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Abstrak : Teori Beban Kognitif (Cognitif Load Teori) merupakan teori yang menjelaskan 

kemampuan kognitif seseorang dalam memprosesan pengetahuan. Teori beban kognitif 

menyatakan pembelajaran akan berlangsung dengan baik jika informasi yang diberikan sesuai 

dengan kondisi kognitif manusia. Teori beban kognitif terdiri dari 1) Beban kognitif  intrinsic 

yang merupakan tingkat kesulitan informasi atau materi yang sedang dipelajari, dan tidak dapat 

dimanipulasi, 2) Beban kognitif extraneous yang merupakan tingkat penyajian yang tidak relevan 

dengan materi yang disajikan, dan 3) Beban kognitif germane yang diakibatkan oleh proses 

kognitif yang relevan dengan pemahaman materi yang sedang dipelajari dan proses kontruksi 

skema. Dengan mengetahui pembelajaran yang sesuai dengan teori beban kognitif diharapkan 

hasil pembelajaran menjadi lebih baik. Makalah ini membahas proses pembelajaran yang 

mengacu pada teori beban kognitif dalam upaya meningkatkan hasil belajar mahasiswa 

matematika semester IV di Universitas kaltara. 
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I. PENDAHULUAN 

Proses pembelajaran yang diterapkan dosen mata kuliah statistika menggunakan referensi yang 

berbeda-beda dalam menyajikan materi, waktu yang singkat 90 menit disampaikan dengan metode 

ceramah dan tertulis, penyampaian materi kemudian dilanjutkan dengan latihan soal. Hal ini berdampak 

pada ketidak bebasan mahasiswa di dalam mengutarakan pendapat dan permasalahan yang terjadi selama 

proses pembelajaran karena pembelajaran didominasi oleh dosen. Mahasiswa cenderung hanya 

menghapal rumus ststistik pada buku dan menyelesaikan soal latihan secara procedural. Dengan dmikian 

hasil belajar mahasiswa terhadap konsep dan terapannya masih rendah. 

Pembelajaran pada mata kuliah ststistika tidak berjalan efektif, karena dapat menimbulkan beban 

kognitif dalam mahasiswa mencerna materi kuliah yang disampaikan dosen. Beban yang timbul ini 

disebut beban kognitif, yaitu kelebihan informasi yang diterima. Dalam pembelajaran statistic 1 terjadi 

situasi dimana mahasiswa harus mensinkronkan antara setiap referensi dan menyimak materi yang 

disampaikan oleh dosen dengan waktu yang relative singkat yaitu 90 menit. Materi yang disampaikan 

dosen begitu banyak dimana setiap pembahasan harus diselesaikan saat itu juga sesuai dengan Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun. Penyampaian informasi yang banyak melebihi 

kapasitas pemrosesan system kognitif akan memecah konsentrasi mahasiswa dalam memahami materi 

[1]. Perbedaan pengalaman belajar juga menambah meningkatnya beban kognitif dari mahasiswa dalam 

menghubungkan informasi yang disajikan. 

Pengalaman belajar sangat mempengaruhi hasil belajar. Jika informasi yang diberikan sudah 

dimiliki mahasiswa, maka akan berdampak pada penurunan kemampuan kognitif. Akan tetapi jika 

informasi yang diberikan kurang atau bahkan tidak dimiliki mahasiswa, maka akan berdampak pada 

tingginya beban kognitif. Hal senada diungkapkan oleh [1] memori kerja juga dapat mengalami 

penurunan kognitif jika pembelajaran disampaikan dengan menyajikan soal yang mudah dan penjelasan 

materi berupa tutorial, akan berdampak pada terhambatnya perkembangan pemahaman mahasiswa. 

Tingginya kemampuan kognitif yang dibutuhkan untuk mencerna informasi berdampak pada 

meningkatnya beban kognitif intrinsic dan beban kognitif extraneous. Beban kognitif intrinsic merupakan 

beban kognitif yang berasal dari materi dan tidak dapat dimanipulasi. Sedangkan beban kognitif 

extraneous merupakan beban kognitif yang berasal dari penyajian materi. 
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[2] Tujuan dari teori beban kognitif adalah untuk menjembatani kesenjangan antara struktur 

informasi yang disajikan dalam materi pembelajaran dan struktur kognitif manusia, sehingga siswa dapat 

menggunakan memori kerja dengan lebih efisien. Menjembatani kesenjangan ini dapat dengan mengelola 

beban kognitif intrinsic berupa mendesain / mengelola materi yang akan disajikan dan menurunkan beban 

kognitif extraneous berupa pemberian materi pengantar, materi yang berkaitan, dan menyampaikan 

informasi yang sesuai dengan materi yang disampaikan, sehingga meningkatkan beban kognitif germane. 

Hal senada diungkapkan oleh [3] menyatakan bahwa pembelajaran akan efektif jika dapat menurunkan 

beban kognitif extraneous. [1] Menurunkan beban kognitif extraneous juga dapat berpengaruh pada 

menurunnya beban kognitif intrinsic, sehingga dapat meningkatkan beban kognitif germane.  

Beban kognitif germane adalahbeban kognitif yang diakibatkan oleh proses kognitif yang relevan 

dengan pemahaman materi yang sedang dipelajari dan proses konstruksi pengetahuan. Hal senada 

diungkapkan [4] Beban kognitif germane, merupakan hasil dari proses konstruksi skema aktif dan dengan 

demikian bermanfaat untuk pembelajar. [5] Beban kognitif germane berperan sebagai pengorganisasi, 

pengkonstruksi, pengkode, pengelaborasian atau pengintegrasian materi yang sedang dipelajari sebagai 

pengetahuan yang tersimpan di memori jangka panjang, tetapi akan sulit dipanggil kembali atau tidak 

terkoneksi dengan pengetahuan yang relevan jika tidak memiliki beban kognitif germane. Hal ini 

berakibat pada lambannya proses pembelajaran yang terkait di masa selanjutnya. 

Berdasarkan uraian diatas, diperlukan perubahan dalam proses pembelajaran statistika 2 untuk 

mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Pembelajaran yang mengacu pada teori beban kognitif 

mengharapkan agar mahasiswa dapat mencerna materi yang disajikan dosen sesuai kemampuan memori 

kerja mahasiswa. Penerapan pembelajaran statistika 2 mengacu pada teori beban kognitif sangat 

diperlukan sebagai upaya menyelesaikan permasalahan pembelajaran yang ada, sebagai usaha untuk 

meningkatkan hasil belajar mahasiswa. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan penelitian kelas. Penelitian 

dilaksanakan pada mahasiswa jurusan matematika semester IV yang berjumlah 9 mahasiswa di 

Universitas Kaltara Tanjung Selor. Instrument dalam penelitian ini adalah peneliti yang juga bertindak 

sebagai pengamat penuh dalam penelitian dan sebagai peraga dalam menyampaikan materi perkuliahaan. 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil UTS, UAS, wawancara, angket respon mahasiswa, 

dan pengamatan selama proses pembelajaran. Sedangkan analisis data penentuan kategori respon 

mahasiswa mengadopsi dari [6] dan kriteria penilaian hasil tes mahasiswa diadaptasi dari [7]. 

TABEL 1. KATEGORI RESPON MAHASISWA 

Rumus Kategori 

        Sangat Positif 

             Positif 

             Cukup Positif 

             Kurang Positif 

        Sangat Kurang Positif 

                     

TABEL 2. KRITERIA PENILAIAN HASIL TES MAHASISWA 

Interval Skor Kriteria 

          Sangat Efektif 
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         Efektif 

         Cukup Efektif 

         Kurang Efektif 

      Sangat Kurang Efektif 

            

III. HASIL PENELITIAN 

Proses pembelajaran yang mengacu pada teori beban kognitif pada mata kuliah statistika 2 terdiri 

dari : 

A. Mengelola beban kognitif pada pembelajaran statistika 2 

TABEL 3. MENGELOLA BEBAN KOGNITIF 

No 
Beban Kognitif Penerapan 

Intrinsic 

1 Materi 
1. Menyajikan materi yang sulit menjadi lebih 

sederhana Menyajikan materi secara terstruktur dari 

tingkat mudah, sedang, dan sulit 

2. Menyajikan materi dengan runtut dan sistematis 

2 
Bahan Ajar 1. Fokus mengkaji 1 referensi yang relevan dan mudah 

didapatkan 

2. Membagi materi menjadi beberapa pertemuan 

3 
Pengetahuan Awal 1. Membagi pre-test untuk mengetahui tingkat 

pengetahuan awal dengan soal-soal SMP dan SMA 

2. Menyampaikan materi prasyarat 

Extraneous 

1 Penyampaian Materi 1. Menyampaikan materi sesuai dengan tingkat 

pemahaman atau pengetahuan terendah 

2. Membentuk kelompok yang terdiri dari tingkat 

rendah, sedang, dan tinggi. 

3. Menulis rumus, angka, atau kata-kata yang dapat 

terbaca oleh mahasiswa 

2 Informasi yang Berlebihan 1. Bersuara lantang, padat, dan jelas dalam 

menyampaikan materi 

2. Informasi yang berikan terstruktur 

3. Informasi yang diberikan sesuai dengan referensi 

yang dimiliki 

3 Contoh dan Latihan 1. Mengoptimalkan pemahaman mahasiswa dengan 

pemberian contoh dan latihan yang mendalam sesuai 

dengan materi yang diberikan 

2. Memberikan contoh dan latihan yang bervariasi dari 

tingkat mudah, sedang, dan sulit 

3. Memberikan contoh dan latihan yang bervariasi dari 

prosedural hingga penalaran konsep 
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4 Kurang Ingat Materi Prasyarat 1. Mereview materi pada pertemuan sebelumnya 

2. Mereview materi prasyarat yang berhubungan 

dengan info yang akan disajikan 

5 Fokus / Konsentrasi 1. Memberi tanda-tanda / siknyal tertentu pada materi 

yang ditekankan, seperti : melingkari rumus, 

prasyarat wajib dan syarat tentu, dll yang dianggap 

perlu 

2. Meminta mahasiswa untuk tidak beraktivitas lain 

selain menyimak materi yang disampaikan dosen 

3. Memberikan jeda waktu istirahat ± 15 menit untuk 

memahami materi, bertanya, dan menulis. 

Germane 

1 Imajinasi 1. Pemberian terapan dalam kehidupan sehari-hari dari 

konsep atau materi yang disampaikan 

2. Pengajuan pertanyaan terapan yang lain dari konsep 

atau materi yang disampaikan. 

2 Aplikasi 1. Memberikan tugas proyek untuk mencari kasus yang 

sesuai dengan materi yang disajikan 

2. Memberian tugas proyek dari masalah di sekitar 

3. Memberikan pemahaman materi berbantuan software 

pendukung sebagai pembanding jawaban hasil 

mahasiswa 

3 Motivasi 1. Memandu mahasiswa yang terlihat kesulitan 

 

B. Hasil belajar mahasiswa semester IV statistika 2 jurusan matematika 

Berdasarkan hasil belajar mahasiswa setelah pembelajaran mengacu pada teori beban kognitif 

diperoleh dari 9 mahasiswa yang mengikuti tes, 5 mahasiswa lulus pada UTS dan pada UAS 8 mahasiswa 

yang dinyatakan lulus dengan rata-rata nilai UTS dan UAS adalah 60 (cukup efektif) dan 78 (efektif) 

meningkat sebesar 29,4%.  

C. Hasil angket respon mahasiswa semester IV statistika 2 jurusan matematika 

Berdasarkan hasil angket dan wawancara mahasiswa pada skala 5, setelah dilakukan perhitungan 

diperoleh tingkat respon mahasiswa dari pembelajaran menggunakan multimedia pembelajaran masing-

masing adalah 3,70 dengan kategori positif.  

 

Penerapan pembelajaran mengacu pada teori beban kognitif ini meningkatkan hasil belajar 

mahasiswa sebesar 29,4%. Tidak maksimalnya nilai rata-rata UTS dan UAS selama proses penelitian 

disebabkan oleh : 1) Mayoritas mahasiswa semester IV jurusan matematika hanya mampu menyelesaikan 

soal ujian yang bersifat prosedural, mahasiswa belum terbiasa menyelesaikan soal penalaran; 2) Waktu 

perkuliahan yang singkat 90 menit; 3) Pengalaman belajar mahasiswa dari sekolah asal seperti kejuruan 

dan IPS; 4) Kurangnya sumber belajar; 5) Rendahnya minat dan motivasi belajar; 6) Sulitnya dosen 

beradaptasi dengan mahasiswa. 

Faktor-faktor yang terjadi di atas mengakibatkan mahasiswa tidak nyamanan belajar di dalam 

kelas berdampak pada tingginya beban kognitif extraneous dalam proses pembelajaran. [8] menyatakan 

bahwa jika kapasitas kognitif mahasiswa kelebihan beban (overload cognitive) maka pembelajaran akan 

terganggu. Sedangkan keterbatasan waktu selama proses pembelajaran menurut [9] menyatakan bahwa 

semakin banyak waktu yang tersedia untuk kegiatan mandiri seperti belajar, maka semakin banyak 

mahasiswa akan lulus atau mencapai ketuntasan. Sedangkan Carol (1963) [10] berpendapat bahwa hasil 
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belajar yang dicapai mahasiswa dipengaruhi oleh5 faktor, yaitu : a) bakat pelajar; b) waktu yang tersedia; 

c) waktu yang diperlukan siswa untuk menjelaskan pelajaran; d) kualitas pengajaran dan; e) kemampuan 

individu. 

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh : 1) Komposisi waktu dan materi tidak seimbang; 2) 

Diperbanyak lagi materi pengantar; 3) Jadwal disesuaikan, tidak kuliah seharian penuh;          4) Lebih 

membimbing mahasiswa yang kurang mampu memahamai materi dan latihan. Sedangkan berdasarkan 

hasil angket respon mahasiswa terhadap proses pembelajaran mengacu pada teori beban kognitif 

diperoleh kriteria positif, artinya penyampaian materi telah sesuai dengan beban kognitif mahasiswa pada 

pembelajaran statistika 2 semester genap tahun ajaran 2015/2016. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Pembelajaran mengacu pada teori beban kognitif dapat membuat mahasiswa aktif dalam 

mengikuti pembelajaran, sehingga mampu meningkatkan hasil belajar. Tahap pembelajaran terdiri dari 

tiga tahap yaitu : 1) Tahap awal berupa pengenalan materi, penerapannya, dan pemberian materi 

prasyarat, hal ini untuk mengelola beban kognitif intrinsic dan meningkatkan beban kognitif germane; 2) 

Tahap inti berupa penyampaian materi disertai mambimbing mahasiswa yang kesulitan menyelesaikan 

contoh dan latihan, hal ini untuk mengelola beban kognitif intrinsic, menurunkan beban kognitif 

extraneous, dan meningkatkan beban kognitif germane; 3) Tahap akhir berupa merefleksi pembelajaran 

yang telah berlangsung sebagai penguatan, hal ini untuk mengelola beban kognitif intrinsic dan 

meningkatkan beban kognitif germane. Dengan demikian peruses pembelajaran mengacu pada teori 

beban kognitif dapat dijadikan salah satu alternatif yang layak dipertimbangkan dalam pembelajaran mata 

kuliah statistika di Universitas Kaltara Tanjung Selor. 

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran / rekomendasi yang diajukan dirumuskan sebagai 

berikut. Pembagian materi yang banyak hendaknya dapat disesuaikan dengan pemahaman mahasiswa, 

membiasakan mahasiswa menyelesaikan soal-soal yang non prosedural, karena pembelajaran belum 

meningkatkan hasil belajar mahasiswa secara signifikan, maka hendaknya lebih disempurnakan lagi 

tahapan dalam pembelajarannya. 
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