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� Menggunakan strategi memori = 
meningkatkan encoding & retrieval



1. Memproses info dalam deep level ( konsentrasi
pada arti dan elaborasi, self-reference effect; 
bukan hanya mengulang seperti merangkum dan
menganalisi suatu materi)

2. Encoding specifity ( recall akan lebih baik jika
konteks pada saat encoding sesuai dnegan
konteks pada saat retrieval)

3. Overconfidence



4. Divided attention (substansi performansi suatu
memori akan berkurang jika perhatian telah
dibagi selama proses encoding)

5.   Spacing effect (belajar “dicicil” namun rajin
diulang dari waktu ke waktu lebih baik
daripada belajar semua materi sekaligus dalam
satu waktu)



� Mnemonic = strategi untuk membantu ingatan

� Salah satunya : imagery

� Imagery = menghadirkan secara mental objek
atau perilaku yang tidak ada secara spesifik

Contoh : gajah – apel� Contoh : gajah – apel

- membayangkan gajah memegang apel (lebih
mudah diingat)

- gajah – apel diingat secara terpisah

� Visual imagery = a powerfull strategy to 
enhance memory



1. Keyword Method

Berguna untuk membantu mengingat item-item 
kosakata yang tidak familiar

Contoh : Medan (????)

Me dan durian ……….(bayangkan)Me dan durian ……….(bayangkan)

2. Method of Loci

� harus membuat asosiasi antara item yang ingin
diingat dengan suatu seri lokasi fisik

� Berguna untuk mempelajari suatu list item dalam
urutan yg spesifik



� Rules menggunakan method of loci :

1. visualisasikan seri tempat yang diingat 
dengan baik, atur dalam sekuel yang spesifik

2. buat gambaran yang merepresentasikan tiap 2. buat gambaran yang merepresentasikan tiap 
item yang ingin diingat

3. asosiasikan tiap item satu per satu, dengan 
lokasi-lokasi yang telah berkoresponden di 
memory

� Contoh ??????



� Organisasi = mencoba menyusun secara 
sistematis materi yang dipelajari

� Jenis :

1. chunking1. chunking

2. teknik hierarki

3. teknik first-letter

4. teknik naratif



1. Chunking

� Mengkombinasi beberapa unit kecil menjadi unit 
yang lebih besar

� Pengelompokkan unit menjadi suatu yang berarti
& familiar& familiar

2. teknik hierarki

� Hierarki = suatu sistem dimana item-item diatur
dlm suatu seri kelas-kelas mulai kelas yg paling 
umum hingga spesifik.

� Cth : hal 182



3. teknik first-letter

� Menggunakan huruf pertama dari tiap item yang 
ingin diingat dan merangkaikannya menjadi suatu
kata atau kalimat

� Cth : mejikuhibiniu untuk warna pelangi� Cth : mejikuhibiniu untuk warna pelangi

4. teknik naratif

� Membuat cerita yang menghubungkan
serangkaian kata secara bersama-sama





� Prospective Memory = ingatan akan hal-hal 
yang akan dilakukan di masa mendatang

� Komponen :

1. menetapkan apa yang ingin dilakuka1. menetapkan apa yang ingin dilakuka

2. pada saat waktu tersebut telah tiba, harus 
menyelesaikan tujuan tersebut

� Saran perbaikan :

1. internal memory (mengingat)

2. eksternal memory (alat bantu)




