
LEARNING ?

ENDANG LESTARI
Bag. Pendidikan Kedokteran



Tujuan

Setelah mengikuti kuliah ini, siswa
diharapkan:

a. Memahami bagaimana informasi di
dimpan dalam memori

b. Memahami implikasi dari teori mengenai
penyimpanan memori tersebut bagi
kegiatan belajar



LONG LIFE LEARNING
 life long learning skill sebagai inti dari

pendidikan tinggi.



The learning pyramid

Teach others
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MENGAPA DENGAN “TEACHING EACH
OTHER” RETENSI PENGETAHUANNYA

MENJADI LEBIH LAMA?????



How student learning??

Struktur penyimpanan memori manusia
dibagi menjadi:

 Sensory register
 Short term memory (STM)
 Long term memory (LTM)



Mekanisme penyimpanan memori

 Sensory register dengan cepat
memegang informasi mentah, sampai
bentuk atau model informasi dikenali,
atau bahkan mungkin akan hilang.
Pengenalan bentuk tersebut dilakukan
dengan menyasuaikan informasi dengan
ilmu atau informasi yang telah diperoleh
sebelumnya (prior knowledge).



Selanjutnya …….

 Short term memory (STM) memegang informasi yang
telah dikenali tersebut. STM dapat menjaga informasi
lebih lama dari pada sensory register, dengan proses
penjagaan  pengulangan atau latihan (maintenance
reharshal), dan dengan mengolah kembali material
tersebut selama system penjagaan  tersebut bekerja.
Tanpa pengulangan, informasi akan hilang dan terkikis
dari STM.

 Untuk menyimpan informasi dan kognisi, kapasitas
STM sangat terbatas. Keterbatasan inilah yang
menyebabkan terbatasnya ukuran image visual yang
dapat diproses.

 STM dapat didefinisikan sebagai work space tempat
informasi diulang, dielaborasi, dipergunakan untuk
mengambil keputusan, hilang atau disimpan di struktur
memori ketiga, yakni Long term memory.



Kemudian …….
 LTM adalah tempat penyimpanan

pengetahuan yang permanent serta
berbagai pengalaman yang dimiliki
seseorang.

 Mekanisme penyimpanan informasi dalam
LTM dilakukan dalam dua mekanisme:
Pertama, stimulus yang dikenali di
sensory register dibandingkan atau di-
match-kan dengan informasi yang sudah
tersimpan di LTM. Kedua, informasi yang
dimanipulasi di STM dapat disimpan di
LTM.



 kekuatan intelektual seseorang tergantung
dari seberapa banyak informasi yang disimpan
dalam LTM. Implikasinya pembelajaran tidak
perlu menekankan pada reasoning strategy
yang sifatnya umum, yang harus mengaktifkan
STM, tapi lebih mendorong pengkajian ilmu
secara mendalam (deep learning) (Anglin, dkk.
2003 ).

 Agar dapat di panggil kembali dari LTM,
informasi harus di aktifkan. Tingkat untuk
mengaktifkan tergantung dari kekuatan untuk
menghubungkan berbagai jalan menuju tempat
penyimpanan. Kekuatan untuk pengaktivan
tersebut dapat ditingkatkan dengan latihan.





Informasi baru

Sensory register

dikenali,  dihafalkan, dibaca,

Simpan di LTM
Informasi match-kan
Dengan informasi

Di LTM

Tidak

Ya

Simpan di STM

Penjagaan dengan pengulangan (dengan teach other,)
menyelesaikan masalah, diterapkan, kajian

Simpan di LTM

MEKANISME



Tujuan dari pembelajaran adalah
membantu pembelajar untuk menyusun

dan mengotomatisasi penggunaan skema
tersebut. Jika pembelajar mengenali  topik
baru, maka sensor register akan bekerja.
Selanjutnya jika topik tersebut dikenali,

maka informasi akan disimpan di STM jika
dilakukan penjagaan, informasi akan

tersimpan di LTM



Bagaimana agar informasi
Dapat tersimpan di LTM



Strategi belajar agar informasi dapat tersimpan
lama di LTM:

 Pattern recognition (pengenalan bentuk)
 Deep approach vs surface  approach
 Teaching each other sebagai proses

pengulangan dan pendalaman
 Pengulangan secara mandiri
 Menyusun concept mapping untuk

menggabungkan berbagai konsep agar
informasi yang tersimpan dapat dengan mudah
diambil kembali ketika dibutuhkan.


