudia 
saat memasuki lingkungan atau dunia luar, Ia mulai belajar bagaimana 
caranya untuk berkomunikasi dan membangun hubungan denfan orang 
lain 
bukan hanya sekedar “belajar teori”. 
2. Jelaskan definisi definisi belajar ! 
• Perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau praktek. 
• Akuisisi pengetahuan. 
• Pengetahuan yang diperoleh melalui proses pembelajaran. Untuk 
mendapatkan 
pengetahuan, atau keterampilan dalam sesuatu melalui proses 
pembelajaran, 
pengajaran, instruksi atau pengalaman. 
• Proses memperoleh pengetahuan. 
• Sebuah proses dimana perilaku berubah, berbentuk atau dikendalikan. 
• Proses individu membangun pemahaman berdasarkan pengalaman dari 
berbagai 
sumber. 
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Trio Ari Prasetya 8:13 am on April 18, 2017 
TRIO ARI PRASETYA 
5315131642 
Pendidikan Teknik Mesin 
1. Jelaskan definisi dari belajar ? 
Jawaban: 
Pengetahuan yang di peroleh melalui proses pembelajaran. Untuk 
mendapatkan pengetahuan atau keterampilan melalui proses 
pembelajaran, pengajaran dan pengalaman 
2. Sebutkan dan jelaskan dua cabang psikologi pembelajaran ? 
Jawaban : 
Pertama, behaviorisme yang berkaitan dengan apa yang di lihat (perilaku) 
Kedua, konstruktivisme bersandar pada gagasan bahwa pengetahuan dan 
yang lebih penting pemahaman yang di bangun oleh individu peserta didik 
dan pemahaman tentang proses mental yang terlibat. 
  Reply 
 

 
sdoriza 4 mins ago 
84 
  Reply 
 

 
Dwiky andika pratama 4:05 pm on April 18, 2017 
Nama : dwiky andika pratama 
No reg :5315131641 
1.sebutkan definisi-definisi belajar ? 



Definisi belajar 
• Perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau praktek. 
• Akuisisi pengetahuan. 
• Pengetahuan yang diperoleh melalui proses pembelajaran. Untuk 
mendapatkan 
pengetahuan, atau keterampilan dalam sesuatu melalui proses 
pembelajaran, 
pengajaran, instruksi atau pengalaman. 
• Proses memperoleh pengetahuan. 
• Sebuah proses dimana perilaku berubah, berbentuk atau dikendalikan. 
• Proses individu membangun pemahaman berdasarkan pengalaman dari 
berbagai sumber nya 
2.apa yang dimaksud dengan learning (belajar) ? 
Belajar adalah sesuatu dimana kita semua mengerti dan ikut berpartisipasi 
di dalamnya. Keikutsertaannya dalam skala yang luas, baik formal maupun 
informal, mulai dari batas ruang kelas sekolah sampai ke lingkungan luar 
yang lebih luas atau ruang lingkup yang lebih kecil, di mana kesempatan 
untuk menuju pemahaman yang lebih mendalam mengenai beberapa topik 
atau hal yang lainnya. 
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Viktor Boyke 4:11 pm on April 18, 2017 
Nama : Viktor Boyke 
No. reg : 5315131644 
Prodi : Pend. Teknik Mesin 
1. Apa yang dimaksud learning (belajar) dan beri contoh kasus? 
(jawaban) : 
Belajar adalah sesuatu dimana kita semua mengerti dan ikut berpartisipasi 
di dalamnya. Keikutsertaannya dalam skala yang luas, baik formal maupun 



informal, mulai dari batas ruang kelas sekolah sampai ke lingkungan luar 
yang lebih luas atau ruang lingkup yang lebih kecil, di mana kesempatan 
untuk menuju pemahaman yang lebih mendalam mengenai beberapa topik 
atau hal yang lainnya. 
contoh kasus : siswa belajar di dalam kelas mengenai teori teori. Kemudian 
saat memasuki lingkungan atau dunia luar, Ia mulai belajar bagaimana 
caranya untuk berkomunikasi dan membangun hubungan deng]an orang 
lain 
bukan hanya sekedar “belajar teori”. Dalam istilah sehari-hari, belajar 
seharusnya adalah proses 
mendapatkan pengetahuan , atau belajar bagaimana melakukan 
sesuatu. 
Sebagai contoh seorang anak belajar bagaimana cara naik sepeda, 
belajar berhitung. Itu dimulai dari ketidak tahuan yang akhirnya ia 
menjadi tahu. 
2. Jelaskan berbagai definisi belajar? (minimal 3) 
(jawaban) : 
• Perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau praktek. 
• Proses memperoleh pengetahuan. 
• Sebuah proses dimana perilaku berubah, berbentuk atau dikendalikan. 
• Proses individu membangun pemahaman berdasarkan pengalaman dari 
berbagai 
sumber. 
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Shabrina Sabri 5:17 pm on April 18, 2017 
Shabrina Sekar Arum Sabri 



4915144093 
1. Jelaskan defini belajar menurut pendapatmu! 
Jawab: 
• Belajar merupakan proses untuk mengerti dan ikut berpartisipasi 
• Partisipasi dalam skala luas 
• Dalam bentuk formal maupun informal 
• Dalam ruang lingkup ruang kelas hingga lingkungan luar 
• Pembelajaran meliputi teori dan praktek 
• Proses mendapatkan pengetahuan 
• Belajar bagaimana melakukan sesuatu 
• Proses individu membangun pemahaman berdasarkan pengalaman dari 

berbagai sumber 
• Perilaku yang berubah, berbentuk dan dikendalikan 
2. Sebutkan & Jelaskan Kecerdasan Ganda menurut Howard Gardner! 
Jawab: 
• Kecerdasan Linguistik : Mampu menggunakan dan mengloah kata-kata 

secara oral dan tertulis 
• Kecerdasan Logika-Matematik : Mampu menggunakan bilangan dan 

logika, mampu mengembangkan pola sebab akibat, jalan pikir 
penalaran. 

• Kecerdasan Ruang : Mampu menangkap dunia ruang visual dan daya 
imajinasi 

• Kecerdasan Kinestetik-Jasmani : Mampu menggunakan tubuh untuk 
mengekspresikan gagasan dan perasaan 

• Kecerdasan Musikal : Mampu mengekspresikan, mengembangkan dan 
menikmati bentuk-bentuk suara dan musik 

• Kecerdasan Interpersonal : Mampu berelasi dan berkomunikasi ddengan 
orang lain, 

• Kecerdasan Intrapersonal : Mampu untuk bertindak, berefleksi dan 
keseimbangan diri. Mudah berkonsentrasi, suka bekerja sendiri. 

• Kecerdasan Naturalis : Mampu untuk peka terhadap lingkungan dan 
alam 

• Kecerdasan Eksistensial : Kepekaan dan kemampuan untuk menjawab 
persoalan secara filosofis. 
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oldy viansyah 7:16 pm on April 18, 2017 
Nama : Oldy Viansyah 
Noreg : 5315141163 
Prodi : PEND Teknik Mesin 
1. Sebutkan dan jelaskan “2 cabang psikologi perkembangan yang telah di 
kembangkan kedalam praktek belajar” ! 
Jawaban : 
Pertama ada “behaviorisme”, dan kedua “konstruktivisme”. 
Behaviorisme berkembang pada abad 20 . Behaviorisme berkaitan tentang 
apa yang dilihat (perilaku).Behaviorisme sendiri yaitu teori perkembangan 
perilaku, yang dapat diukur, diamati dan dihasilkan oleh respons pelajar 
terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat 
dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang 
diinginkan. Hukuman kadang-kadang digunakan dalam menghilangkan 
atau mengurangi tindakan tidak benar, diikuti dengan menjelaskan 
tindakan yang diinginkan 
Konstruktifisme bersandar pada gagasan bahwa pengetahuan dan yang 
lebih penting pemahaman yang dibangun oleh individu peserta didik dan 
pemahaman tentang proses mental yang terlibat, struktur yang mendasari 
yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman yang dianggap 
penting 
2. Sebutkan dan jelaskan jenis” media pembelajaran ! 
Jawaban : 
1. Media Visual 
Ada beberapa jenis media visual, di antaranya adalah media grafis, media 
cetak,dan media OHP. 
a. Media Grafis 
Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide atau gagasan 
melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol/gambar. 
Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian 
ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan mudah diingat 
orang. Yang termasuk media grafis antara lain : (1) grafik, (2) diagram, (3) 
bagan, (4) sketsa, (5) poster, (6) papan flanel, (7) bulletin board. Gambar-
gambar atau tulisan-tulisan biasanya langsung ditempelkan dengan 



menggunakan lem atau alat penempel lainnya. 
b. Media Cetak 
Media bahan cetak adalah media visual yang pembuatannya melalui 
proses pencetakan/printing atau offset. Media bahan cetak ini menyajikan 
pesan melalui huruf dan gambar-gambar yang diilustrasikan untuk lebih 
memperjelas pesan atau informasi yang disajikan. Jenis media bahan 
cetak ini di antaranya: a) Buku teks, b) Modul, c) Bahan pengajaran 
terprogram. 
c. Media OHP 
OHP (Overhead Projector) adalah media yang digunakan untuk 
memproyeksikan program-program transparansi pada sebuah layar. 
Biasanya alat ini digunakan untuk menggantikan papan tulis. 
2. Media Audio 
Media audio adalah media yang penyampaian pesannya hanya dapat 
diterima oleh indera pendengaran. Pesan atau informasi yang akan 
disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif yang berupa 
kata-kata, musik, dan sound effect. Jenis media audio ini di antaranya 
adalah radio. 
3. Media Audio Visual 
Media audio-visual diam adalah media yang penyampaian pesannya dapat 
diterima oleh indera pendengaran dan indera penglihatan, akan tetapi 
gambar yang dihasilkannya adalah gambar diam atau sedikit memiliki 
unsur gerak. Salah satu jenis media itu adalah televisi. Televisi adalah 
media yang dapat menempilkan pesan secara audio-visual dan gerak 
(sama dengan film) 
4. Multimedia 
Multimedia adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih 
media yang terdiri atas teks, grafis, gambar, foto, audio, video dan animasi 
secara terintegrasi. 
Multimedia terbagi menjadi dua katagori yaitu: a) Multimedia linier yaitu 
multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang 
dapat dioperasionalkan oleh pengguna. Multimedia ini berjalan sekuensial 
(berurutan). Contoh multimedia linier: film dan TV; dan b) Multimedia 
interaktif yaitu suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol 
yang dapat dioperasionalkan oleh pengguna sehingga pengguna dapat 
memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh 
multimedia interaktif: aplikasi game. 
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Mahmud zarkasih 8:09 pm on April 18, 2017 
Nama : Mahmud zarkasih 
NoReg : 5315153752 
Prodi : Pend. Teknik Mesin 
1. Jelaskan dan berikan contoh apa yang dimaksud dengan belajar ! 
jawaban : Belajar adalah sesuatu dimana kita semua mengerti dan ikut 
berpartisipasi 
di dalamnya. contoh : siswa belajar di dalam kelas mengenai teori teori. 
Kemudia 
saat memasuki lingkungan atau dunia luar, Ia mulai 
belajar bagaimana caranya untuk berkomunikasi dan 
membangun hubungan denfan orang lain bukan hanya 
sekedar “belajar teori”. 
2. Ada berapa cabang psikologi yang dikembangkanuntuk membuat 
trobosan pentingkedalam 
praktek belajar selama dekade terakhir? 
Jawaban : ada 2 yaitu Behaviorisme berkaitan tentang apa yang dilihat 
(perilaku), dan 
Konstruktifisme tentang pemahaman yang dibangun oleh individu peserta 
didik 
dan pemahaman tentang proses mental yang terlibat, struktur yang 
mendasari 
yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman yang dianggap 
penting 
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Ihsan fadillah (5315134501 ) 2:42 am on April 19, 2017 
Nama : Ihsan fadillah 
Noreg : 5315134501 
1. Apa yang dimaksud dengan teori belajar ? 
Jawaban : 
teori atau paradigma mengenai belajar ataupun pendidikan, dan mereka 
saling berbeda di dalam merumuskan teori atau konsep-konsep itu. 
Diversifikasi pemahaman itu dapat kita pahami jika kita lihat dari perspektif 
filosofisnya. Dan memang patut diketahui bahwa filsafat merupakan teori 
umum dan landasan bagi pendidikan itu sendiri, oleh sebab itu hubungan 
antara keduanya merupakan suatu keharusan (condisio sin quanon). 
Sebagaimana aliran essensialisme (yang dibentuk dari idealisme dan 
realisme), memperhatikan pendidikan dari sisi nilai yang dapat 
mendatangkan kestabilan. Nilai-nilai tersebut diderivasi dari kebudayaan 
dan filsafat yang korelatif selama empat abad belakangan ini, dengan 
perhitungan zaman renaisance, sebagai pangkal timbulnya (Barnadib, 
1988: 38). 
2. Sebutkan 2 cara mengajar menurut perenialisme ? 
Jawaban : 
• Yaitu belajar karena pengajaran dan belajar karena penemuan. 
• Belajar karena pengajaran adalah dengan cara guru/ pendidik 
memberikan pengetahuan dan pencerahan kepada subyek didik, dengan 
menunjukkan dan menafsirkan implikasi dari ilmu pengetahuan yang 
diberikan. Sedangkan belajar karena penemuan adalah subyek didik 
diharapkan dapat belajar atas kemampuannya sendiri (belajar mandiri ). 
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setio wahono (5315131653) 8:18 pm on April 19, 2017 
SETIO WAHONO 
5315131653 
Pendidikan Teknik Mesin 
1. Apa pengertian psikologi menurut William James dan sebutkan dua 
cabang psikologi pembelajaran ? 
Dia mengatakan pada tahun 1890, bahwa psikologi adalah “ ilmu 
kehidupan mental”. Hal ini merupakan awal perkiraan bahwa studi tentang 
pikiran dan perilaku manusia dan khususnya studi pembelajaran mulai 
tumbuh. 
dua cabang psikologi pembelajaran yang dikembangkan dan membuat 
terobosan penting kedalam praktek belajar selama decade terakhir. 
Pertama ada “behaviorisme”, dan kedua “konstruktivisme”. 
2. Apa tujuan belajar secara teori dan berikan contohnya ! 
Bentuk belajar ini bertujuan untuk menempatkan semua data dan fakta 
(pengatahuan) dalam suatu kerangka organisasi mental, sehingga dapat 
dipahami dan digunakan untuk memecahkan problem, seperti terjadi dalam 
bidang-bidang ilmiah. 
Contohnya seorang siswa belajar mengenai hukum kekekalan energi 
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Reyhan Putratama (5315131619) 9:49 pm on April 19, 2017 
Reyhan Putratama 
5315131619 
Pendidikan Teknik Mesin 
1. Sebutkan lima Definisi belajar 
Jawab. 
-Perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau praktek. 
-Akuisisi pengetahuan. 
-Pengetahuan yang diperoleh melalui proses pembelajaran. Untuk 
mendapatkan pengetahuan, atau keterampilan dalam sesuatu melalui 
proses pembelajaran, pengajaran, instruksi atau pengalaman. 
-Proses memperoleh pengetahuan. 
-Sebuah proses dimana perilaku berubah, berbentuk atau dikendalikan. 
2. Jelaskan pengertian psikologi menurut William James pada tahun 1890 
Jawab. 
Bahwa psikologi adalah “ ilmu kehidupan mental”. Hal ini merupakan awal 
perkiraan bahwa studi tentang pikiran dan perilaku manusia dan 
khususnya studi pembelajaran mulai tumbuh. 
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