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Teori Pembelajaran menurut Aliran Psikologi Gestalt 

Teori kognitif, dikembangkan oleh para ahli psikologi kognitif, teori ini berbeda 

dengan behaviorisme, bahwa yang utama pada kehidupan manusia adalah mengatahui 

(knowing) dan bukan respon. Psikologi Gestalt dipandang sebagai anak dari aliran 

strukturalisme, pada tahun 1912 sebagai reaksi terhadap aliran strukturalisme dalam psikologi 

yaitu sistem psikologi yang dikaitkan dengan William Max Wundt (1832-1920) bapak 

psikologi eksperimen dan Edward Bradfers Titcher. Aliran struktural ini memandang 

pengalaman manusia dari sudut pengalaman pribadi. Sedangkan psikologi Gestalt 

memandang kejiwaan manusia terikat kepada pengamatan yang berwujud kepada bentuk 

menyeluruh. 

Teori belajar Gestalt ini lahir di Jerman tahun 1912 dipelopori dan dikembangkan 

oleh Max Wertheimer (1880-1943) yang meneliti tentang pengamatan dan problem solving, 

dari pengamatannya ia menyesalkan penggunaan metode menghafal di sekolah, dan 

menghendaki agar murid belajar dengan pengertian bukan hafalan akademis. Sumbangannya 

diikuti tokoh-tokoh lainnya adalah Wolfgang Kohler (1887-1959) yang meneliti tentang 

“insight” pada simpanse yaitu mengenai mentalitas simpanse di pulau Canary yang 

memperkembangkan psikologi Gestalt. Pandangannya ini bertentangan dengan pandangan 

thorndike mengenai belajar, yang menganggap sebagai proses “trial and error”. 

Psikologi Gestalt berpendapat bahwa, pengamatan adalah bersifat totalitas, kesan 

pertama pengamatan adalah totalitas atau keseluruhan, bagian-bagian barulah muncul 

kemudian secara analitis. Gestalt dalam bahasa jerman berarti whole configuration atau 

bentuk yang utuh , pola, kesatuan, dan keseluruhan . artinya gestalt adalah keseluruhan lebih 

berarti dari bagian-bagian. Dalam belajar siswa harus mampu menangkap makna dari 

hubungan antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Penangkapan makna hubungan inilah 

yang disebut memahami, mengertu atau “insight”. Menurut pandangan Gestalt, semua 

kegiatan belajar menggunakan “insight” atau pemahaman terhadap hubungan-hubungan, 

terutama hubungan-hubungan antara bagian dan keseluruhan. Menurut psikologi Gestalt 

tingkat kejelasan atau keberartian dari apa yang diamati dalam situasi belajar, adalah lebih 

meningkatkan belajar seseorang daripada hukuman dan ganjaran. 

Hukum pengamatan menurut teori Gestalt meliputi : 

1. Hukum Keterdekatan, artinya yang terdekat merupakan Gestalt. 
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2. Hukum Ketertutupan, artinya yang tertutup merupakan Gestalt. 

3. Hukum Kesamaan, artinya yang sama merupakan Gestalt. 

Suatu hukum yang terkenal dari teori Gestalt yaitu hukum Pragnanz, yang kurang 

lebih berarti teratur, seimbang, simetri, dan harmonis. Untuk menemukan Pragnanz 

diperlukan adanya pemahaman atau insight, menurut Ernest hilgard ada enam ciri dari 

belajar pemahamn ini yaitu :  

1. Pemahaman dipengaruhi oleh kemampuan dasar. 

2. Pemahaman dipengaruhi oleh pengalaman belajar yang lalu yang relevan. 

3. Pemahaman tergantung kepada pengaturan situasi, sebab insight itu hanya mungkin 

terjadi apabila situasi belajar itu diatur sedemikian rupa sehingga segala aspek yang perlu 

dapat diamati. 

4. Pemahaman didahului oleh usaha coba-coba, sebab insight bukanlah hal yang dapat jatuh 

dari langit dengan sendirinya, melainkan adalah hal yang harus dicari. 

5. Belajar dengan pemahaman dapat diulangi, jika sesuatu problem yang telah dipecahkan 

dengan insight lain kali diberikan lagi kepada pelajar yang bersangkutan, maka dia 

dengan langsung dapat memecahkan problem itu lagi. 

6. Suatu pemahaman dapat diaplikasikan atau dipergunakan bagi pemahaman situasi lain. 

 

Aplikasi teori Gestalt dalam proses pembelajaran antara lain : 

1. Pengalaman tilikan (insight); bahwa tilikan memegang peranan yang penting dalam 

perilaku. Dalam proses pembelajaran, hendaknya peserta didik memiliki kemampuan 

tilikan yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu obyek atau 

peristiwa. 

2. Pembelajaran yang bermakna (meaningful learning); kebermaknaan unsur-unsur yang 

terkait akan menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Makin jelas 

makna hubungan suatu unsur akan makin efektif sesuatu yang dipelajari. Hal ini sangat 

penting dalam kegiatan pemecahan masalah, khususnya dalam identifikasi masalah dan 

pengembangan alternatif pemecahannya. Hal-hal yang dipelajari peserta didik hendaknya 

memiliki makna yang jelas dan logis dengan proses kehidupannya. 

3. Perilaku bertujuan (pusposive behavior); bahwa perilaku terarah pada tujuan. Perilaku 

bukan hanya terjadi akibat hubungan stimulus-respons, tetapi ada keterkaitannya dengan 

dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses pembelajaran akan berjalan efektif jika peserta 

didik mengenal tujuan yang ingin dicapainya. Oleh karena itu, guru hendaknya 
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menyadari tujuan sebagai arah aktivitas pengajaran dan membantu peserta didik dalam 

memahami tujuannya. 

4. Prinsip ruang hidup (life space); bahwa perilaku individu memiliki keterkaitan dengan 

lingkungan dimana ia berada. Oleh karena itu, materi yang diajarkan hendaknya 

memiliki keterkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan peserta didik. 

5. Transfer dalam Belajar; yaitu pemindahan pola-pola perilaku dalam situasi pembelajaran 

tertentu ke situasi lain. Menurut pandangan Gestalt, transfer belajar terjadi dengan jalan 

melepaskan pengertian obyek dari suatu konfigurasi dalam situasi tertentu untuk 

kemudian menempatkan dalam situasi konfigurasi lain dalam tata-susunan yang tepat. 

Judd menekankan pentingnya penangkapan prinsip-prinsip pokok yang luas dalam 

pembelajaran dan kemudian menyusun ketentuan-ketentuan umum (generalisasi). 

Transfer belajar akan terjadi apabila peserta didik telah menangkap prinsip-prinsip pokok 

dari suatu persoalan dan menemukan generalisasi untuk kemudian digunakan dalam 

memecahkan masalah dalam situasi lain. Oleh karena itu, guru hendaknya dapat 

membantu peserta didik untuk menguasai prinsip-prinsip pokok dari materi yang 

diajarkannya. 
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