
Teori Belajar Kognitif menurut Piaget 

Jean Piaget adalah psikolog pertama yang menggunakan filsafat konstruktivisme, 

sedangkan teori pengetahuannya dikenal dengan teori adaptasi kognitif. Sama halnya 

dengan setiap organisme harus beradaptasi secara fisik dengan lingkungan untuk dapat 

bertahan hidup, demikian juga struktur pemikiran manusia. Manusia berhadapan dengan 

tantangan, pengalaman, gejala baru, dan persoalan yang harus ditanggapinya secaca 

kognitif (mental). Untuk itu, manusia harus mengembangkan skema pikiran lebih umum 

atau rinci, atau perlu perubahan, menjawab dan menginterpretasikan pengalaman-

pengalaman tersebut. Dengan cara itu, pengetahuan seseorang terbentuk dan selalu 

berkembang. Proses tersebut meliputi: 

1. Skema/skemata adalah struktur kognitif yang dengannya seseorang beradaptasi 

dan terus mengalami perkembangan mental dalam interaksinya dengan 

lingkungan. Skema juga berfungsi sebagai kategori-kategori utnuk 

mengidentifikasikan rangsangan yang datang, dan terus berkembang. 

2. Asimilasi adalah proses kognitif perubahan skema yang tetap mempertahankan 

konsep awalnya, hanya menambah atau merinci. 

3. Akomodasi adalah proses pembentukan skema atau karena konsep awal sudah 

tidak cocok lagi. 

4. Equilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi sehingga 

seseorang dapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamya 

(skemata). Proses perkembangan intelek seseorang berjalan dari disequilibrium 

menuju equilibrium melalui asimilasi dan akomodasi. 

Dikemukakannya pula, bahwa belajar akan lebih berhasil apabila 

disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik 

hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan obyek fisik, 

yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan 

tilikan dari guru. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta 

didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan 

menemukan berbagai hal dari lingkungan. 

Implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran adalah : 

1. Bahasa dan cara berfikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu 

guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berfikir 

anak 



2. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan 

dengan baik. Guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan 

lingkungan sebaik-baiknya.  

3. Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing.  

4. Berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya.  

5. Di dalam kelas, anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan 

diskusi dengan teman-temanya.  

 


