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ABSTRAK 

 

Walter Mischel lahir pada tanggal 22 Februari 1930. Teori belajar kognitif 

sosial dari Julian Rotter dan Walter Mischel, masing-masing berlandaskan dugaan 

sementara yang diduga sebagai faktor kognitif membantu membentuk bagaimana 

manusia akan bereaksi terhadap dorongan dari lingkungannnya. Secara umum, teori 

kepribadian memiliki  dua  tipe  mereka  yang  yang melihat  kepribadian  sebagai  

entitas  dinamis  yang  termotivasi  oleh  dorongan, persepsi,   kebutuhan,   tujaun,   

dan   ekspektasi,   serta   mereka   yang   melihat kepribadian  sebagai  fungsi  dari  

sifat  atau disposisi  personal  yang  relatif  stabil. Walter Mischel pada awalnya 

menolak penjelasan teori sifat atas perilaku. Malah, ia Teori belajar kognitif sosial 

berpandangan bahwa manusia bergerak kearah tujuan yang telah mereka tegakkan 

untuk mereka sendiri. Akan tetapi, tujuan ini berubah saat ekpektasi atas pengutanan 

dan preferensi mereka atas satu penguatan dibanding yang lain juga berubah. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif 

adalah sebuah tindakan berdasarkan mutu. Penelitian kualitatif menurut Kemdikbud 

menekankan pada sisi kualitas entitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

Mischel mengusulkan agar kita berperilaku konsisten dengan cara yang sama dalam 

situasi yang berbeda, situasi ini mengarah pada konsekuensi yang sama dan memiliki 

arti sama untuk diri kita. Ketika perbedaan itu berbeda, maka kita belajar untuk 

membedakan antara berbagai situasi dan berperilaku yang sesuai. Mischel dalam 

buku pertamanya yang berjudul “The Marshmallow” tahun 2014, menciptakan faktor 

yang dapat mendinginkan dorongan kuat atau faktor impulsif. 
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A. PENDAHULUAN 

Walter Mischel lahir pada tanggal 22 Februari 1930. Bersama kakaknya 

Teodore awalnya jadi filsuf tumbuh di lingkungan kondusif tak jauh dari rumah 

Freud. Saat perkuliahan ia muak dengan dosen yang selalu mengajarkan teori 

psikologi melalui eksperimen tikus yang menurutnya jauh dari manusia. 



 
 

Perkembangan psikologi sosial kognitifnya memuncak saat mengambil studi 

doktoral di Ohio State University pada 1953-1956. Kala itu di kampusnya terbagi 

menjadi dua kubu, kubu Julian Rotter dan kubu George Kelly. Buku Mischel yang 

paling populer, Introduction to Personality. 

Walter Mischel berada dalam kondisi  rumah  yang nyaman,  dimana  ia  

menikmati  masa  kanak-kanak  yang  sangat  menyenangkan. Bagaimanapun, ketika 

Nazi menyerang Austria pada awal perang  dunia  II, keluarga Mischel pindah ke 

Amerika Serikat meskipun diam-diam harus menetap di  kota  New  York.  Semasa 

berada di bangku kuliah, Mischel mencoba  belajar sebagai pekerja sosial. Sementara 

bekerja sebagai pekerja sosial di perkampungan Lower East Side, Mischel  tetap  

melanjutkan  kuliahnya  di  New  York  dan meraih gelar sarjana dalam bidang 

Psikologi klinis.1 

Mischel telah diajarkan bahwa  teori  dari  Freud  merupakan  penjelasan yang   

terbaik mengenai kelakuan atau perangai manusia, namun  ia tidak menemukan 

kebenaran dari teori Freud  yang dirasakan langsung dalam pekerjaannya yang 

membahas  mengenai  kenakalan  remaja.  Walter Mischel, kemudian melanjutkan 

kuliah di Universitas Ohio, dimana ia merupakan mahasiswa yang telah lulus dari 

pembimbingnya Julian Rotter dan George Kelly.  Walter Mischel merupakan murid 

dari Julian Rotter, kemudian ia bergabung dengan Universitas Standford dan menjadi 

kolega dari Bandura. Mischel sempat berkolaborasi dengan Bandura dalam karya 

Mischel yang cukup dikenal yaitu delayed gratification 2 

Psikolog dan nonpsikolog berasumsi bahwa individu memliki kepribadian yang 

berbeda-beda. Bukti selama ini menjelaskan bahwa individu berperilaku, berpikir 

dan juga memiliki perasaan yang berbeda tergantung pada situasi yang ada. Tetapi 

masih terbilang sulit bagi peneliti untuk mendemonstrasikan konsistensi dari 

perbedaan individu tersebut dalam berbagai situasi. Beberapa ahli, seperti Hans 

Eysenck dan Gordon Allport, percaya bahwa perilaku merupakan hasil dari 

kepribadian yang relatif stabil. Tetapi, Walter Mischel menolak asumsi ini. Dalam 

penelitannya yang terbaru ia percaya bahwa perilaku pada umumnya merupakan 

fungsi dari situasi. 

                                                             
1 Hanifah. 2016. Modul Perkuliahan: Psikologi Kepribadian Kontemporer. Jakarta: Mercu 

Buana. 
2 Hanifah. 2016. Modul Perkuliahan: Psikologi Kepribadian Kontemporer. Jakarta: Mercu 

Buana. 



 
 

 

B. METODE 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang datanya 

diperoleh dengan library research. Library research atau penelitian kepustakaan 

adalah penelitian yang dilakukan dengan menganalisa karya tulis yang telah 

terpublish maupun terpublishkan.3 

Kelebihan dari library research atau penelitian kepustakaan dapat 

mengumpulkan informasi dengan berbagai referensi seperti dokumen, berita, jurnal, 

buku dan sebagainya sehingga lebih efisien dalam pengerjaannya namun 

membutuhkan ketekunan tinggi agar mendapatkan analisis yang diharapkan.  

Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan pencarian artikel-artikel 

ilmiah yang disitasi melalui google scholar dengan kata kunci: pemikiran teori 

kognitif sosial Walter Mischel. Alasan peneliti memilih artikel dengan kata kunci 

tersebut karena pembahasan yang terdapat pada artikel tersebut sesuai dengan tema 

yang akan diteliti yaitu pemikiran teori kognitif sosial Walter Mischel.  

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Teori belajar kognitif sosial dari Julian Rotter dan Walter Mischel, masing-

masing berlandaskan dugaan sementara yang diduga sebagai faktor kognitif 

membantu membentuk bagaimana manusia akan bereaksi terhadap dorongan dari 

lingkungannnya. Kedua pakar teori tersebut menolak penjelasan Skinner yang 

menyatakan bahwa perilaku terbentuk oleh penguatan langsung, malah mereka 

menyebbutkan bahwa ekspetasi seseorang atas kejadian yang akan datang adalah 

determinan untama dari suatu perilaku.  

Rotter beragumen bahwa perilaku manusia paling dapat diprediksikan melalui 

pemahaman dari interaksi antara manusia dengan lingkungan yang berarti untuk 

mereka sebagai interaksionis. Rotter yakin bahwa tidak ada satu pun individu 

ataupun lingkungan itu sendiri yang sepenuhnya bertanggung jawab atas perilaku. 

Malah, ia beragumen bahwa kognisi manusia, sejarah masa lalu dan ekspetasi 

terhadap masa depan adalah kunci utama untuk memprediksi perilaku. Dalam hal ini, 

ia berbeda dari Skinner yang meyakinin bahwa penguatan pada dasarnya berasal dari 

lingkungan. 

                                                             
3 Rukmana and Munastiwi. 2020. Metode Penelitian Modern. Jakarta: Bina Pustaka. 



 
 

Teori kognitif sosial Mischel mempunyai banyak kesamaan dengan teori 

kognitif sosial Bandura dan teori belajat sosial Rotter. Seperti Bandura dan Rotter, 

Mischel yakin bahwa faktor kognitif, seperti ekspetasi, persepdi subjektif, nilai, 

tujuan, dan standart peronal mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan 

Kepribadian. Kontribusi fantor kognitif terhadap teori kepribadian telah berkembang 

dari penelitian mengenai penundaan suatu perihal pada penelitian mengenai 

konstitensi dan ketidak-konsistenan kepribadian, dan baru-baru ini bekerja sama 

dengan Yuichi Shoda dalam pengembangan sistem kepribadian kognitif-afektif.4 

1. Pengantar Teori Kepribadian Mischel 

Secara umum, teori kepribadian memiliki dua  tipe  mereka  yang  yang 

melihat  kepribadian  sebagai  entitas  dinamis  yang  termotivasi  oleh  dorongan, 

persepsi,   kebutuhan,   tujaun,   dan   ekspektasi,   serta   mereka   yang   melihat 

kepribadian  sebagai  fungsi  dari  sifat  atau disposisi  personal  yang  relatif  stabil. 

Walter Mischel pada awalnya menolak penjelasan teori sifat atas perilaku. Malah, ia 

mendukung gagasan bahwa aktivitas kognitif dan situasi spesifik mempunyai 

peranan yang penting dalam menentukan perilaku. Akan tetapi, Mischel telah 

mengajukan suatu rekonsiliasi antara pendekatan proses dinamis dengan pendekatan 

disposisi personal. Teori kepribadian kognitif-afektif ini berpandangan bahwa 

perilaku berasal dari disposisi personal yang relatif stabil dan proses kognitif-afektif 

yang berinteraksi dengan situasi tertentu.5 

Spesifisitas perilaku berarti bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh situasi 

tertentu. Mischel mengusulkan agar kita berperilaku secara konsisten dengan cara 

yang sama dalam situasi yang berbeda hanya sejauh situasi ini mengarah pada 

kosekuensi yang  sama  dan  memiliki  arti  yang  sama  untuk  orang tersebut.  ketika 

perbedaan itu berbeda, kita belajar untuk membedakan di antara berbagai situasi dan 

berperilaku yang sesuai. Teori kognitif sosial dari Julian Rotter dan Walter Mischel, 

masing-masing berlandaskan asumsi bahwa faktor kognitif membantu membentuk 

bagaimana manusia akan bereaksi terhadap dorongan daril ingkungannya. Rotter 

bearargumen bahwa perilaku manusia paling dapat diprediksikan melalui 

pemahaman dari interaksi antara manusia dengan lingkungan yang berarti untuk 

mereka. Rotter yakin bahwa tidak ada satu pun individu ataupun lingkungan itu 

                                                             
4 Djamarah, Syaiful Bahri. 2002. Psikologi Belajar. Jakarta: Rineka Cipta. 

 
5 Feist, J., & Feist, G. J. 2016. Teori Kepribadian. Jakarta: Salemba Humanika. 



 
 

sendiri yang sepenuhnya bertanggungjawab atas perilaku. Malah, ia berargumen 

bahwa kognisi manusia, sejarah masalalu, dan ekspektasi dari masa depan adalah 

kunci utama untuk meprediksikan perilaku.6 

Teori kognitif sosial Mischel mempunyai banyak kesamaan dengan teori 

kognitif sosial Bandura dan teori belajar Rotter. Mischel yakin bahwa faktor kognitif, 

seperti ekspektasi, persepasi subjektif, tujuan dan standard personal mempunyai 

peranan yang penting dalam pembentukan kepribadian. Teori belajar social Rotter 

berlandaskan lima hipotesis dasar, yaitu: 

1. Teori belajar sosial berasumsi bahwa manusia berinteraksi dengan lingkungan 

yang berarti untuknya.  

2. Kepribadian manusia bersifat dipelajari. 

3. Kepribadian mempunyai kesatuan yang mendasar yang berarti kepribadian 

manusia memiliki stabilitas yang relatif. 

4. Motivasi yang terarah berdasarkan tujuan.  

5. Manusia mampu untuk mengantisipasi kejadian. Memulai dengan lima asumsi 

umum ini, Rotter kemudian membangun teorikepribadian yang berusaha 

memprediksikan perilaku manusia. 

Rotter dan Mischel keduanya sama-sama melihat manusia sebagai makhluk 

hidup kognitif yang persepsinya terhadap suatu kejadian lebih penting daripada 

kejadiannya. Manusia mampu mengintrepetasikan suatu kejadian dengan beberapa 

cara. Kognisi membuat orang-orang yang berbeda untuk mampu melihat situasi yang 

sama dengan cara yang berbeda, dan untuk menempatkan nilai yang berbeda pada 

penguatan yang mengikuti perilaku mereka. 

Rotter dan Mischel juga melihat manusia sebagai makhluk hidup yang terarah 

pada tujuan-tujuan yang tidak hanya sekedar bereaksi terhadap lingkungannya, 

namun berinteraksi dengan lingkungan yang bermakna secara psikologis. Manusia 

menempatkan nilai positif terhadap kejadian yang mereka persepsikan 

menggerakkan mereka lebih dekat dengan tujuan mereka, dan mereka menempatkan 

nilai negatif pada kejadian yang menghambat mereka mencapai tujuan. 

Teori belajar kognitif sosial berpandangan bahwa manusia bergerak kearah 

tujuan yang telah mereka tegakkan untuk mereka sendiri. Akan tetapi, tujuan ini 

berubah saat ekpektasi atas pengutanan dan preferensi mereka atas satu penguatan 

                                                             
6 Alwisol. 2009. Psikologi Kepribadian, Edisi Revisi. Malang: UMM Press. 



 
 

dibanding yang lain juga berubah. Oleh karena manusia terus menerus berada pada 

proses menetapkan tujuan. Manusia memiliki sejarah individual dan pengalaman 

yang unik, yang memberikan mereka jalan untuk menentukan tujuan-tujuan 

personalnya, tetapi juga memiliki kesamaan yang cukup di antara manusia untuk 

memberikan jalan pada konstruksi rumusan matematis yang apabila tersedia 

informasi yang cukup akan menunjukkan perilaku yang mempunyai atau 

mendatangkan hasil yang sama pada setiap percobaan yang berhasil dan tepat 

sasaran. 

 

2. Latar Belakang Sistem Kepribadian Kognitif-Afektif 

Beberapa teoritis yang dicetuskan oleh Hans Eysenck dan G. Allport 

menyatakan bahwa perilaku adalah salah satu produk dari sifat kepribadian yang 

relatif stabil. Namun, Walter Mischel merasa keberatan dengan asumsi ini. Riset-riset 

awalnya malah mendorong dia untuk percaya bahwa perilaku merupakan fungsi dari 

situasi. 

1. Paradoks Konsistensi 

Mischel melihat bahwa semua orang baik psikolog atau orang awam yakin 

secara intutif bahwa perilaku manusia relatif konsisten (Paradoks Konsistensi), 

padahal bukti empiris menunjukkan keberagaman situasi. Banyak orang dan 

psikolog mendeskripsikan kejujuran, loyalitas agresifitas dan sifat-sifat lainnya 

adalah penentu perilaku. Mischel tidak sependapat dalam hal ini. Beberapa riset 

malah gagal mendukung paradoks konsistensi. Perilaku itu bergantung pada 

situasi, ada kalanya siswa yang jujur malah menyontek saat ujian, padahal dia 

tidak pernah mencuri atau suka berbohong. 

Contohnya, pada saat seseorang memilih anggota politik mereka melihat 

bahwa orang tersebut jujur, dapat dipercayadan memiliki integritas. Begitu pula 

pada saat manajer HRD memilih karyawan dengan dasar bahwa mereka harus 

memiliki loyalitas, kooperatif, pekerja keras, terorganisir danmampu 

bersosialisasi. Dalam beberapa tahun, peneliti masih belum bisa mendukung 

konsistensi dari kepribadian yang didasari situasi.C ontohnya pada penelitian 

tahun 1928 oleh Hugh Hartshorne dan Mark May, mereka menemukan bahwa 

anak-anak sekolah yang jujur pada satu situasi dapat berbohong dalam situasi 

yang lain. 



 
 

 

2. Interaksi antara Situasi dan Kepribadian 

Seiring berjalannya waktu, Mischel (1973, 2004) melihat bahwa manusia 

bukan wadah kosong tanpa sifat-sifat kepribadian. Dia mulai mengakui sebagian 

besar orang memiliki konsistensi tertentu dalam perilaku mereka, meski dia terus 

menekanakan bahwa situasi memiliki efek yang sangat penting pada perilaku. 

Perilaku disebabakan oleh sifat-sifat personal secara global saja, namun oleh 

persepsi orang terhadap dirinya pada situasi tertentu. Misalnya seorang lelaki 

yang biasanya malu di depan para gadis, dapat bersikap terbuka dan terang-

terangan bila di antara laki-laki atau perempuan yang lebih tua. Menurut Mischel 

kedua disposisi itu adalah miliknya tergantung kondisi dan situasinya. Pandangan 

kondisional ini yakin bahwa perilaku dibentuk oleh disposisi pribadi dan proses 

kognitif-afektif tertentu. Jika teori sifat yakin disposisi global adalah penentu 

utama perilaku, maka Mischel yakin kepercayaan, nilai, tujuan, kognisi dan 

perasaan seseorang berinteraksi disposisi-disposisi itulah penentu utama perilaku. 

Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang dikenal baik dalam akademis 

mungkin tidak bisa menjaga kebersihan dari kamarnya. Hal tersebut terjadi 

mungkin dikarenakan kurangnya informasi bagaimana caranya menjaga 

kebersihan kamar yang benar. Melalui contoh tersebut dapat dilihat bahwa situasi 

yang spesifik berinteraksi dengan kompetensi, ketertarikan, tujuan, nila-nilai, 

ekspektasi dari individu dapat memprediksikan perilaku. Pandangan ini 

menjelaskan bahwa perilaku tidak dipengaruhi oleh sikap umum melainkan dari 

persepsi individu akan diri mereka sendiri dalam tiap situasi. 

Pandangan kondisional ini berpegang pada teori bahwa perilaku dibentuk 

oleh disposisi personal ditambah proses-proses spesifik dari kogniti dan afektif 

seseorang. Mischel juga berpendapat bahwa kepercayaan, tujuan, kondisi dan 

perasaan individu yang berinteraksi dengan disposisi tersebutlah yang membentuk 

perilaku. Untuk memecahkan masalah konsistensi klasik, Mischel dan Shoda 

memaparkan Sistem Kepribadian Afektif Kognitif (atau biasa disebut CAPS/ 

Cognitif-Affective Personality System) yang menjelaskan keberagaman dalam 

berbagai situasi dan juga stabilitas dari perilaku dalam diri seseorang. Ketidak-

konsisten perilaku seseorang didasari tidak hanya oleh kesalahan acak maupun 

situasi semata. Melainkan, keduanya mampu memprediksikan perilaku yang 



 
 

merefleksikan pola variasi dari individu. Sistem ini mampu memprediksikan 

bahwa perilaku individu dapat berubah dari satu situasi ke situasi yang lainnya 

tapi dengan pola yang berarti. 

Mischel dan Shoda percaya bahwa variasi dalam perilaku dapat dijelaskan 

dalam bentuk “Jika A, maka X; tetapi jika B, maka Y”. Sebagai contoh, “jika 

seseorang diminta sesuatu oleh istrinya, ia akan bereaksi dengan melakukan 

agresi, tetapi jika orang tersebut diminta sesuatu oleh atasannya, ia akan segera 

mengiyakan”. Mischel dan Shoda beranggapan bahwa dimintai sesuatu oleh 2 

orang yang berbeda tidak dapat dijadikan sebagai stimulus yang sama. Perilaku 

orang tersebut bukanlah tidak konsisten dan mampu merefleksikan pola stabil dari 

sebuah reaksi. Teori ini tidak mengatakan bahwa perilaku merupakan kepribadian 

yang stabil dan umum. Dalam arti lain, perilaku orang tadi merupakan pola 

variabilitas yang disebut tanda perilaku dari kepribadian, yang merupakan 

perilakunya yang konsisten dalam berbagai macam situasi. 

 

3. Sistem Kepribadian Afektif Kognitif 

Kepribadian harus dipahami sebagai sebuah sistem, yang mengacu pada 

sesuatu yang memiliki bagian-bagian dalam jumlah yang besar dan saling 

berinteraksi satu sama lain. Bagian-bagian yang saling berinteraksi tersebut sering 

menimbulkan bentuk yang kompleks dari suatu perilaku. Dinamika interaksi 

antara bagian-bagian tersebut menimbulkan kompleksitas dari sistem. CAPS 

memiliki tiga ciri khas, yaitu: 

a. Aspek kognitif dan emosi saling berkaitan satu sama lain. Pemikiran 

mengenai goals akan memicu pemikiran mengenai skills, dan akhirnya 

memicu pemikiran self-efficacy. Pada akhirnya mempengaruhi self-

evaluations dan emosi 

b. Aspek situasi yang berbeda mengaktivasi bagian tertentu dari keseluruhan 

sistem kepribadian, dan 

c. Apabila situasi yang berbeda mengaktivasi bagian tertentu dari keseluruhan 

sistem kepribadian, maka perilaku manusia harus berbeda dari satu situasi ke 

situasi lainnya.7 

                                                             
7 Syah, Muhibbin. 2003. Psikologi Belajar. Jakarta: Grafindo Persada. 

 



 
 

Mischel dan Shoda yakin kalau sistem kepribadian afektif-kognitif yang 

disebut juga sistem pemroresan afektif-kognitif adalah penyebab keberagaman 

perilaku seseorang dalam situasi yang berbeda, keragaman perilaku seseorang 

dalam situasi yang berbeda walaupun sifatnya relatif stabil untuk waktu cukup 

lama. Variasi perilaku dapat dikonsepsikan sebagai: Jika A maka X namun jika B 

maka Y. Contohnya jika sesorang pria merasa tertekan isterinya, maka dia akan 

beraksi dengan agresi, Namun ketika variebel jika berubah, variabel maka juga 

berubah. Jika sang suami ditekan sang bos maka reaksinya adalah kepatuhan. 

Perilaku suami ini dengan stimulus sama (ditekan) menghasilkan respon yang 

berbeda. 

4. Prediksi Perilaku 

Prediksi perilaku dinyatakan sebagai berikut. Jika kepribadian merupakan sistem 

stabil yang terus memproses informasi situasi eksternal dan internal, maka ketika 

individu mengahadapi situasi berbeda, perilaku mereka bisa tetap atau berubah. 

Konsep ini menyatakan bahwa prediksi perilaku bersandar sepenuhnya kepada 

pengetahuan tentang bagaimana dan kapan beragam unit kognitif dan afektif 

diaktifkan. Unit afektif dan kognitif ini meliputi pengkodean, ekspektansi, 

keyakinan, kompetensi, rencana dan strategi pengaturan diri, konsekunesi dan 

tujuan. 

1. Variabel-Variabel Situasi 

Mischel yakin bahwa pengaruh relatif variabel-variabel situasi dan sifat pribadi 

dapat ditemukan dengan mengamati keseragaman dan keragaman respon 

seseorang pada situasi tertentu. Ketika pribadi yang berbeda bersikap dengan 

cara yang mirip, misalkan saat melihat film yang emosional, maka variabel 

situasi akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan karakteristik pribadi. Di sisi 

lain kejadian yang sama menghasilkan respon yang berbeda, misalnya 

beberapa pekerja bisa saja mengundurkan diri, namun perbedaan individual 

akan mengarah kepada perilaku yang beragam tergantung kebutuhan akan 

pekerjaan. Orang akan membentuk perilakunya sesuai situasi, contohnya 

menunggu antrian di dokter yang membosankan akan ‘diakal-akali’ (kognitif) 

dengan mendengar musik atau main game agar lebih menyenangkan (afektif). 

2. Unit-Unit Afektif dan Kognitif 



 
 

Tahun 1973 Mischel menemukan variebel kepribadian yang relatif stabil, 

tumpang tindih dan berinteraksi dengan situasi yang menentukan perilaku. 

Kelima variabel itu adalah strategi pengkodean, kompetensi dan starategi 

pengaturan diri, ekspektansi dan keyakinan, tujuan dan nilai, dan respon-respon 

afektif 

a. Strategi Pengkodean 

Strategi pengkodean yaitu cara manusia mengkategorikan informasi yang 

diterimanya dari stimuli eksternal. Manusia menggunakan proses kognitif 

untuk mengubah stimuli menjadi konstruk kepribadian mereka; yaitu cara 

mereka memandang diri, orang lain dan dunia. Contohnya yaitu seseorang 

mungkin bereaksi dengan amarah saat dihina, sementara orang lain malah 

mengabaikannya. 

b. Beberapa kompetensi dan Strategi Pengaturan Diri 

Keyakinan terhadap apa yang bisa dilakukan berkaitan erat dengan 

kompetensi yang mengacu pada susunan luas informasi yang diperoleh 

manusia. Mischel setuju dengan Bandura bahwa manusia tidak bisa 

memahami semua stimuli hanya dapat mengkontruksi secara selektif atau 

membangkitkan versi kita mengetahui mengenai dunia nyata. Contoh: 

Seseorang mahasiswa yang berbakat mungkin percaya dia memiliki 

kompetensi bisa lulus, namun tak pernah tahu apa macam dan isi soalnya 

persis. 

Bandura dan Mischel yakin manusia menggunakan self regulatory 

strategiesunutk mengontrol perilaku melalui tujuan yang ditetapkannya 

sendiri (Self imposed goals) dan konsekunsi yang dibuatnya sendiri (self 

produce consecunces). Manusia tak perlu penghargaan eksternal atau 

hukuman untuk membentuk perilaku, mereka menentukan sendiri tujuan 

hidupnya dan menghargai usahanya sendiri atau mengkritik tindakannya 

sendiri. 

c. Ekspektansi dan Keyakinan 

Pengetahuan mengenai prediksi kekuatan yang dimiliki terhadap keyakinan 

akan hasil dan situasi tertentu adalah prediktor perilaku yang lebih baik dari 

pada pengetahuan tentang kemampuan bertindak. Dari pengalamannya, 

manusia belajar mewujudkan perilaku tertentu yang mereka harapkan. 



 
 

Ketika tidak tahu apa yang harus dilakukan manusia akan cenderung 

melakukan sesuatu sesuai dengan pengaharapan pada pengalamannya di 

masa lalu. Contohnya ketika mahasiswa yang tidak pernah mengikuti tes 

pasca sarjana pasti pernah mempersiapkan diri untuk tes yang lain; dia 

berharap bentuk teknik belajar yang sama berhasil saat ujian pasca sarjana 

yang belum berpengalaman.  Mischel menyebutnya dengan behaviour 

outcome expectancy. Manusia juga sering menggunakan kerangka “jika”…. 

“Maka”. Jika saya mendekatinya dengan cara yang sebelumnya saya 

lakukan kepada orang lain, maka saya dengan cara itu berharap dia akan 

mau. Mischel juga mengidentifikasikan jenis kedua ekspektansi, 

ekspekatansi terhadap hasil stimulus (Stmimulus-outcome expectancy), yang 

mengacu pada banyaknya kondisi stimulus yang mempengaruhi 

konsekuensi. Ekspektansi ini membantu memprediksi kejadian yang paling 

mungkin muncul apda situasi tertentu. Contohnya seorang anak yang sudah 

dikondisikan mengaitkan rasa sakit dengan perawat di rumah sakit akan 

mulai menangis dan ketakutan saat melihat perawat mamandangnya. 

d. Tujuan dan Nilai 

Manusia bereaksi aktif terhadap situasi. Mereka menentukan tujuan, rencana 

untuk mencapainya. Contohnya dua oarang mahasiswa mungkin memiliki 

prestasi akademik yang sama, dan ekpektansi terhadap lulus kuliah sama 

besar, namun nilai yang dipegang berbeda, mahasiswa satu mangartikan 

berhasil dengan nilai masksimal, sedangkan mahasiswa yang lain 

mengartikan berhasil dengan mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Nilai, 

tujuan, minat, dan kompetensi adalah unit afektif kognitif yang paling stabil. 

Penyabab konsistennya adalah kadar kemunculan emosi. Contohnya 

seseorang bisa menempatkan nilai negatif pada makanan tertentu karena 

makanan itu berkaitan dengan rasa mual yang pernah dirasakannya dulu. 

Nilai patriotik yang tertanampun sama. 

e. Respon-Respon Afektif 

Respon afektif mencakup perasaan dan rekasi fisiologis lainnya.  Konsep 

kognitif tidak terpisah dari afektif, contohnya saat pengkodean orang akan 

menggunakan sisi kognitif dan afektif secara bersamaan. Contohnya “saya 

memandang saya sebagai orang yang baik dan saya bangga dengan itu”. 



 
 

Dengan cara yang sama kompetensi dan strategi untuk mengatasi masalah, 

keyakinan dan ekpektansi tujuan dan nilai seseorang semuanya diwarnai 

respon afektif. 

 

3. Eksperimen dan Aplikasi Teori Walter Mischel 

a) Marshmallow Experiment 

Di akhir tahun 1960an, Walter Mischel, seorang profesor ilmu psikologi di 

Stanford University melakukan sebuah percobaan sederhana yang kemudian menjadi 

buah bibir di dunia psikologi. Awalnya, dia hanya ingin menyelidiki proses mental 

yang membuat sebagian orang mampu mengontrol diri mereka, sementara lainnya 

menyerah dengan cepat. Anak-anak yang ikut dalam eksperimennya diundang untuk 

masuk satu per satu ke sebuah ruangan di Bing Nursery School, yang terletak di 

kampus Stanford University. Ruangan tersebut tidak terlalu besar, dan hanya terdapat 

sebuah meja dan kursi di dalamnya. Di atas meja tersebut terdapat berbagai makanan 

kesukaan anak kecil: kembang gula marshmallow, biskuit, dan pretzel. 

Anak yang masuk kemudian akan diminta untuk duduk dan dipersilakan 

memilih salah satu dari makanan-makanan kecil tersebut. Seorang periset kemudian 

mengajukan tawaran: Anak tersebut boleh langsung mengambil pilihan mereka; atau 

jika mereka mau menunggu periset tersebut yang akan keluar selama beberapa menit, 

anak tersebut boleh mendapatkan dua jenis makanan kesukaan mereka. Bila mereka 

tidak sabar menunggu dan ingin segera menikmati makanan kecil tersebut, mereka 

boleh membunyikan lonceng yang ditaruh di atas meja, dan periset tersebut akan 

langsung masuk untuk memberikan anak satu jenis jajanan saja. Setelah anak-anak 

tersebut mengerti, periset tersebut kemudian meninggalkan ruangan sekitar lima 

belas menit. 

Eksperimen tersebut dilakukan selama beberapa tahun. Dalam upaya menahan 

godaan mereka untuk mendapatkan tawaran yang nilainya dua kali lebih banyak, 

sebagian anak-anak menutup mata mereka, bersembunyi di kolong meja, atau 

melihat ke arah lain. Hal yang lainnya menendang-nendang meja, atau bermain-main 

dengan rambut mereka. Salah seorang anak terlihat melirik sekeliling ruangan untuk 

memastikan tidak ada orang yang melihat. Kemudian dia mengambil sebuah Oreo, 

membuka bagian tengahnya, menjilati krim putihnya, dan kemudian dengan 

mengembalikan biskuit tersebut ke tempat semua dengan wajah penuh kemenangan. 



 
 

Tentu saja, beberapa anak menyerah dan tanpa membunyikan lonceng, langsung 

menyantap makanan kesukaan mereka. 

Setelah menerbitkan beberapa makalah dari percobaan di atas, Mischel 

berpindah ke penelitian-penelitian lain. Eksperimen yang melibatkan anak-anak yang 

berjuang melawan nafsu mereka memang cukup menarik, tetapi Mischel tidak 

merasa percobaan tersebut bisa melambungkan namanya. Masih banyak penelitian 

lain yang kelihatannya lebih menarik dan berbobot. 

Sesekali ketika Mischel berbincang-bincang dengan tiga orang anak 

perempuannya yang juga pernah bersekolah di Bing, dia menanyakan kabar teman-

teman sekelas mereka. Mischel mulai menyadari adanya hubungan antara prestasi 

akademik teman-teman anaknya setelah remaja dengan kemampuan mereka 

menahan diri selama eksperimen di atas. Dia meminta putri-putrinya memberikan 

skala 0-5 untuk menilai prestasi akademik teman-teman mereka, dan hasil tersebut 

kemudian dibandingkan dengan data pada percobaan tersebut. Begitu dia 

menemukan adanya korelasi yang menarik antara kemampuan kontrol diri dan 

prestasi akademik anak-anak tersebut, dia segera memutuskan kembali meneliti data-

data percobaan tersebut dengan serius. 

Di tahun 1981, ketika anak-anak tersebut sudah masuk usia sekolah menengah, 

Mischel mengirimkan kuisioner kepada para orang tua dan guru dari 653 anak-anak 

yang pernah mengikuti eksperimen di Bing tersebut. Kuisioner tersebut memuat 

pertanyaan-pertanyaan tentang semua perilaku yang bisa dipikirkannya, dari 

kemampuan mereka membuat rencana, atau berpikir ke depan, kemampuan 

mengatasi masalah atau konflik, atau kemampuan antar personal mereka. Dia juga 

meminta hasil ujian SAT mereka (SAT adalah ujian standar di Amerika untuk masuk 

ke perguruan tinggi). 

Ketika data-data masuk dan Mischel mulai menganalisis hasilnya, dia 

menemukan anak-anak yang tidak sabar, yang tidak bisa menahan diri mereka dalam 

percobaan tersebut, lebih mungkin menghadapi masalah tingkah laku, baik di 

sekolah atau pun di rumah. Mereka juga mendapatkan nilai ujian yang lebih rendah, 

sulit berkonsentrasi dan memiliki lebih sedikit teman. Mereka yang bisa bertahan 

selama 15 menit dalam ruangan tersebut tanpa menyentuh makanan kesukaan 

mereka, secara rata-rata berhasil meraih nilai SAT 210 poin lebih tinggi dari mereka 

yang hanya bertahan 30 detik. Ketika mereka berusia 30 tahun, anak-anak yang 



 
 

dulunya tidak bisa mengontrol diri mereka memiliki berat badan yang lebih tinggi, 

dan lebih mungkin terlibat dalam obat bius. 

Selama berpuluh-puluh tahun, para psikolog dan masyarakat umum percaya 

bahwa kecerdasan adalah faktor utama untuk menentukan sukses di kemudian hari. 

Tetapi seperti yang kita baca di buku Ketika Mozart Kecil Memainkan Jemarinya, 

hal tersebut tidak benar. Kecerdasan tanpa pengetahuan mendalam di satu bidang 

tidaklah berguna, dan untuk mendapatkan pengetahuan tersebut dibutuhkan kerja 

keras. Mischel juga berpendapat demikian. Anak dengan IQ setinggi langit pun harus 

mengerjakan pekerjaan rumah mereka, dan kontrol diri memungkinkan mereka 

berfokus melakukan hal yang harus dilakukan, meski mereka tidak menyukainya. 

Menurut Mischel, apa yang penting dari eksperimen tersebut, yang kemudian 

dikenal dengan nama ujian marshmallow, bukanlah cuma tentang kontrol diri atau 

kekuatan keinginan, tetapi tentang bagaimana mereka mencari cara agar tujuan 

mereka tercapai dalam situasi yang menantang. Pada dasarnya, semua orang 

menginginkan “marshmallow” kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang menjadi 

pertanyaan: Bagaimana cara mendapatkannya? Kita tidak bisa mengontrol 

lingkungan kita, tetapi kita bisa mengontrol tanggapan kita tentang situasi yang 

sedang kita hadapi tersebut. Kemampuan mengontrol diri kita sendiri tersebut, pada 

akhirnya yang akan menentukan ke arah mana hidup kita akan menuju. 

Menurut Mischel, itulah sebabnya ujian sederhana tersebut mampu meramalkan 

dengan baik keberhasilan anak-anak tersebut berpuluh tahun kemudian. Ujian 

tersebut adalah tentang kemampuan mengatasi emosi sesaat. Jika Anda bisa 

menghindari godaan sesaat tersebut, Anda bisa berfokus pada tujuan jangka panjang 

yang lebih penting seperti belajar, berlatih, atau menabung untuk masa depan. Meski 

eksperimen Mischel ini tidak ditujukan untuk menjelaskan pencapaian keahlian 

individu, bisa dipastikan kemampuan kontrol diri tersebut jelas dibutuhkan untuk 

menjalani deliberate practice dan pembelajaran yang benar selama belasan tahun. 

Lalu bagaimana kemampuan kontrol diri tersebut diperoleh? Studi Mischel dan 

rekan-rekannya yang berikutnya menemukan perbedaan kemampuan kontrol diri 

tersebut sudah muncul sejak anak-anak belajar berjalan, sekitar satu setengah tahun. 

Anda yang masih percaya bahwa faktor keturunan adalah faktor utama dalam 

pencapaian sukses dan keahlian akan segera bersorak. Nah, akhirnya terbukti juga 

keturunan adalah faktor yang paling penting. Namun, tunggu dulu. Jangan bersorak 



 
 

gembira dulu karena Mischel tidak setuju. Lingkungan lebih mungkin menjelaskan 

perbedaan tersebut. Ketika Mischel melakukan eksperimen di keluarga miskin 

dengan keluarga kaya, dia menemukan anak-anak dari kalangan berada memiliki 

kontrol diri yang lebih tinggi. Mengingat tidak ada gen yang berkaitan dengan 

kekayaan, maka penjelasan yang lebih masuk akal adalah kontrol diri merupakan 

hasil dari pendidikan di rumah. Orang tua yang miskin tidak memiliki waktu untuk 

melatih anak-anak mereka menunda kesenangan karena sibuk dengan urusan perut 

yang lebih mendesak. Kontrol diri adalah hasil dari latihan yang diberikan orang tua 

sejak sedini mungkin. 

Untuk membuktikan hal tersebut, Mischel dan rekan-rekannya mengajari anak-

anak untuk menganggap gula-gula marshmallow sebagai awan. Melalui latihan 

tersebut, kontrol diri anak-anak tersebut meningkat naik. Tentu saja agar kemampuan 

mengalihkan perhatian tersebut menjadi kebiasaan, hal tersebut perlu diulang dan 

dilatih. 

1. Penerapan Teori Walter Mischel. 

Teori sosial kognitif oleh Walter Mischel sangat dapat dirasakan manfaat 

dalam penerapannya. Aplikasi dari teori ini yang terkenal adalah delay gratification. 

Delay gratification adalah kemampuan individu dalam menunda kesenangan. 

Eksperimen telah dilakukan Mischel menjelaskan bahwa delay gratification 

sebenarnya bukan hanya bersifat mental, melainkan juga dapat dikaitkan dengan 

upaya kita untuk mengelola keuangan dan cara kita menjadi orang yang sukses 

secara finansial. Contoh delay gratification, yaitu: 

a. Si A begitu menginginkan jenis HP tertentu tetapi harganya terlalu mahal baginya. 

Akhirnya, dia pun berusaha menunda. Justru, dengan beberapa bulan menunda, 

menyebabkan harga ponsel akhirnya jatuh drastis yang akhirnya memungkinkan 

dia membelinya dengan harga yang relatif lebih murah 

b. Si B awalnya menginginkan membeli rumah tipe yang sangat kecil. Namun, 

akhirnya, ia menahan diri dan menabung lebih banyak lagi sehingga dapat 

membeli rumah yang ukurannya lebih sesuai dengan harapannya. 

Dalam penelitian Mischel yaitu “Marshmallow Test”, subjek penelitian yang 

semuanya masih pada usia anak-anak diberi instruksi untuk menunggu peneliti 

dengan dihadapkan pada situasi sembari menahan diri supaya tidak makan 

marshmallow (sejenis permen) yang ada di piring.  Instruksi yang diberikan jelas 



 
 

mengatakan “bila kamu mau menunggu saya kembali dan tidak memakan 

marshmallow di piring itu, akan saya beri marshmallow tambahan sebagai hadiah”. 

Hasil penelitian dipaparkan Mischel sebagai bentuk perilaku impulsif (dalam APA 

Dictionary of Psychology berarti perilaku yang dikarakterisasikan sebagai kurang 

memperhatikan konsekuensinya, meskipun hal tersebut mengandung resiko) dan 

kecenderungan memiliki masalah perilaku baik di sekolah maupun di rumah apabila 

anak tidak bisa menahan diri untuk tidak makan marshmallow tersebut. Penelitian ini 

dapat diterapkan dalam mendidik anak kecil agar tidak berperilaku impulsif dan 

mampu menentukan tujuan serta nilai dalam berperilaku sehingga ia bisa belajar 

bagaimana caranya mengatur unit-unit kognitif-afektifnya dalam memproduksi 

perilaku yang sesuai. 

 

b) Kontribusi yang diberikan oleh Walter Mischel 

Walter Mischel adalah psikolog kognitif social yang tertarik menjelajahi 

bagaimana kepribadian memengaruhi prilaku. Mischel meninggalkan jejaknya pada 

bidang kepribadian dengan dua cara. Pertama, kritiknya atas gagasan kekonsistenan 

prilaku memicu sejumlah kontroversi yang kemudian dikenal sebagai perdebatan 

orang-situasi. Kedua, ia mengajukan model CAPS, suatu cara berpikir baru mengenai 

kepribadian. Berikut adalah kontribusi besar yang diberikan oleh Walter Mischel 

1. Kekonsistenan dan Perdebatan Orang-Situasi 

Apakah kita membicarakan berbagai konflik seksual yang tidak disadari, trait 

atau motif, seluruh pendekatan yang kita bahas sejauh ini mengatakan bahwa 

berbagai karakteristik kepribadian adalah stabil dan memengaruhi perilaku. 

Mischel menyatakan bahwa kepribadian sering kali berubah menurut situasi 

yang terberi. Mischel menyatakan bahwa prilaku adalah diskriminatif-yaitu, 

seseorang memandang pada tiap-tiap situasi dan berespons sesuai situasi 

tersebut. Pandangan Mischel disebut situasionisme, gagasan bahwa 

kepribadian dan prilaku sering kali sangat bervariasi dari satu konteks ke 

konteks lainnya 

2. System Pengolahan Afektif Kognitif (CAPS) 

Pendekatan ini bermakna bahwa berbagai pikiran dan emosi kita mengenai diri 

kita dan dunia memengaruhi interaksi kita dengan lingkungan dan menjadi 

terkait sehingga penting bagi prilaku. 



 
 

Mischel mengusulkan agar kita berperilaku konsisten dengan cara yang sama 

dalam situasi yang berbeda, situasi ini mengarah pada konsekuensi yang sama dan 

memiliki arti sama untuk diri kita. Ketika perbedaan itu berbeda, maka kita belajar 

untuk membedakan antara berbagai situasi dan berperilaku yang sesuai. Mischel 

dalam buku pertamanya yang berjudul “The Marshmallow” tahun 2014, menciptakan 

faktor yang dapat mendinginkan dorongan kuat atau faktor impulsif. Mischel percaya 

bahwa kemampuan untuk menunda kebahagiaan sama dengan kemampuan untuk 

membuat pilihan yang baik di tengah godaan. Dengan begitu, kita dapat meraih 

kebebasan dan kebahagiaan dalam arti yang sesungguhnya, yaitu bebas dari faktor 

impulsif dalam pengambilan keputusan yang baik. Maksudnya, seseorang yang 

mengubah perilaku ke arah yang lebih positif akan mudah merealisasikan tujuan 

hidupnya. Hal ini sesuai dengan konsep kebahagiaan autentik Martin Seligman. 

Kebahagiaan autentik adalah kebahagiaan yang bisa diupayakan, tentunya bagi 

mereka yang mau berusaha untuk berbahagia yang sebenarnya. 

 

KESIMPULAN 

Mischel telah diajarkan bahwa  teori  dari  Freud  merupakan  penjelasan yang   

terbaik mengenai kelakuan atau perangai manusia, namun  ia tidak menemukan 

kebenaran dari teori Freud  yang dirasakan langsung dalam pekerjaannya yang 

membahas  mengenai  kenakalan  remaja.   

Teori belajar kognitif sosial dari Julian Rotter dan Walter Mischel, masing-

masing berlandaskan dugaan sementara yang diduga sebagai faktor kognitif 

membantu membentuk bagaimana manusia akan bereaksi terhadap dorongan dari 

lingkungannnya. Kedua pakar teori tersebut menolak penjelasan Skinner yang 

menyatakan bahwa perilaku terbentuk oleh penguatan langsung, malah mereka 

menyebbutkan bahwa ekspetasi seseorang atas kejadian yang akan datang adalah 

determinan untama dari suatu perilaku.  

Teori kognitif sosial Mischel mempunyai banyak kesamaan dengan teori 

kognitif sosial Bandura dan teori belajat sosial Rotter. Seperti Bandura dan Rotter, 

Mischel yakin bahwa faktor kognitif, seperti ekspetasi, persepdi subjektif, nilai, 

tujuan, dan standart peronal mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan 

Kepribadian. Kontribusi fantor kognitif terhadap teori kepribadian telah berkembang 

dari penelitian mengenai penundaan suatu perihal pada penelitian mengenai 



 
 

konstitensi dan ketidak-konsistenan kepribadian, dan baru-baru ini bekerja sama 

dengan Yuichi Shoda dalam pengembangan sistem kepribadian kognitif-afektif. 

Mischel mengusulkan agar kita berperilaku konsisten dengan cara yang sama 

dalam situasi yang berbeda, situasi ini mengarah pada konsekuensi yang sama dan 

memiliki arti sama untuk diri kita. Ketika perbedaan itu berbeda, maka kita belajar 

untuk membedakan antara berbagai situasi dan berperilaku yang sesuai. Mischel 

dalam buku pertamanya yang berjudul “The Marshmallow” tahun 2014, menciptakan 

faktor yang dapat mendinginkan dorongan kuat atau faktor impulsif. Mischel percaya 

bahwa kemampuan untuk menunda kebahagiaan sama dengan kemampuan untuk 

membuat pilihan yang baik di tengah godaan. 
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