
TEORI BELAJAR 
BEHAVIORISTIK



PENGERTIAN

Perubahan perilaku seseorang yang dapat diamati, diukur, 
dan dapat dinilai secara konkret

Ada Stimulus ( rangsangan ) – Ada Respon ( reaksi )

Contohnya : mahasiswa dapat menyelesaikan tugas dari 
dosen dengan cepat dan benar apabila dapat stimulus 
berupa nilai A.

Begitu juga dengan hadiah – hukuman dan faktor 
penguatan 



CIRI-CIRI TEORI 
BEHAVIORISTIK 

Bersifat mekanistis 

Menekankan peranan lingkungan 

Menekankan pentingnya latihan 

Mementingkan mekanisme hasil 
belajar 



BEHAVIORISTIK MENURUT AHLI

Thorndike 

Clark Hull

Watson Skinner 

Edwin Guthrie    

Ivan Pavlov Albert Bandura



THORNDIKE

 Teori behavior merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. 

Stimulus apa saja yang dapat merangsang
proses belajar seperti pikiran,
perasaan atau hal lain yang
dapat ditangkap oleh alat indra

Respon
reaksi yang dimunculkan peserta didik
saat belajar yang dapat perupa
pikiran, perasaan, atau gerakan



HUKUM-HUKUM THORNDIKE

Hukum 
Kesiapan 

Hukum Latihan  

Semakin siap individu uuntuk belajar

Timbul kepuasan

Akan dipertehankan / diperkuat 

Prinsip utama dalam belajar adalah 
pengulangan 

Makin sering diulangi, materi 
pelajaran akan semakin dikuasai.



HUKUM-HUKUM THORNDIKE (LANJUTAN)

Hukum akibat Suatu perbuatan yang disertai akibat 
menyenangkan cenderung dipertahankan 
dan lain kali akan diulangi

Perbuatan yang diikuti akibat 
tidak menyenangkan 
cenderung dihentikan dan tidak 
akan diulangi



CLARK HULL

Kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan 
biologis adalah penting dan menempati posisi 
central dalam seluruh kegiatan manusia 

teori-teori demikian tidak banyak digunakan  

terutama setelah Skinner  memperkenalkan 
teorinya 



WATSON

 Belajar sebagai proses interaksi antara stimulus 
dan respon

 stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat 
diamati (observable) dan dapat diukur  
(measurable)

 perubahan mental dalam diri seseorang selama 
proses belajar tidak diperhitungkan, karena tidak 
dapat diamati 



EDWIN GUTHRIE

 Guthrie percaya bahwa hukuman (punishment) 
memegang peranan penting dalam proses 
belajar. Hukuman yang diberikan pada saat 
yang tepat akan mampu mengubah tingkah laku 
seseorang.  

 Individu yang sedang belajar harus dibimbing 
melakukan apa yang harus dipelajari 



SKINNER
stimulus dan respon

Berinteraksi dengan lingkungannya 

Perubahan tingkah laku 

Stimulus 
saling 

berinteraksi

Mempengaruhi 
respon 

Muncul 
konsekuensi

Tingkah 
laku



IVAN PAVLOV

 Individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus 
yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang 
diinginkan , sementara individu tidak menyadari bahwa ia 
dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya

Percobaan
Anjing, yang air liurnya akan keluar 
apabila diberikan stimulus yang 
sesuai ( tulang )



ALBERT BANDURA 

PENTINGNYA PROSES MENGAMATI DAN 
MENIRU PERILAKU, SIKAP, DAN REAKSI 
EMOSI ORANG LAIN 



APLIKASI TEORI 
BEHAVIORISTIK 
TERHADAP 
PEMBELAJARAN 
SISWA

1. Guru menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah 
siap, materi disampaikan secara utuh oleh guru

2. Guru tidak banyak memberikan ceramah, tetapi instruksi 
singkat yang diikuti contoh-contoh 

3. Bahan pelajaran disusun dari yang sederhana sampai 
pada yang kompleks

4. Pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur 
dan diamati

5. Kesalahan harus segera diperbaiki

6. Pengulangan dan latihan digunakan supaya perilaku yang 
diinginkan dapat menjadi kebiasaan

7. Evaulasi atau penilaian didasari atas perilaku yang 
tampak.



KESIMPULAN Teori behavioristik cenderung mengarahkan 
peserta didik untuk berfikir linier, 
konvergen, tidak kreatif dan tidak produktif. 
Pandangan teori ini bahwa belajar 
merupakan proses pembentukan atau 
shaping, yaitu membawa peserta didik 
menuju atau mencapai target tertentu, 
sehingga menjadikan peserta didik tidak 
bebas berkreasi dan berimajinasi. Padahal 
banyak faktor yang memengaruhi proses 
belajar 
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