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TOKOH PENDIRI GESTALT

 Perintis langsung psikologi Gestalt ialah 

Chr. von Ehrenfels, dengan karyanya

“Uber Gestaltqualitation”(1890). 

 Orang yang dipandang benar-benar 

sebagai pendiri Teori Gestalt :

1. Max Wertheimer

2. Wolfgang Kohler

3. Kurt Koffka



Max Wertheimer yang meneliti

persepsi yang terintregasi dalam

gerak

Wolfgang Kohler yang meneliti

tentang insight pada simpanse

Kurt Koffka yang menguraikan

secara rinci mengenai hukum-

hukum persepsi.



Max Wertheimer (1880-1943)

Max Wertheimer dilahirkan di

Prague pada tanggal 15 April

1880 dan wafat pada tanggal

12 Oktober 1943 di New

York. Max Wertheimer

dianggap sebagai pendiri

psikologi Gestalt bersama-

sama dengan Wolfgang

Kohler dan Kurt Koffka.



Wolfgang Kohler (1887-1967)

 Kohler lahir di Reval, Estonia pada

21 Januari 1887. Di pulau Tenerife 

yang berlokasi di pulau Canary ia

mempelajari perilaku kera dan

ayam.

 Hasil investigasinya kemudian

diterbitkan dalam sebuah bukunya

yang penting, The Mentality of 

Apes (1924), yang memuat tentang

eksperimentasinya mengenai kera

dan ayam untuk mengetes berbagai

masalah yang berkaitan dengan

belajar.



Kurt Koffka (1886-1941)

 Kurt Koffka lahir di Berlin pada 18 
Maret 1886. Ia studi di Berlin juga dan
mencapai Ph.D dalam bidang psikologi
tahun 1909. Tahun 1925 dia
mempublikasikan Principles of Gestalt 
Psycology, sistem utama di dalam
psikologi Gestalt. 

 Dia adalah orang pertama yang 
menulis artikel dalam bahasa inggris
mengenai Psikologi Gestalt. 
Artikelnya: Perception: An 
Introduction to Gestalt Theories. 
Dipublikasikan di Psychological 
Buletin tahun 1922. Ia meninggal
tahun 1941.



Percobaan Yang Dilakukan

Max Wertheimer

 Max memperlihatkan ketertarikannya untuk meneliti 

tentang persepsi setelah ia melihat sebuah alat yang 

disebut "stroboscope" (benda berbentuk kotak yang 

diberi alat untuk melihat ke dalam kotak tersebut).

 Setelah melakukan beberapa penelitian dengan alat 

tersebut, dia mengembangkan teori tentang persepsi 

yang sering disebut dengan teori Gestalt.

 Eksperimen Wertheimer mengenai Scheinbewegung 

(gerak semu) memberikan kesimpulan, bahwa 

pengamatan mengandung hal yang melebihi jumlah 

unsur-unsurnya. Inilah gejala gestalt. 



Percobaan Yang Dilakukan

Wolfgang Kohler
a) Detour Problem



“Penjelasan Detour Problem”

 Dalam Detour Problem, binatang dapat dengan melihat

makanan sebagai tujuan. Tetapi tidak dapat mencapai

secara langsung. Ia harus putar jalan melalui jalan

samping yang lebih jauh, tidak langsung, untuk

mencapai pemecahan, sedang simpanse relatif lebih

mudah dibandingkan dengan ayam.

 Kohler melakukan 2 percobaan kepada :

 Simpanse

 Ayam

 Binatang yang lebih tinggi tingkatannya, akan lebih

cepat dalam memecahkan problem. Proses menguasai

medan dan mengetahui hubungan lebih cepat.



1) Percobaan dengan kera simpanse

Percobaan Yang Dilakukan

Wolfgang Kohler



Penjelasan...

 Seekor kera harus menemukan

solusi untuk meraih seiris pisang

yang diletakkan disisi luar

kandang. Dalam studinya, ada

problem ”tongkat”, dan seekor

kera harus menggunakan tongkat

panjang untuk mencapai seiris

pisang.



Lanjutan....

 Yang kedua, ada problem ”kotak”, dalam 

hal ini, kera harus memindahkan kotak itu 

dibawah pisang atau menumpuk satu kotak 

diatas yang lain untuk mencapai pisang.

 Dari eksperimen inilah kohler menemukan 

catatan penting, bahwa inteligensi kera 

bukan belajar dengan trial and error. 

 Menurut Kohler simpanse tidak kurang 

dari manusia yaitu mampu memecahkan 

masalah sekaligus dengan proses integrasi 

atau pemahaman



Lanjutan...

Pemahaman yang serupa itu, yang

datang dengan tiba-tiba oleh Kohler

disebut ”Aha Erlebnis”.

Proses pelibatan dalam serangkaian

solusi ini adalah pengetahuan (insight).



2) Percobaan dengan Ayam

 Ayam dilatih untuk mendekati warna
kertas yang agak gelap dan tidak
mendekati warna terang. 

 Setelah dilatih, ayam diberi pilihan untuk
memilih terang dan agak gelap, ayam
akan memilih gelap (karena hasil
latihan). 

 Periode berikutnya, bila ayam diberi
pilihan untuk memilih yang agak gelap
dengan gelap, maka ayam akan memilih
mendekati gelap (tidak memilih yang 
agak gelap seperti dilatihkan).



TEORI YANG DIRUMUSKAN

 Menurut aliran gestalt ada satu hukum pokok,

yaitu Hukum Pragnanz yaitu suatu prinsip

yang menyatakan kecenderungan terhadap

apapun yang dipandang untuk menerima

kemungkinan kondisi yang paling baik.

 Hukum pragnanz digunakan sebagai petunjuk

prinsip dalam mempelajari persepsi belajar dan

ingatan serta 3 hukum tambahan (subsider)

yaitu :

1. Hukum Kesamaan,

2. Hukum Kedekatan

3. Hukum Ketertutupan.



1) Hukum Keterdekatan (law of proximity)

Dalam mengamati, obyek-obyek yang berdekatan

satu sama lain akan nampak sebagai satu unit 

persepsi. Dengan demikian hal-hal yang saling

berdekatan dalam waktu atau tempat cenderung

dianggap sebagai suatu totalitas.



2) Hukum Ketertutupan (law of closure)

Menyatakan bahwa kita mempunyai tendensi

untuk melengkapi atau mengisi pengalaman-

pengalaman yang tidak lengkap, agar menjadi

lebih berarti/ hal-hal yang cenderung menutup

akan membentuk kesan totalitas tersendiri.



3) Hukum Kesamaan (law of equivalence)

Dalam melakukan pengamatan, maka obyek-

obyek yang mempunyai kemiripan (similarity)

satu sama lain akan diorganisir ke dalam satu

persepsi. Dengan kata lain hal-hal yang mirip

satu sama lain, cenderung kita persepsikan

sebagai suatu kelompok atau suatu totalitas.



Gestalt mempunyai prinsip pada persepsi, yaitu:

a) Prinsip Kontinuitas

b) Figure-ground relationship.

a) Prinsip Kontinuitas

Orang akan cenderung mengasumsikan pola

kontinuitas pada objek-objek yang ada.



b) Figure-ground relationship

Suatu bidang persepsi dibagi menjadi suatu

objek perhatian (figur) dan suatu bidang difusi

yang merupakan latar belakang. Antara figur

dan latar belakang itu saling berhubungan, 

tergantung perhatian kita.

Coba perhatikan gambar di bawah ini:



Pandangan Gestalt Tentang Belajar dalam

Mendapatkan Pencerahan (Insight)

 Menurut Gestalt, yang terpenting dalam belajar

adalah adanya penyesuaian pertama, yaitu

memperoleh respon yang tepat untuk

memecahkan masalah yang dihadapi. 

 Belajar yang penting bukan mengulangi hal-hal

yang harus dipelajari, tetapi

mengerti/memperoleh insight (pemahaman). 



Hilgard ( 1948 : 190-195) dalam (Sumadi Suryabrata, 

1998:278-279) memberikan enam macam sifat khas

belajar dengan insight, sebagai berikut:

1. Insight itu dipengaruhi oleh kemampuan dasar

2. Insight itu dipengaruhi oleh pengalaman belajar masa 

lampau yang relevan

3. Insight tergantung kepada pengaturan secara

eksperimental

4. Insight itu didahului oleh suatu periode mencoba-coba

5. Belajar dengan Insight dapat diulangi

6. Insight yang telah sekali di dapatkan dapat dipergunakan

untuk menghadapi situasi-situasi yang baru



Belajar yang disertai insight (insight full 

learning) biasanya mempunyai empat ciri:

1. Transisi dari pemecahan permulaan sampai

pemecahan terjadi dengan tiba-tiba.

2. Pemecahan dengan insight biasanya lancar dan

bebas dari kesalahan.

3. Pemecahan dengan insight, dipegang teguh untuk

pertimbangan lamanya waktu.

4. Mudahnya aplikasi terhadap problem yang lain



Penerapan Teori Gestalt

1. Dalam bidang Kurikulum

 Dalam tingkatan yang rendah, disusun
kurikulum dari suatu kesatuan yang utuh.

 Disini diajarkan yang pokok-pokok secara
garis besar. Di tingkat yang lebih tinggi,
kesatuan itu diberikan lagi, tetapi dibahas
lebih mengarah ke bagian-bagian lebih
mendalam.

 Sedang ditingkat yang lebih tinggi lagi,
kesatuan tersebut tetap digunakan, tetapi
dibahas menjadi kesatuan-kesatuan yang
lebih mendalam lagi.



2. Dalam Bidang Didaktik Metodik

 Dalam bidang Didaktik Metodik, khususnya

mengenai metode mengajar membaca, menulis.

 Di Indonesia khususnya, metode mengajar

membaca menulis dengan metode mengeja ini

masih ada guru yang melakukan, meskipun secara

resmi pemerintah telah mengganti dengan metode

global (secara resmi digunakan istilah metode S.A.S

= Struktural Analitis Sintesis).



3. Dalam metode mengajar

 Guru harus pandai mengatur strategi (membuat

siasat) bagaimana cara mengajar untuk menimbulkan

pemahaman (insight) oleh murid sendiri tanpa murid

merasa digurui secara langsung.

 Metode ini terkenal dengan metode problem solving

(pemecahan masalah).


