
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Aktivitas keseharian manusia dimulai dari yang paling sederhana sampai 

yang paling kompleks membutuhkan ingatan. Salah satu aktivitas manusia yang 

melibatkan ingatan adalah belajar. Semakin banyak dan kompleks materi yang 

dipelajari maka semakin besar usaha yang dibutuhkan individu untuk 

mengingatnya.  

Kekompleksan materi pelajaran sejalan dengan level pendidikan yang 

dijalani oleh seseorang. Berdasarkan UU Pendidikan nasional diketahui bahwa 

jenjang pendidikan terdiri dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan 

pendidikan tinggi. Setiap jenjang pendidikan diarahkan untuk mencapai 

kompetensi-kompetensi tertentu. Semakin tinggi jenjang maka semakin tinggi dan 

variatif pula kompetensi yang ingin dicapai. Pencapaian kompetensi dilakukan 

melalui pemberian materi ajar. Semakin variatif dan kompleks kompetensi yang 

ingin dicapai maka semakin kompleks dan banyak pula materi ajar yang 

diberikan. Berdasarkan jenjang tersebut maka materi pelajaran yang diberikan 

pada jenjang pendidikan tinggi lebih kompleks dan banyak bila dibandingkan 

dengan jenjang pendidikan lainnya. Peserta didik di pendidikan tinggi dituntut 

untuk lebih dapat memaksimalkan kemampuan mengingatnya agar prestasi 

akademik menjadi optimal.  

Pada saat individu/mahasiswa menerima materi kuliah di ruang kelas, ia 



 
 

 
 

 

harus mengolah informasi tersebut sedemikian rupa agar dapat mengingatnya 

dengan baik. Pada saat informasi baru diterima, individu harus mengenali, 

menginterpretasi dan menstruktur informasi tersebut agar dapat masuk ke dalam 

ingatannya. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi proses kognitif dalam proses 

belajar seorang individu. Kemampuan kognitif merupakan salah satu aspek dalam 

proses pembelajaran yang perlu diperhatikan. Salah satu tujuan dari pembelajaran 

adalah tercapainya tujuan pembelajaran itu sendiri yang disimpan oleh siswa di 

dalam kognisi mereka masing-masing. Secara umum prestasi belajar siswa di 

Indonesia ditentukan oleh kemampuan kognitifnya dalam memahami sebaran 

materi pelajaran yang telah ditentukan di dalam kurikulum. Hal ini dapat terlihat 

dari adanya kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang 

diberikan pada setiap mata kuliah.  

Ujian atau evaluasi belajar diberikan pada mahasiswa dengan tujuan untuk 

melihat sejauhmana pemahaman mereka akan materi-materi kuliah yang telah 

diberikan. Oleh karena itu penting bagi mahasiswa untuk dapat memahami materi 

perkuliahan dengan baik. Pemahaman materi yang baik dapat dilihat dari seberapa 

banyak materi yang dapat diingat kembali oleh seorang mahasiswa pada saat 

menjawab soal-soal ujian maupun sidang skripsi dan komprehensif.  

Ingatan dapat diartikan sebagai kecakapan untuk menerima, menyimpan 

dan mereproduksikan kesan-kesan (Suryabrata, 1984). Ingatan seorang individu 

dapat dilihat dari kemampuannya dalam menyimpan informasi yang diterima dan 

menggunakannya kembali di masa mendatang. Proses penyimpanan ini berkaitan 

dengan bagaimana informasi ini dapat diterima dan dikonstruksikan dan akhirnya 



 
 

 
 

 

disimpan dalam benak individu. Menurut Santrock (2011), ingatan diperoleh 

melalui tiga tahapan yaitu penkodean (encoding), penyimpanan (storage), dan 

pemanggilan kembali (retrieval). Berdasarkan pandangan para ahli tersebut dapat 

disimpulkan bahwa ingatan bukanlah suatu hal yang terjadi secara instan 

melainkan suatu proses yang memerlukan cara-cara tertentu untuk 

memperolehnya.  

Kemampuan mengingat merupakan hal yang penting untuk menunjang 

keberhasilan proses belajar seorang individu. Guru/dosen berusaha merancang 

aktivitas pembelajaran sedemikian rupa untuk membantu siswanya mengingat dan 

memahami materi-materi yang diberikan di kelas. Pada mahasiswa, mereka 

menggunakan berbagai upaya untuk memaksimalkan ingatan seperti mencatat 

sesegera mungkin materi kuliah yang diterangkan dosen pada catatan, 

menggunakan penanda warna pada buku teks, dan lain-lain. Usaha-usaha ini ada 

yang berhasil dan ada juga yang gagal. Beberapa diantaranya berhasil karena 

usaha yang diterapkan efektif untuk memaksimalkan ingatan dan beberapa 

diantaranya gagal. Kegagalan dalam usaha untuk memaksimalkan ingatan, baik 

dari pihak tenaga pendidik maupun siswa, memunculkan masalah dalam proses 

pembelajaran.  

Permasalahan terkait kemampuan mengingat merupakan masalah global 

dan berkesinambungan. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya penelitian yang 

dilakukan mengenai memori/kemampuan mengingat, mulai dari jaman dulu 

hingga saat sekarang ini. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Seay dan 

McAlum di Macon State College pada tahun 2010 yang meneliti mengenai 



 
 

 
 

 

penggunaan mnemonic untuk membantu mahasiswa mengingat materi kuliah 

auditing. Penelitian ini dilakukan karena dirasakan adanya kesulitan pada 

mahasiswa untuk mengingat materi-materi auditing selama perkuliahan. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Rodriguez dan Sadoski pada tahun 2000 yang 

meneliti mengenai efek  hapalan, konteks, keyword dan metode keyword terhadap 

retensi kosa kata pada kelas EFL. Penelitian ini dilakukan karena adanya kesulitan 

pada siswa dalam mengingat kosa kata ketika belajar bahasa. Taufik Rahman pada 

tahun 2010 juga meneliti mengenai peranan pertanyaan terhadap kekuatan retensi 

dalam pembelajaran sains pada siswa SMU. Penelitian ini dilakukan karena 

adanya kekurangberhasilan pencapaian hasil belajar bidang studi SAINS. 

penelitian-penelitian tersebut dilakukan dari pihak tenaga pendidik karena 

merasakan adanya masalah kemampuan siswanya dalam mengingat. 

Ternyata, masalah mengingat juga dirasakan oleh para mahasiswa di 

lingkungan Universitas Sumatera Utara. Berdasarkan hasil survei lapangan yang 

dilakukan oleh peneliti melalui metode kuisioner pada sekitar 100 orang 

mahasiswa yang tersebar di fakultas psikologi, FISIP maupun FMIPA USU 

diketahui bahwa rata-rata mengalami kesulitan dalam mengingat dan memahami 

materi-materi kuliah yang jumlahnya banyak. Mereka mengaku mengalami 

kesulitan untuk fokus pada materi, mengorganisasikan materi serta mengingat dan 

memahami materi kuliah. Cara belajar mereka rata-rata mencatat di setiap 

pertemuan kuliah, menghapal buku-buku teks dan memberi warna buku-buku teks 

yang dibaca. Kesulitan dalam mengingat dapat mempengaruhi dorongan 

mahasiswa untuk belajar. Hal ini dapat terlihat dari adanya slogan di kalangan 



 
 

 
 

 

mahasiswa bahwa banyak belajar banyak lupa. Oleh karenanya mereka menjadi 

kurang bersemangat untuk belajar.  

Kesulitan dalam hal memahami dan mengingat materi-materi kuliah 

semakin dirasakan oleh mahasiswa sejalan dengan semakin tingginya semester 

yang mereka jalani. Hal ini dapat diketahui berdasarkan pengalaman pribadi 

peneliti selama menjadi staf pengajar di fakultas psikologi USU dimana 

mahasiswa mengalami kesulitan ketika diminta untuk mengingat kembali konsep-

konsep yang sudah terlebih dahulu diperolehnya di semester-semester sebelumnya 

ketika ditanya di kelas. Kondisi yang demikian juga dialami oleh para staf 

pengajar lainnya di mata kuliah yang berbeda-beda. Keluhan mengenai kurangnya 

pemahaman konsep yang komprehensif dari para mahasiswa bukan hanya 

dirasakan selama proses perkuliahan namun juga dirasakan oleh para penguji 

skripsi di lingkungan Fakultas Psikologi USU. Mahasiswa terkesan lebih banyak 

lupa daripada ingat ketika mereka dihadapkan pada persoalan/pertanyaan 

mengenai konsep-konsep yang telah dipelajari terdahulu.  

Kekurangmampuan dalam mengingat materi-materi kuliah yang telah 

diberikan di awal masa perkuliahan (semester awal) akan menggiring mahasiswa 

kepada kesulitan untuk dapat mengikuti materi-materi di masa selanjutnya 

(semester lanjutan). Materi-materi yang disajikan di semester awal merupakan 

materi-materi dasar yang menjadi landasan konsep untuk dapat memahami materi-

materi kuliah di semester lanjutan. Materi-materi tersebut dirumuskan dalam mata 

kuliah-mata kuliah yang berada dalam kategori “Mata Kuliah Dasar”. Apabila 

mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengingat dan memahami materi-materi 



 
 

 
 

 

di mata kuliah dasar tersebut maka ia juga akan mengalami kesulitan untuk dapat 

memahami materi-materi yang lebih kompleks di mata kuliah lanjutan.  

Salah satu mata kuliah dasar di fakultas psikologi USU yang pencapaian 

hasil belajarnya rata-rata masih kurang memuaskan adalah Psikologi Umum. Hal 

ini dapat dilihat dari tabel 1 berikut ini : 

Tabel 1.1 Nilai Hasil Belajar PUM  Fakultas Psikologi USU 

Semester Nilai Persentase Semester Nilai Persentase 

Genap 

2012/2013 

A 4,81% Genap 

2013/2014 

A 1,44% 

B+ 11,54% B+ 12,95% 

B 24,04% B 21,58% 

C+ 19,23% C+ 30,21% 

C 34,62% C 24,46% 

D 2,88% D 5,76% 

E 2,88% E 3,60% 

 

Data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa yang 

memperoleh nilai yang baik (nilai B dan B+) dan memuaskan (nilai A) hanya 

sekitar 40 % sedangkan yang mendapat nilai cukup (nilai C+ dan C) tergolong 

cukup besar yaitu lebih dari 50%, bahkan ada yang masih mendapatkan nilai D 

dan E. Data tersebut menunjukkan bahwa pencapaian hasil belajar Psikologi 

umum (PUM)  masih kurang memuaskan.  

Data lain yang dapat mengindikasikan pencapaian hasil belajar yang 

kurang memuaskan pada mata kuliah Psikologi Umum dapat dilihat dari jumlah 

peserta kelas simultan. Kelas simultan adalah kelas dimana pesertanya merupakan 



 
 

 
 

 

mahasiswa-mahasiswa yang sudah pernah mengambil mata kuliah tersebut 

sebelumnya namun hasil belajarnya belum atau kurang memuaskan. Rata-rata 

nilai tertinggi dari mahasiswa yang mengambil kelas simultan adalah C atau C+. 

Untuk mata kuliah Psikologi Umum, kelas simultan selalu dibuka setiap semester 

ganjil dengan rata-rata peserta adalah 30 – 50 orang.   

Selain data di atas, peneliti juga berusaha melakukan penggalian data lebih 

lanjut kepada para peserta mata kuliah di kelas simultan mengenai kesulitan-

kesulitan yang dihadapi sehingga pencapaian hasil belajar kurang memuaskan. 

Rata-rata mahasiswa menyatakan bahwa mereka kesulitan dengan banyaknya 

materi yang harus dikuasai. Sebagai mata kuliah dasar, Psikologi Umum memang 

berisikan konsep-konsep yang variatif dan kompleks mengenai proses dan prinsip 

dasar perilaku manusia. Materi ajar meliputi belajar, mengingat, kognisi, bahasa 

dan intelegensi,  motivasi dan emosi, agresi, stres, gender dan seksualitas, dan 

prinsip/konsep dasar mengenai psikologi sosial. Dengan banyak dan kompleksnya 

materi yang diberikan disertai dengan adanya kesulitan mahasiswa untuk 

mengorganisasikannya maka terbuka peluang yang besar untuk terjadinya 

kelupaan. 

Winkel (1987) menyatakan bahwa gejala lupa mudah terjadi pada 

pengetahuan kognitif bila individu tidak berhasil mengkonstruksi pengetahuannya 

sendiri atau tidak berhasil mengaitkan konsep-konsep yang dipelajarinya dengan 

konsep-konsep yang telah dimilikinya. Lupa akan terjadi apabila materi yang 

dipelajari tidak menarik, tidak diperlukan individu sehingga tidak dihiraukan. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa informasi/pengetahuan yang diperoleh 



 
 

 
 

 

perlu untuk dikonstruksikan dan diorganisasikan dengan cara-cara tertentu untuk 

menghindari kelupaan. Hal ini juga perlu dilakukan dalam proses pembelajaran di 

ruang kelas/perkuliahan. 

Guru/dosen dituntut untuk mampu merancang aktivitas pembelajaran 

sedemikian rupa dengan tujuan membantu siswanya mengingat dan memahami 

materi-materi yang diberikan di kelas. Hal ini berarti guru/dosen perlu 

menerapkan strategi pembelajaran. 

Menurut Sanjaya (2009), strategi pembelajaran merupakan suatu 

perencanaan yang memuat tentang rangkaian kegiatan yang dirancang sedemikian 

rupa agar tujuan pendidikan tertentu dapat dicapai. Tidak semua strategi 

pembelajaran cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan dan semua kondisi 

pembelajaran. Oleh karena itu maka guru/dosen harus mampu memilih strategi 

yang dipandang cocok dengan kondisi pembelajaran. 

Dalam memilih strategi pembelajaran, guru/dosen perlu 

mempertimbangkan beberapa hal seperti tujuan yang ingin dicapai, bahan atau 

materi pembelajaran yang akan diberikan, kondisi siswa, dan lain sebagainya. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terdapat sejumlah strategi 

pembelajaran yang dapat dikembangkan oleh para guru/dosen. Adapun strategi-

strategi tersebut adalah strategi pembelajaran ekspositori, strategi pembelajaran 

inkuiri, strategi pembelajaran berbasis masalah, strategi pembelajaran peningkatan 

kemmapuan berpikir, strategi pembelajaran kooperatif dan strategi pembelajaran 

konstekstual.  



 
 

 
 

 

Selama ini, strategi pembelajaran yang diterapkan untuk mata kuliah 

psikologi umum adalah strategi pembelajaran kontekstual. Sebenarnya strategi 

pembelajaran kontekstual memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk dapat 

berkembang secara utuh baik kognitif, afektif maupun psikomotornya. Dengan 

pembelajaran kontekstual, mahasiswa terlibat secara penuh dalam proses 

pembelajaran. Mahasiswa diarahkan untuk dapat menemukan sendiri materi yang 

dipelajarinya. Metode yang digunakan berupa ceramah, presentasi dan diskusi. 

Akan tetapi ternyata dengan strategi pembelajaran yang demikian, mahasiswa 

terutama yang baru masuk perguruan tinggi mengalami kesulitan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Mereka kesulitan untuk dapat memahami konsep-konsep 

yang harus dikuasai dengan baik. Oleh karena itu maka perlu dkembangakn 

strategi pembelajaran lain yang lebih efektif dalam membantu mahasiswa dalam 

proses pembelajarannya.  

Sehubungan dengan sifat materi kuliah psikologi umum yang berisikan 

konsep-konsep abstrak dan baru serta tujuan pembelajaran yang mengarahkan 

mahasiswa agar mampu mengenal serta memahami konsep-konsep dasar perilaku 

dan psikologi maka guru/dosen memerlukan strategi pembelajaran yang dapat 

membantu mahasiswa untuk dapat mengingat semua konsep yang disampaikan 

agar dapat memahami dengan baik. Mahasiswa perlu diarahkan agar dapat 

mengelola informasi/pengetahuan baru yang banyak dan kompleks yang 

diterimanya dengan sistematis.  

Maitlin (2005) mengatakan bahwa untuk dapat memudahkan 

informasi/pengetahuan disimpan di dalam sistem ingatan maka dibutuhkan 



 
 

 
 

 

cara/strategi untuk memudahkan proses penyimpanan informasi/pengetahuan 

yang telah diperoleh. Strategi untuk memudahkan proses mengingat ini dikenal 

dengan istilah mnemonic 

Menurut Matlin (2005), ada 2 strategi mnemonic yaitu imagery dan 

organization. Ketika menggunakan mnemonics yang menekankan pada imagery, 

individu membayangkan objek atau aksi yang tidak ada secara fisik. Imagery 

biasanya efektif saat item yang di-recall menunjukkan interaksi satu sama lain. 

Partisipan dalam studi memori melaporkan bahwa imagery mnemonics lebih 

memotivasi dan menarik daripada strategi mengulang biasa. Sedangkan organisasi 

merupakan sebuah usaha dalam membuat materi pelajaran yang dipelajari menjadi 

sistematis, sehingga akan memiliki arti dan pada saat dilakukan pengulangan lebih 

mudah jika materi itu diorganisasikan. 

Imagery terdiri dari 2 teknik yaitu keyword dan method of loci. Dalam 

keyword method, individu mengidentifikasi suatu kata/konsep yang terdengar 

mirip dengan kata/konsep baru yang ingin dipelajari, lalu individu membuat 

gambaran yang menghubungkan keyword dengan makna kata/konsep yang baru. 

Metode keyword juga sangat berguna untuk membantu mengingat teks yang 

panjang. Metode keyword ini telah teruji keefektifannya untuk membantu 

mengingat dalam mempelajari bahasa asing. Sedangkan dalam menggunakan 

method of loci, individu harus mengasosiasikan item yang ingin dipelajari dengan 

satu seri lokasi fisik. Metode ini biasanya berguna saat individu ingin mempelajari 

satu daftar benda dalam urutan yang jelas. 



 
 

 
 

 

Mnemonic yang menggunakan organisasi terdiri dari 4 teknik yaitu 

chunking, hierarchy, first letter dan narrative. Teknik chunking merupakan 

strategi mengingat yang dilakukan dengan cara mengkombinasikan bagian yang 

kecil ke dalam bagian yang besar. Teknik chunking biasanya digunakan untuk 

membantu mengingat angka yang panjang seperti mengingat nomor telepon. 

Teknik hierarki merupakan teknik mengingat yang dilakukan dengan menyusun 

aitem ke dalam kelas-kelasnya, mulai dari kelas yang umum sampai pada kelas 

spesifik. Teknik hierarki biasanya digunakan untuk membantu mengingat 

informasi-informasi yang kompleks dan berhubungan dalam suatu hubungan 

tertentu. Teknik first-letter adalah teknik mengingat yang dilakukan dengan cara 

mengambil huruf pertama dari masing-masing kata, dan membentuknya menjadi 

satu kata atau kalimat. Teknik ini biasanya dikenal juga dengan nama teknik 

akronim dan akrostik. Menurut Matlin (2005), teknik ini merupakan teknik 

mengingat yang populer diantara para siswa. Sedangkan teknik naratif merujuk 

pada strategi mengingat yang dilakukan dengan cara seseorang membuat suatu 

cerita mengenai satu hal yang akan diingatnya.  

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat bahwa mnemonic terdiri dari 

banyak teknik, namun demikian dalam penelitian peneliti hanya akan 

menggunakan 2 teknik yaitu keyword dan first-letter. Hal ini disesuaikan dengan 

sifat materi yang terdapat dalam mata kuliah Psikologi Umum. Pada mata kuliah 

ini banyak diperkenalkan istilah-istilah baru yang belum terlalu dikenal secara 

akrab oleh mahasiswa karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang 

bermuatan psikologi awal yang dijalani oleh mahasiswa sehingga mulai dari mata 



 
 

 
 

 

kuliah inilah mahasiswa mulai diperkenalkan dengan istilah-istilah psikologi. 

First letter mnemonics merupakan salah satu teknik yang menggunakan 

organisasi. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa mnemonic yang 

berjenis organisasi dapat memfasilitasi belajar dan pemanggilan kembali 

informasi yang terlihat kurang terstruktur. Teknik mnemonic ini sesuai untuk 

memelihara informasi yang kompleks atau sangat abstrak seperti halnya sifat 

materi kuliah di Psikologi Umum. Selain itu, menurut ahli teknik ini merupakan 

teknik yang populer dalam membantu mengingat di kalangan siswa. First-letter 

menyediakan cue/tanda untuk membantu mahasiswa mengingat konsep-konsep 

yang tidak terstruktur dan abstrak. Sedangkan teknik keyword digunakan karena 

didalam materi kuliah Psikologi Umum  terdapat banyak konsep yang sebenarnya 

dapat dirumuskan dalam kata kunci-kata kunci tertentu yang dapat dibentuk 

bayangan-bayangan mentalnya di benak pikiran seorang mahasiswa agar lebih 

mudah untuk diingat. Teknik ini juga sudah teruji keefektifannya dalam 

membantu mengingat ketika individu belajar bahasa.  

Hal lain yang melatarbelakangi alasan pengujian terhadap teknik first-

letter dan keyword adalah karena berdasarkan hasil survei pendahuluan yang telah 

dilakukan terhadap mahasiswa angkatan 2013, diketahui bahwa kedua teknik 

inilah yang paling banyak digunakan. Namun demikian, secara keseluruhan 

jumlah yang telah menerapkan teknik mnemonic masih tergolong sedikit.  

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa strategi 

mnemonic merupakan strategi pembelajaran yang efektif untuk dapat diterapkan 

pada mata kuliah psikologi umum. Strategi pembelajaran mnemonic diprediksi 



 
 

 
 

 

akan mampu membantu mahasiswa fakultas psikologi USU dapat mengingat 

konsep-konsep dasar yang disajikan dalam mata kuliah dasar psikologi umum. 

Apabila konsep-konsep dasar dapat diingat dengan baik dan efektif maka 

mahasiswa akan lebih mudah untuk mengorganisasikan pengetahuan yang telah 

dimiliki guna memahami materi-materi kuliah yang lebih lanjut. Pada akhirnya 

mahasiswa diprediksi akan mampu mencapai prestasi belajar yang lebih baik 

daripada yang telah terjadi selama ini.  

Sebagaimana telah diuraikan diatas dapat dilihat bahwa strategi 

pembelajaran mnemonic merupakan salah satu metode yang bersifat eksternal 

untuk membantu individu dalam memasukkan dan mengelola pengetahuannya 

dalam sistem ingatan jangka panjang dengan lebih sistematis. Dalam hal ini, perlu 

diingat bahwa efektivitas suatu metode eksternal dipengaruhi oleh siapa 

penggunanya. Hal ini berarti bahwa faktor internal yang dimiliki oleh seorang 

individu pengguna mempengaruhi efektivitas penerapan dari suatu metode 

tertentu. Demikian pula halnya dengan strategi pembelajaran mnemonic. Ada 

sejumlah variabel/atribut personal yang ada didalam diri individu yang dapat 

mempengaruhi efektivitas penerapan dari suatu metode/teknik. Salah satunya 

adalah kreativitas.  

Dalam penerapan dan penggunaan dari seluruh strategi pembelajaran 

mnemonic yang telah dijelaskan sebelumnya diatas dibutuhkan daya kreasi untuk 

menciptakan asosiasi, singkatan, gambaran, naratif dan kata kunci yang bervariasi 

dan menarik untuk berbagai pengetahuan.konsep baru yang ingin disimpan di 

ingatan. Dalam penerapan strategi pembelajaran mnemonic, individu pebelajar 



 
 

 
 

 

dituntun dan diarahkan untuk mengorganisasikan keseluruhan materi/pengetahuan 

yang diperoleh sedemikian rupa agar menjadi informasi yang bermakna dan tidak 

saling tumpang tindih. 

Secara umum, kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk 

menemukan solusi yang baru, original, berkualitas tinggi dan berguna (Matlin, 

2005 & Sternberg, 2006). Dengan adanya kreativitas pada diri seorang individu 

maka terciptalah produk-produk kreatif seperti penemuan mekanis, solusi baru, 

komposisi musik yang segar, novel yang menggugah, dan lain sebagainya. 

Individu yang kreatif merupakan individu yang senantiasa memikirkan 

hal-hal baru yang sekiranya lebih baik dari yang sudah ada. Individu yang kreatif 

memiliki kepribadian kreatif. Menurut Guilford (dalam Talajan,2012) kepribadian 

kreatif meliputi dimensi kognitif dan non kognitif. Dimensi kognitif meliputi 

keberbakatan yaitu orisinalitas, fleksibilitas, kelancaran dan elaborasi. Sedangkan 

dimensi non kognitif meliputi minat, sikap, dan kualitas temperamental.  

Individu yang kreatif merupakan sosok yang terbuka dengan pengalaman 

baru, menghargai fantasi, mampu membentuk abstraksi, fleksibel, panjang akal, 

tertarik dengan kegiatan kreatif, dan lain sebagainya. Kualitas pribadi yang 

demikian akan mendorong mereka untuk aktif melakukan eksplorasi dan mencoba 

cara-cara baru yang unik untuk membantu memecahkan permasalahan yang 

dihadapi, termasuk dalam permasalahan peningkatan kemampuan mengingat.  

Dalam menggunakan dan mengembangkan strategi mengingat 

(mnemonic), individu dituntut untuk bisa menciptakan gambar, cerita, singkatan 

dan asosiasi yang spesifik agar informasi atau pengetahuan baru yang diperoleh 



 
 

 
 

 

dapat disimpan dengan efektif. Semakin banyak informasi yang diterima maka 

individu perlu untuk aktif mengeksplorasi gambar, cerita, singkatan dan asosiasi 

yang spesifik dan unik untuk masing-masing kumpulan informasi yang ingin 

disimpan agar tidak tumpang tindih satu sama lainnya. Hal ini berarti dibutuhkan 

fleksibilitas dan kelancaran dalam memproduksi. Kemampuan tersebut dimiliki 

oleh seorang individu yang kreatif.  

Buzan (2004) mengatakan bahwa mesin utama dari kreativitas adalah 

imajinasi. Imajinasi yang dihasilkan kemudian akan saling diasosiasikan untuk 

digunakan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Demikian pula ketika 

individu memasukkan informasi/pengetahuan ke dalam ingatan. Individu akan 

menggunakan dan membentuk bayangan mental maupun organisasi terstruktur 

agar informasi dapat diingat dengan efektif dalam ingatan jangka panjang. Jadi 

pada saat individu menggunakan strategi mengingat (mnemonic), pada saat 

bersamaan kreativitasnya juga turut diaktifkan.  

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti tertarik untuk melihat 

pengaruh strategi pembelajaran mnemonic dengan teknik keyword - first-letter 

dan kreativitas terhadap kemampuan mengingat materi kuliah Psikologi Umum 

mahasiswa Fakultas Psikologi USU.  

 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi 

masalah-masalah yang berkenaan dengan penelitian ini yaitu : Bagaimanakah cara 

belajar mahasiswa Fakultas Psikologi USU dalam usaha mengingat dan 



 
 

 
 

 

memahami materi-materi kuliah Psikologi Umum selama ini?, Apakah dosen 

telah menerapkan strategi pembelajaran yang tepat pada materi kuliah Psikologi 

Umum?, Apakah penerapan strategi pembelajaran mnemonic dapat mempengaruhi 

kemampuan mengingat mahasiswa terhadap materi kuliah Psikologi Umum?, 

Apakah sifat materi kuliah yang berbeda menuntut strategi pembelajaran 

mnemonic yang berbeda pula?, Apakah penerapan teknik keyword dan first-letter 

dalam strategi pembelajaran mnemonic dapat meningkatkan kemampuan 

mengingat materi kuliah Psikologi Umum?, Apakah ada pengaruh kreativitas 

yang dimiliki mahasiswa terhadap kemampuannya dalam mengingat materi kuliah 

Psikologi Umum? Apakah terdapat interaksi antara mnemonic dan kreativitas 

mahasiswa terhadap kemampuan mengingat materi kuliah psikologi umum? 

 

C.  Pembatasan Masalah 

 Terdapat banyak faktor yang bisa mempengaruhi kemampuan mengingat 

mahasiswa. Oleh karena itu, agar penelitian ini terfokus, dapat dikaji lebih 

mendalam, dan tujuan dalam penelitian ini dapat dicapai maka penelitian ini 

dibatasi pada ruang lingkup lokasi penelitian, subjek penelitian dan variabel 

penelitian. 

 Berkaitan dengan lokasi, penelitian ini dilakukan di Fakultas Psikologi 

USU Medan. Berkaitan dengan variabel, penelitian ini memiliki variabel bebas 

yaitu strategi pembelajaran mnemonic teknik keyword - first-letter dan  kreativitas 

sebagai variabel moderator serta variabel terikatnya adalah kemampuan 

mengingat materi kuliah Psikologi Umum. Topik bahasan dibatasi pada pokok 



 
 

 
 

 

bahasan memori, kognisi dan bahasa karena berdasarkan hasil survei pendahuluan 

pada mahasiswa angkatan 2013 diketahui bahwa topik tersebut merupakan salah 

satu topik yang sulit untuk diingat dan dipahami. Subjek penelitian dibatasi pada 

mahasiswa psikologi USU yang belum pernah mengikuti mata kuliah Psikologi 

Umum, dalam hal ini adalah mahasiswa baru angkatan 2014. 

 

D.  Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah kemampuan mengingat mahasiswa mengenai Psikologi Umum  yang 

diajar dengan menggunakan strategi pembelajaran mnemonic teknik first-

letter lebih tinggi daripada mahasiswa yang diajari dengan menggunakan 

strategi pembelajaran mnemonic teknik keyword? 

2. Apakah kemampuan mengingat mahasiswa mengenai Psikologi Umum yang 

memiliki kreativitas tinggi lebih tinggi daripada mahasiswa yang memiliki 

kreativitas rendah ? 

3. Apakah terdapat interaksi antara mnemonic dan kreativitas mahasiswa 

terhadap kemampuan mengingat Psikologi Umum ?  

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dirumuskan maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui keefektifan penerapan strategi pembelajaran 

mnemonic teknik first-letter dan keyword serta kreativitas sehingga dapat : 

1. Mengetahui kemampuan mengingat materi kuliah psikologi umum mahasiswa 



 
 

 
 

 

yang diajar dengan menggunakan strategi pembelajaran mnemonic teknik first-

letter lebih tinggi daripada mahasiswa yang diajar dengan strategi 

pembelajaran mnemonic teknik keyword. 

2. Mengetahui kemampuan mengingat materi kuliah psikologi umum mahasiswa 

yang memiliki kreativitas tinggi lebih tinggi daripada mahasiswa yang 

memiliki kreativitas rendah. 

3. Mengetahui interaksi antara strategi pembelajaran mnemonic dan kreativitas 

terhadap kemampuan mengingat materi kuliah psikologi umum mahasiswa .  

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi 

wahana perkembangan ilmu pendidikan dan Ilmu Psikologi pendidikan 

berkaitan dengan penerapan mnemonic dan kreativitas terhadap 

kemampuan mengingat mahasiswa.   

b. Sebagai acuan metode penelitian tentang mnemonic first-letter dan 

mnemonic keyword dan kreativitas pada mahasiswa  

2. Manfaat Praktis 

 Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat : 

a. Memberikan informasi kepada dosen, praktisi pendidikan, akademisi dan 

masyarakat umum bahwa penerapan strategi pembelajaran mnemonic 

dapat mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam mengingat materi 

kuliah di kelas. 



 
 

 
 

 

b. Memberikan informasi bahwa kreativitas yang dimiliki oleh mahasiswa 

dapat mempengaruhi efektivitas kemampuan mengingat  

c. Memberikan informasi mengenai strategi pembelajaran mnemonic yang 

lebih efektif yang sesuai dengan daya kreativitas yang dimiliki oleh para 

pebelajar/mahasiswa.  


