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Abstrak— Dalam proses pembelajaran melibatkan sistem kognitif untuk mengolah 

informasi yang sedang dipelajari. Proses kognitif pada seseorang melibatkan tiga 

unsur utama dalam sistem memori manusia, yaitu memori penginderaan, memori 

pekerja dan memori jangka panjang. Memori penginderaan berfungsi untuk 

mempersepsikan informasi yang diterima oleh alat indera, yang kemudian akan dipilih 

dan diberi makna oleh memori bekerja. Memori kerja berfungsi untuk 

mengorganisasikan informasi, mengkonstruksi pengetahuan dan menyimpannya ke 

memori jangka panjang. Sementara memori jangka panjang berfungsi menyimpan 

pengetahuan deklaratif, prosedural dan kondisional dalam jumlah tak terbatas. Dalam 

proses kognitif yang berlangsung, ada beban yang diakibatkan selama proses 

pembelajaran, yaitu intrinsic cognitive load, ekstrinsic cognitive load dan germane 

cognitive load. Intrinsic load berkaitan dengan kekompleksan materi pembelajaran, 

ekstrinsic load berkaitan dengan susunan materi pembelajaran atau desain 

instruksional dan germane load berkaitan dengan proses pengkonstruksian informasi 

menjadi pengetahuan. Kaitannya dengan merancang pembelajaran bermakna, menjadi 

hal penting untuk mengelola beban kognitif intrinsik, mengurangi beban kognitif 

extraneous, dan meningkatkan beban kognitif germane. Untuk itu, dalam tulisan ini 

akan diulas mengenai implikasi teori beban kognitif dalam merancang pembelajaran 

matematika yang bermakna. 

Kata kunci: beban kognitf, pembelajaran bermakna, proses kognitif. 

I. PENDAHULUAN 

 

 
Pelaksanaan pembelajaran matematika di sekolah masih banyak yang dilakukan menggunakan 

langkah-langkah: guru menjelaskan materi, memberi contoh soal dan penyelesaiannya, memberikan soal 
yang mirip dengan contoh, memberikan latihan soal di buku, dan kuis/tes. Pembelajaran yang demikian 
kurang memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan konstruksi pengetahuannya sebagai proses 
yang bermakna. 

Pembelajaran perlu memperhatikan sistem kognitif siswa, siswa yang hanya menerima materi saja akan 
cenderung melupakan jika siswa merasa tidak tertarik mempelajarinya. Materi yang diberikan terlalu 
banyak juga tidak memaksimalkan hasil belajar, karena beban materi terlalu besar. Proses kognitif inilah 
yang menjadi salah satu kunci suksesnya pembelajaran, karena belajar itu terjadi ketika ada perubahan 
struktur kognitif dalam pikiran siswa yang relatif tetap dari hasil interaksi siswa dengan sumber belajar. 
Sedangkan untuk dapat masuk dalam pikiran siswa maka informasi yang ada haruslah memiliki makna 
bagi dirinya.  

Untuk merancang pembelajaran yang bermakna, perlu memperhatikan bagaimana proses kognitif dan 
beban kognitif dalam membangun pengetahuan. Artikel ini membahas mengenai proses kognitif dalam diri 
siswa, beban kognitif yang dialami dalam belajar, serta bagaimana merancang pembelajaran yang 
bermakna dengan memperhatikan teori beban kognitif. 
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II. KAJIAN PUSTAKA 

A. Proses Kognitif 

Proses kognitif dapat diartikan sebagai pemrosesan informasi untuk menjadi pengetahuan yang 

tersimpan dalam memori manusia atau proses pengolahan pengetahuan di dalam memori. Proses kognitif 

pada seseorang  melibatkan tiga unsur utama dalam sistem memori manusia, yaitu memori penginderaan, 

memori pekerja dan memori jangka panjang. Proses kognitif tersebut disusun dalam diagram sistem 

pemrosesan informasi atau kemudian dikenal sebagai Modal Model [1].  

1. Memori Penginderaan (Sensory Memory)  

Memori penginderaan mempunyai keterbatasan dalam menyimpan (menahan) informasi, baik 

jumlah maupun durasinya. Memori penginderaan berfungsi untuk mempersepsikan informasi yang 

diterima oleh alat indera, yang kemudian akan dipilih dan diberi makna oleh memori bekerja. 

Ada tiga proses yang terjadi ketika memori pengindera menerima suatu informasi, yaitu: 

perhatian, persepsi atau pengenalan pola dan pemberian makna [2]. Sensory register informasi hanya 

bisa disimpan sangat singkat dalam bentuk informasi indrawi, hanya sekitar 100 miliseconds [3]. 

Sensory memory adalah tempat penyimpanan awal sebagian besar informasi, namun pada akhirnya ia 

akan memasuki tempat penyimpanan memori jangka pendek dan jangka panjang [4]. 

2. Memori jangka pendek & Memori Kerja (Short term & Working Memory)  

Memori ini berfungsi untuk mengorganisasikan informasi, mengkonstruksi pengetahuan dan 

menyimpannya ke memori jangka panjang. Informasi yang telah dikenali polanya oleh memori 

penginderaan dan dipilih untuk diberi makna dikirim ke memori pekerja melalui proses seleksi. 

Memori pekerja akan memberi makna informasi tersebut dengan memanggil (retrieval) pengetahuan 

di memori jangka panjang. Setelah diolah akan disimpan ke dalam memori jangka panjang melalui 

koding (encoding) untuk pengetahuan baru dan elaborasi (elaboration) atau mengintegrasikan 

(integration) pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Dalam memori kerja terjadi proses 

pengulangan informasi yang dikenal dengan rehearsal. Memori jangka pendek hanya bisa mengingat 

beberapa hal saja. Memori ini bisa diakses oleh sejumlah proses pengontrolan yang mengatur aliran 

informasi dari simpanan jangka panjang sehingga seseorang dapat menahan informasi dalam waktu 

yang cukup lama. Biasanya, materi masih tetap bertahan dalam memori jangka pendek kira-kira 30 

detik saja, kecuali telah dilatih untuk mempertahankannya [3]. 

Perbedaan antara short term memory dan working memory adalah short term memory menyatakan 

situasi dimana individu harus menyimpan suatu informasi tanpa memanipulasinya secara mental 

dengan cara tertentu, atau melakukan kegiatan lain pada saat yang bersamaan. Sedangkan working 

memory adalah istilah umum untuk system yang lebih besar dimana short term memory adalah 

bagiannya, dan kegiatan yang melibatkan eksekutif sentral sering digambarkan sebagai tugas memori 

kerja [5]. 

3. Memori Jangka Panjang (Long term memory) 

Memori ini dapat menyimpan pengetahuan deklaratif, prosedural dan kondisional. Pengetahuan 

tersebut tersimpan dalam bentuk skema (schema/schemata). Informasi yang tersimpan di dalam 

memori jangka panjang berperan penting dalam proses-proses kognitif selanjutnya. Seseorang 

menyimpan memori-memori yang terus tinggal dalam pikiran selama periode yang panjang, bahkan 

dalam waktu yang tak terbatas. 

Tidak ada yang tahu berapa kapasitas dan berapa lama informasi di simpan dalam long term 

memory, juga tidak ada yang tahu bagaimana cara menemukannya. Ada yang menyebutkan bahwa 

kapasitas memori jangka panjang adalah tak terbatas, minimal dari sudut-sudut tertentu. Untuk masuk 

ke dalam long term memory, salah satu caranya adalah menginterpretasikan informasi tersebut, 

kemudian memahaminya. Cara lainnya adalah membuat hubungan-hubungan atau asosiasi-asosiasi 

antara informasi baru dan apa yang sudah kita ketahui dan pahami [6]. 

Di dalam sistem memori terjadi proses pengolahan informasi menjadi pengetahuan. Proses tersebut 

mengandung tiga unsur umum sebagai berikut: [6] 

1. Pengodean 

Proses ini adalah mentransformasikan input fisik indrawi menjadi representasi mental di dalam 

memori. Hal ini merupakan tugas dari sensory memory yaitu menginterpretasikan informasi sebagai 

suatu kode yang didapatkan melalui indera dan akan dimasukkan ke dalam short term memory 

maupun long term memory. 

2. Penyimpanan 
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Proses penyimpanan adalah menahan informasi yang sudah tersimpan dalam memori. Informasi 

yang didapat kemudian dimasukkan dalam short term memory, dapat juga dilanjutkan masuk dalam 

long term memory dengan kriteria-kriteria tertentu. 

3. Pengeluaran 

Proses ini adalah untuk memperoleh akses menuju informasi yang sudah tersimpan dalam 

memori atau proses pemanggilan kembali informasi yang sudah tersimpan di memori kemudian 

dipanggil ketika diperlukan. Tetapi tidak semua informasi yang sudah disimpan dalam memori pasti 

bisa dipanggil. Kadang memori yang sudah tersimpan lama-lama akan hilang ketika tidak digunakan 

kembali. Disinilah proses lupa itu terjadi. 

Alur kerja memori diilustrasikan melalui bagan pada gambar 1 berikut ini. 

 

 
 

Gambar 1. ALUR KERJA MEMORI 

Sumber: Shiffrin and Atkinson [7] 

 

Di dalam proses pengolahan pengetahuan, jika dalam proses penyimpanan tidak ada pengetahuan awal 

mengenai suatu informasi, maka memori akan melakukan interpretasi terhadap stimulus yang ada. Akan 

tetapi ketika informasi baru tersebut datang bersamaan dalam jumlah yang besar, maka semakin bekerja 

keras pula memori untuk menafsirkannya yang kemudian akan disimpan. Oleh karena itu, karena begitu 

banyaknya informasi, terkadang tidak semua informasi akhirnya dapat tersimpan sepenuhnya. Itulah yang 

dinamakan beban kognitif dari memori. 

 

B. Teori Beban Kognitif 

Cognitive load theory (CLT) dapat dimaknai sebagai teori tentang bagaimana kognitif seseorang 

berkembang dan apa-apa yang merupakan beban kognitif seseorang manakala melakukan kegiatan 

belajar. Berkenaan dengan beban kognitif, proses memahami suatu informasi dipengaruhi oleh tiga 

macam beban yang diakibatkan selama proses pembelajaran, yaitu intrinsic cognitive load, ekstrinsic 

cognitive load dan germane cognitive load. Intrinsic cognitive load berkaitan dengan isi/kandungan 

materi itu sendiri, sehingga tidak dapat dimanipulasi karena bersifat tetap, ekstrinsic cognitive load 

berkaitan dengan ditentukan dari luar materi, salah satunya adalah penyajian materi, sehingga beban 

kognitif ekstrinsik dapat dimanipulasi yaitu dengan cara menyajikan materi dengan baik, dan germane 

load berkaitan dengan proses pengkonstruksian informasi menjadi pengetahuan [8]. 

Berbeda dengan beban kognitif intrinsic yang bersifat tetap, beban kognitif ekstrinsik dapat 

dimanipulasi karena ditentukan oleh teknik penyajian materi tersebut. Dengan menggunakan teknik 

penyajian materi yang sesuai dan benar, yaitu yang tidak menyulitkan pemahaman siswa, akan 

menurunkan beban kognitif ekstrinsik. Materi yang secara intrinsik mempunyai beban berat, jika 

disajikan dengan benar, maka proses kognitif di memori pekerja akan berjalan dengan lancer karena 

beban ekstrinsik yang tidak terlalu besar. Akan tetapi sebaliknya, jika materi disajikan dengan tidak baik, 
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seperti materi terlalu banyak dan urutan penyampaian yang tidak sesuai maka proses kognitif akan 

berjalan dengan lambat meskipun beban kognitif intrinsik materi tersebut adalah ringan. 

Selain itu, pemahaman suatu materi dapat mudah terjadi jika ada prior knowledge yang cukup yang 

dapat dipanggil dari memori jangka panjang. Apabila pengetahuan prasyarat ini dapat dimunculkan di 

memori pekerja secara otomatis, maka beban kognitif ekstrinsik akan semakin minimum. Oleh karena itu, 

semakin banyak prior knowledge yang mampu dihadirkan secara otomatis akan semakin meringankan 

beban kognitif ekstrinsik.  

Beban kognitif konstruktif tidak akan muncul jika memori pekerja telah dipenuhi oleh beban 

kognitif intrinsik dan ekstrinsik. Beban kognitif konstruktif adalah beban kognitif yang diakibatkan oleh 

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

(akuisisi skema) pengetahuan. Jika tidak ada beban kognitif konstruktif, berarti memori pekerja tidak 

dapat mengorganisasikan, mengkonstruksi, mengkoding, mengelaborasi atau mengintegrasikan materi 

yang sedang dipelajari sebagai pengetahuan yang tersimpan dengan baik di memori jangka panjang.  

Menurut Chipperfield, Teori Beban Kognitif didasarkan pada prinsip-prinsip kognisi sebagai 

berikut: (1) memori jangka pendek (memori kerja) berkapasitas terbatas yakni mampu mengolah hingga 

tujuh unit informasi, (2) memori jangka paanjang berkapasitas tak terbatas dan merupakan tempat 

penyimpanan semua informasi maupun pengetahuan, (3) pengetahuan disimpan dalam memori jangka 

panjang sebagai skema atau skemata, (4) skema, betapapun besar atau kompleks, berujud sebagai tunggal 

dalam memori kerja, (5) skema dapat menjadi reflek atau terotomatis. Otomatisasi skema merupakan 

tujuan  dari proses belajar, semakin ahli seorang siswa maka skema yang dimilikinya menjadi semakin 

reflek dan otimatis [9]. 

 

C. Merancang Pembelajaran Bermakna 

Pembelajaran adalah proses mengkonstruksi pengetahuan baru, bukan hanya sekedar proses 

menerima informasi baru [10]. Pembelajaran akan menjadi bermakna (meaningful learning) ketika dalam 

prosesnya dapat mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur 

kognitif sebelumnya.  

Belajar dapat diklasifikasikan kedalam dua dimensi. Dimensi pertama berkaitan dengan bagaimana 

cara informasi atau materi ajar tersebut disajikan pada siswa, apakah melalui penerimaan atau penemuan. 

Pada dimensi pertama ini, informasi materi ajar dapat dikomunikasikan pada siswa baik dalam bentuk 

belajar penerimaan yang menyajikan informasi itu dalam bentuk final, maupun dalam bentuk belajar 

penemuan yang mengharuskan peserta belajar menemukan sendiri sebagian atau seluruh materi yang 

diajarkan. Dimensi kedua menyangkut cara bagaimana siswa dapat menghubungkan informasi itu pada 

struktur kognitif yang telah ada. Struktur kognitif dimaknai sebagai fakta-fakta, konsep-konsep dan 

generalisasi-generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh peserta belajar [1]. Pada dimensi kedua ini, 

“belajar bermakna” terjadi jika peserta belajar dapat menghubungkan atau mengaitkan informasi itu pada 

pengetahuan (berupa konsep-konsep dan lain-lain) yang telah dimilikinya. Akan tetapi, jika peserta 

belajar hanya mencoba-coba menghapalkan informasi baru itu tanpa mengkaitkannya dengan konsep-

konsep yang telah ada dalam struktur kognitifnya, maka dalam hal ini hanya terjadi “belajar hapalan” [1]. 

Dalam merancang pembelajaran matematika menjadi bermakna, maka perlu memperhatikan beban 

kognitif yang dialami siswa. Jika beban kognitif yang diterima siswa dalam pembelajaran berlebihan 

(overload cognitive), maka proses pembelajaran akan terganggu [11]. Salah satu upaya untuk mengatasi 

gangguan selama proses pembelajaran tersebut adalah dengan mengelola beban kognitif intrinsik, 

mengurangi beban kognitif extraneous, dan meningkatkan beban kognitif germane [12]. 

Beberapa implikasi cognitive load theory dalam mendesain pembelajaran bermakna di antaranya. 

1. Memperhatikan prior knoledge siswa 

Belajar bukanlah suatu rangkaian kejadian yang saling terpisah [13]. Setiap kegiatan belajar 

berkaitan dengan kegiatan belajar yang lainnya. Inilah dasar asumsi bahwa untuk menjadikan suatu 

pembelajaran bermakna harus memperhatikan pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa. Prior 

knowledge dapat dimaknai sebagai pengetahuan faktual (deklaratif) dan praktikal (prosedural) yang 

dimiliki oleh seseorang dalam bidang tertentu. 

Berkaitan dengan teori beban kognitif, kuantitas pengetahuan awal siswa berpengaruh terhadap 

tingkat beban intrinsik yang mereka alami ketika proses pembelajaran berlangsung [14]. Siswa 

dengan pengetahuan awal rendah diprediksi akan mengalami beban kognitif yang cukup tinggi 

ketika mempelajari bahan yang relatif baru bagi dirinya sehingga berpotensi menimbulkan beban 

kognitif berlebih. 
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Berikut akan disajikan contoh prior knowledge yang diperlukan siswa dalam mempelajari materi 

perbandingan berbalik nilai. Di dalam Kurikulum 2013 pembelajaran materi perbandingan berbalik 

nilai setidaknya ada dua kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa, yaitu. 

a. Memahami konsep perbandingan berbalik nilai dengan menggunakan tabel, grafik, dan 

persamaan. 

b. Menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai untuk menyelesaikan masalah nyata dengan 

menggunakan tabel, grafik, dan persamaan. 

 

 

Untuk dapat mencapai kompetensi tersebut setidaknya ada beberapa prior knowledge yang harus 

dikuasai oleh siswa. Materi-materi prasyarat tersebut disajikan dalam diagram di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. CONTOH PRIOR KNOWLEDGE DALAM MATERI PERBANDINGAN BERBALIK NILAI 

 

2. Menggunakan multimedia dalam pembelajaran 

Salah satu upaya untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dapat dibantu dengan 

multimedia, karena  multimedia efektif untuk mengelola beban kognitif intrinsic, mengurangi beban 

kognitif extraneous dan meningkatkan beban kognitif germane [15]. Multimedia dapat digunakan 

untuk mengelola beban instrinsic, mengurangi beban extraneous, dan meningkatkan germane, 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika [16]. 

Penelitian juga menunjukkan bahwa dengan menggunakan multimedia efektif dalam meningkatkan 

prestasi belajar matematika [17]. 

 

3. Menggunakan metode pembelajaran yang meminimalkan beban ekstranoues 

Dalam memilih metode pembelajaran, untuk dapat meminimalkan beban kognitif ekstrinsik 

dilakukan dengan menghindari efek perhatian terpisah dan efek ulangan dalam menyajikan materi 

pembelajaran [2]. Salah satu metode yang dapat dipilih adalah worked-out example. Penelitian 

menunjukkan bahwa menggunakan metode worked-out example dapat menurunkan beban kognitif 

siswa [14];[18]. 

 

Dengan memperhatikan implikasi cognitive load theory dalam merancang pembelajaran bermakna 

menghasilkan pemahaman bahwa pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang meminimalkan 

beban kognitif ekstrinsik atau memaksimalkan beban kognitif konstruktif. Dengan manajemen beban 

kognitif ini, memori pekerja dapat mengorganisasikan materi yang dipelajari sehingga menjadi 

pembelajaran yang bermakna bagi siswa. 

 

Skala dan Perbandingan Perbandingan Senilai 

Perbandingan Berbalik Nilai 

Operasi Aljabar 
Operasi Bilangan Bulat 

dan Pecahan 

Statistika (Menyajikan data 

dalam tabel) 

Persamaan garis 

(Menggambar grafik) 
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III. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Dalam proses kognitif selama pembelajaran, terdapat beban kognitif yang alami siswa. Apabila beban 

kognitif yang diterima berlebihan maka akan mengganggu proses pembelajaran bermakna siswa. Untuk 

mengatasi hal tersebut menjadi hal yang penting untuk mengelola beban kognitif intrinsik, mengurangi 

beban kognitif extraneous, dan meningkatkan beban kognitif germane. Beberapa implikasi cognitive load 

theory yang bisa diterapkan dalam mendesain pembelajaran matematika bermakna di antaranya. 

1. Memperhatikan prior knoledge siswa 

2. Menggunakan multimedia dalam pembelajaran 

3. Menggunakan metode pembelajaran yang meminimalkan beban ekstranoues 

 

B. Saran  

Dalam penelititan ini hanya memperhatikan kajian pada literature mengenai teori beban kognitif dan 

implementasinya dalam pembelajaran matematika. Saran yang dapat penulis ajukan untuk penelitian, 

penulisan, atau kegiatan pembelajaran lebih lanjut adalah agar mempraktekan penelitian pada suatu kelas 

sehingga dapat menunjukkan secara lebih detail bagaimana situasi, keberhasilan, kendala, dan hambatan 

dalam mengimplementasikan desain pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan cognitive load 

theory.   
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