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Behaviorisme dengan pendidikan sangat 

berhubungan erat terutama dalam pembentukan perilaku 

peserta didik. Pendidikan agama Islam sangat 

mengedepankan pembentukan akhlak yang baik, maka 

pendidikan Islam harus pula mempunyai strategi dalam 

pembelajarannya untuk membentuk tingkah laku sesuai 

dengan apa yang diinginkan dan sesuai dengan ajaran agama 

Islam. Sedangkan stigma dari peserta didik bahwa 

pembelajaran pendidikan agama Islam yang menjenuhkan 

dan didominasi pembelajaran yang 1 arah, sehingga 

membutuhkan konsep dan metode agar pembelajaran 

menyenangkan serta efektif.    B.F Skinner merupakan 

tokoh behavioris yang ikut andil dalam teori teori belajar. 

Dengan teori yang beriringan dengan pendidikan agama 

Islam dipandang baik ketika konsep belajar Skinner 

diimplementasikan dalam pembelajaran Pendidikan agama 

Islam, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai 

berikut. (1) bagaimana Implikasi teori Behaviorisme 



 

 

menurut Burrhus Frederic Skinner dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam? (2) bagaimana implementasi teori 

Behaviorisme menurut Burrhus Frederic Skinner dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam?. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui makna 

Behaviorisme menurut Burrhus Frederic Skinner serta 

makna pendidikan agama Islam  (2) mengetahui   perubahan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam saat menerapkan 

Teori Behaviorisme. (3) mengetahui tahapan-tahapan teori 

Behaviorisme menurut Burrhus Frederic Skinner ketika di 

terapkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian 

library Riseach atau penelitian telaah pustaka. Sumber data 

penelitian pustaka untuk penelitian ini adalah buku The 

Behaviour of organism milik B.F Skinner serta buku 

Skinner yang lain. Dan buku Ilmu Pendidikan Islam milik 

Drs. Bukhori Umar, M.ag. 

Adapun hasil penelitian ini menegaskan bahwa 1) 

implikasi Behaviorisme dalam di pendidikan agama Islam 

sangat baik bagi pembelajaran karna antara pendidikan 

Islam dengan Behaviorisme mempunyai tujuan sama yaitu 

membentuk perilaku peserta didik sesuai dengan yang di 

inginkan. 2) implementasi dari teori Behaviorisme dalam 

pembelajaran pendidikan agama islam sangat mudah dan 

tidak banyak membutuhkan media media lain. 

Kemudahannya terletak pada penerapannya, karna konsep 

yang di berikan banyak di gunakan pula dalam Active 

learning. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. LatarBelakangMasalah 

Dalam dunia pendidikan terkhusus dalam 

pembelajaran seringkali stigma membosankan 

terlontar dari peserta didik, sehingga perlu banyak 

inovasi pembelajaran. Behaviorisme merupakan salah 

satu aliran psikologi yang juga membantu dalam 

efektifitas belajar. Behaviorisme berasal dari kata 

Inggris behavior yang berarti cara bertingkah laku 

atau tingkah laku. Behaviorisme merupakan aliran 

psikologi yang memusatkan perhatian studinya pada 

prilaku dan menggunakannya sebagai dasar untuk 

membangun teori teori tanpa mengacu pada 

pengalaman dan kesadaran manusia.1 

Behaviorisme sendiri lahir dan berkembang 

tentang belajar yang dipelopori sebagian tokoh 

psikologi antara lain Pavlov, Watson, Skinner dan lain 

lain, mereka masing masing mempunyai penelitian 

sendiri berkaitan tentang hal belajar. Mereka 

berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu 

dikendalikan oleh ganjaran (Reward) atau penguatan 

(Reinforcement) dari lingkungannya. Dengan 

demikian dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan 

                                                           
1
A. Mangunhardjana, Isme Isme dalam etika dari A sampai 

Z,( Yogyakarta: Kanisius, 1997), 32. 
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yang erat antara reaksi-reaksi behavioral dengan 

stimulusnya.
2
 

Salah satu penganut aliran Behaviorisme ialah 

B.F Skinner, Skinner yang mempunyai nama panjang 

Burrhus Frederic Skinner yang lahir pada 20 maret 

1904 di Susquehanna dan meninggal pada 18 agustus 

1990 serta merupakan psikilog Amerika Serikat, 

Skinner pernah mengenyam pendidikan di Universitas 

Harvard dengan menempuh studi di bidang psikologi 

serta menjadi pengajar di Universitas Havard 

sekaligus menjadi guru besar Psikologi. 

Skinner merupakan tokoh behavioris yang 

mencetuskan konsep belajar Operant Conditioning 

dalam pembelajaran yang menjadi pendamping dari 

teori sebelumnya, yaitu teori Pavlov yang biasa 

disebut Clasical Conditioning. Perbedaan penting 

antara Pavlov’s Classical conditioning dan Skinner’s 

operant conditioning ialah dalam Classical 

conditioning akibat dari suatu tingkah laku itu. Dan 

tidak membutuhkan Rainforcement karena 

stimulusnya sudah menimbulkan respon yang 

diinginkan.
3
 

Berdasarkan eksperimen dengan menggunakan 

pengkondisian  klasik tersebut, diperoleh kesimpulan 

                                                           
2
 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka 

Cipta,2001), 30. 
3
Ibid.,33. 
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berkenaan dengan beberapa cara perubahan tingkah 

laku, yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran antara lain: penguasaan, generalisasi, 

diskriminasi, penghapusan. Sedangkan pengkondisian 

operan menurut Skinner terdiri dari dua konsep utama, 

yaitu: (a) Penguatan (Reinforcement), yang terbagi 

terbagi kedalam penguatan positif dan penguatan 

negatif. (b) Hukuman (punishment).
4
 

Teori teori tersebut sangat membantu dalam 

pembentukan perilaku anak terutama dalam 

pendidikan. Kita tahu bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

kemampuan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.
5
 Ditilik dari penjelasan dalam UU 

No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

Indonesia. Dapat diambil kesimpulan bahwa 

pendidikan merupakan suatu alat untuk menjadikan 

diri menjadi lebih baik dengan segala caranya dan 

isinya yang sistematis serta menyeluruh. 

                                                           
4
Mohammad Asrori. Psikologi Pembelajaran (Bandung: 

Wacana Prima,2007),7. 

  
5
.Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. (Jakarta:Fokusmedia, 2010). 
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Dalam pendidikan, konsep pendidikan 

transformatif sangat berperan dalam hal pelaksanaan 

tujuan pendidikan serta pendidikan transformatif  

terdapat unsur unsur yang saling melengkapi dan 

saling memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan 

transformatif merupakan pemikiran yang tepat, karena 

pendidikan model ini lebih mengedepankan sifat 

kooperatif, akomodatif dan kompetitif terhadap 

segenap kemampuan anak didik menuju proses 

berfikir yang lebih bebas dan kreatif.
6
 

Salah satu pendukung terwujudnya tujuan 

pendidikan nasional ialah adanya pendidikan Islam. 

Pendidikan agama merupakan salah satu dari tiga 

subyek pelajaran yang harus  dimasukkan dalam 

kurikulum setiap lembaga pendidikan formal di 

Indonesia. Hal ini karena kehidupan beragama 

merupakan salah satu dimensi kehidupan yang 

diharapkan dapat terwujud secara terpadu.
7
 

Berbeda dengan konsep pemikiran umum, 

pendidikan Islam memiliki ruang lingkup definisi 

sebagai al Tarbiyyah, al Ta’lim, al Ta’dib, namun 

dalam hal tertentu ke empat kondisi tersebut 

                                                           
  

6
.MustofaRembangy, Pendidikan transformative, pergulatan 

Kritis merumuskan pendidikan di tengah pusaran arus globalisasi, 

(Yogyakarta: Teras, 2010), xx. 

  
7
.H.Agus Salim Chamidi, M.Pd.I, Prospek dan tantangan 

dunia pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Ilmu,2015), 46.  
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mempunyai nama arti sama.
8
 Dengan begitu sudah 

jelas bahwa pentingnya agama Islam bagi peserta 

didik sudah menjadi kebutuhan. 

Ketahuilah, bahwa kewajiban setiap muslim 

bukanlah menuntut segala macam ilmu, tetapi yang 

wajib baginya adalah menuntut ilmu Hal (ilmu yang 

menyangkut kewajiban sehari hari umat muslim, 

seperti ilmu tauhid, akhlak dan fikih).
9
 

Pendidikan Agama Islam mempunyai beberapa 

fokus keilmuan yaitu Fiqih, Alquran Hadist, Sejarah 

kebudayaan Islam, Akidah Akhlak dengan 

mempunyai fokus yang berbeda beda. Namun tetap 

pada tujuan pendidikan agama yaitu pendidikan yang 

memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, 

kepribadian, danketrampilan peserta didik dalam 

mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan 

sekurang kurangnya melalui mata pelajaran /kuliah 

pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
10

 

Berbeda dengan pendidikan keagamaan adalah 

pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk 

menjalankan perananyang menurut penguasaan 

                                                           
8
Safrudin Aziz. Pemikiran Pendidikan Islam. (Yogyakarta: 

Kalimedia,2015), 1-2. 
9
A.Ma’rufAsrori.Etika Belajar Bagi penuntut ilmu(Surabaya: 

Al Miftah, 2012),12. 
10

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang 

Pendidikan Keagamaan (Jakarta: Fokusmedia, 2010) 
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pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi 

ahli ilmu agama dan mengamalkan ajarannya.
11

 

Demikian bagaimana Pendidikan Agama Islam 

tetap terus relevan dan terus meningkatkan kualitas 

peserta didik maupun pendidikan nasional. Jika dilihat 

dalam sebuah penelitian pendidikan Indonesia yang di 

lakukan oleh JPPI (Jaringan Pemantau Pendidikan 

Indonesia) masih tergolong rendah dan berada di 

bawah Filipina dan Ethiopia. Maka dari itu diharapkan 

bagi Pendidikan Agama Islam mampu untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. 

Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan cita cita pendidikan yang 

diharapkan, diantara implementasi nyatanya adalah 

pelaksanaan proses belajar di kelas belajar meski 

paradigma lama pembelajaran masih mendominasi, 

model pembelajaran masa depan perlu kita 

memunculkan percikan ide untuk model pembelajaran 

yang lebih kritis dan kreatif.12Dengankonsep yang 

ditawarkanoleh Skinner tentangteori belajar akan 

sangat membantu dalam hal pembelajaran khususnya 

pendidikan nasional dan terpenting adalah Pendidikan 

Agama Islam dengan menggunakan teori teori yang 

diberikan oleh Burrhus Frederic Skinner. 

                                                           
11

Ibid.,3. 
12

. Musthofa, Rembangy, Pendidikan transformative 

(Yogyakarta: Teras,2010), 154. 
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Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil 

judul tentang teori Behaviorisme menurut Skinner, 

karena Pendidikan Agama Islam merupakan awal 

pembentukan akhlak dan karakter Islami terwujud. 

Dengan menggunakan pendekataan psikologi 

Behaviorisme diharapkan mampu untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan nasional dan terkhusus pada 

kualitas pendidikan agama Islam. Serta sebagian guru 

sudah mampu melakukan teori Skinner karena 

tergolong mudah dipahami dan mudah diterapkan dan 

dengan efek yang baik dalam pembelajaran. 

Dan Skinner juga merupakan tokoh sekaligus 

guru besar psikologi disalah satuUniversitas ternama, 

yaitu Havard University sehingga pemikiran Skinner 

layak untuk di angkat menjadi sebuah penelitian, 

maka penulis akan melakukan penelitian dengan 

judul“Implikasi dan implementasi teori 

Behaviorisme menurut Burrhus Frederic Skinner 

dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam”. 

Dengan tujuan guna menggali lebih mendalam lagi 

tentang Pendidikan Agama Islam agar selalu eksis dan 

disukai oleh para peserta didik yang berlandaskan 

pada teori Behaviorisme menurut B.F Skinner. 

 

B. RumusanMasalah 

Mengacu pada latar belakang  tersebut, peneliti 

hendak menggali dan menganalisa mengenai 

pengaplikasian teori Behaviorisme dalam Pendidikan 
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Agama Islam. Penggalian ini dilanjutkan dengan 

beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implikasi teori Behaviorisme menurut 

B.F Skinner dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam. 

2. Bagaimana implementasi teori Behaviorisme 

menurut B.F Skinner dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

 

C. TujuanPenelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang hendak 

peneliti dalami, maka penelitian ini mempunyai tujuan 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui makna Behaviorisme menurut 

Burrhus Frederic Skinner serta makna 

Pembelajaran pendidikan agama Islam. 

2. Mengetahui perubahan pembelajaran  pendidikan 

agama Islam saat menerapkan teoriBehaviorisme 

menurut B.F Skinner. 

3. Mengetahui tahapan- tahapan teori Behaviorisme 

Menurut B.F. Skinner diterapkan dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam. 

 

D. ManfaatPenelitian 

Berdasarkan pemaparan tujuan  diatas, 

penelitian inidapat memberikan manfaat baik manfaat 
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teoritik maupun manfaat praktis. Adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritik dengan adanya penelitian ini penulis 

berharap dapat  memberikan kontribusi dalam 

ranah agama Islam, khususnya tentang Pendidikan 

Agama Islam. Dan tidak lupa untuk menambah 

khasanah keilmuan tentang penerapan ilmu 

psikologi dalam Pendidikan Agama Islam dengan 

menganalisis dan mengimplementasikan pemikiran 

B.F Skinner dalam Pendidikan Agama Islam. 

2. Secara praktis peneliti berharap dengan adanya 

penelitian ini dapat menjadi panduan kemajuan 

Pendidikan Agama Islam di kalangan umum. 
 

E. TelaahPenelitianTerdahulu 

Untuk mempekuat penelitian ini, maka penulis 

melakukan telaah pustaka. Telaah karya ilmiah 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian 

ini: 

1. Skripsi karya Imam Bustanul Arifin,Universitas 

Negeri Semarang tahun 2017 dengan judul 

“Pengaruh penerapan teori behaviouristik dan 

prinsip prinsip pembelajaran terhadap motivasi 

belajar peserta didik di SMP Al Islam Gunung pati 

Semarang”. Penelitian Imam BustanulArifin (2017)  

ini membahas tentang pengaruh teori 

behaviouristik terhadap motivasi belajar anak yang 

terindikasi positif dalam meningkatkan 
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pembelajaran terutama dalam motivasi berlajaranak 

didik di SMP Al Islam, sedangkan dalam penelitian 

penulis membahas berkaitan tentang penerapan dan 

pengaruh teori Behaviorisme terhadap 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Sehingga 

sangat berbeda fokus penelitian dengan penelitian 

Imam Bustanul Arifin (2017). 

2. Skripsi dari Aryani Yuningsih, Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2011. 

Dengan penelitianya yang berjudul “Penerapan 

teori belajar Behaviouristik (Thorndike) melalui 

teknik Drill and Practice untuk meningkatkan 

aktivitas belajar siswa pada bidang studi bahasa 

Indonesia dalam materi mengarang siswa kelas V 

SDN 023 Sedinginan Kecamatran Tanah Putih 

kabupaten Rokan Hilir”. Penelitian Aryani 

Yuningsih (2011) ini membahas tentang penerapan 

teori belajar Behaviouristik (thorndike) dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia pada kelas 5 dan 

penelitian ini menyatakan ada perubahan aktivitas 

belajar bahasa Indonesia ketika teori belajar 

Behaviouristik diterapkan di siswa kelas V SDN 

023 Sedinginan kecamatan Tanah Putih. Segangkan 

dalam penelitian yang penulis ambil yaitu 

menggunakan teori Behaviorisme B.F Skinner 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Dan 

berbeda sekali karna Aryani Yuningsih (2011) 

menggunakan tokoh Thordike sedangkan penulis 

menggukan B.F Skinner.  
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3. Skripsi dari Novi PujiAstuti. Universitas Negeri 

Semarang tahun 2011. Dengan penelitian yang 

berjudul “Implementasi behaviouristik dalam 

pembelajaran menulis karangan narasi di SMP 1 

Negeri Taman kota Pemalang”. Penelitian Novi 

Pujiastuti (2011) ini membahas tentang 

penggunakan teori Behaviorisme dalam 

meningkatkan pembelajaran khususnya dalam 

pembelajaran bahasa Jawa dan beerimplikasi 

positif dalam pembelajaran. Sedangkan penelitian 

penulis menggunakan teori Behaviorisme B.F 

Skinner dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam.dan sangat berbeda dengan penelitian Novi 

Pujiastuti (2011). 

Dari penelitian-penelitian diatas berbeda 

pembahasan dari penelitian yang akan diteliti oleh 

penulis. Dari penelitian diatas tidak ada yang 

memebahs tentang teori Behaviorisme menurut B.F 

Skinner  jika di terapkan dalam Pendidikan Agama 

Islam, dan penelitian diatas digunakan dalam 

pembelajaran selain pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam. 
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F. MetodePenelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan 

adalah penelitian library Riseach atau penelitian 

telaah pustaka. Sedangkan yang dimaksud 

penelitian telaah pustaka adalah telaah yang 

dilaksanakan untuk memecahkan suatu maslaah 

yang pada dasarnya bertumpu pada penalaran kritsi 

dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang 

relevan. Bahan pustaka digunakan untuk menggali 

pemikiran suatu gagasan baru  sebagai bahan dasar 

untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang 

telah ada.
13

. 

2. Data dan Sumber Data 

Sumber penelitian untuk penelitian library 

riseach dapat berupa jurnal penelitian, disertasi, 

tesis, skripsi, laporan penelitian, buku teks, 

makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah, atau 

terbitan-terbitan resmi pemerintah atau lembaga 

lain.
14

 

Sumber data disini berasal dari literatur-

literatur kepustakaan yang berkaitan dengan teori 

teori Behaviorisme yang khususnya berasal dari 

pemikiran B.F Skinner dan yang berkaitan dengan 

                                                           
13

Tim Penysun, Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas 

tarbiyah dan ilmu keguruan(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 53. 
14

Ibid,. 53-54. 
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pendidikan agama Islam yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Adapun sumber data disini dibagi 

menjadi dua macam: 

1) Sumber data primer, yaitu adalah sumber data 

pokok yang berkaitan dan diperoleh secara 

langsung dari objek penelitian.
15

  Sumber data 

primer dalam penelitian ini adalah buku The 

Behavior of organism milik B.F Skinner serta 

buku Skinner yang lain. Dan juga buku Ilmu 

pendidikan Islam milik Drs. Bukhori Umar, 

M.Ag. 

2) Sumber data sekunder, yaitu adalah sumber data 

yang diperoleh dari pihak lain atau tidak 

diperoleh secara langsung dari subjek 

penelitinya. Adapun sumber data sekunder 

dalam penelitian ini adalah sebgai berikut: 

a) Buku karangan Drs. M. Dalyono, berjudul 

Psikologi Pembelajaran.  

b) Buku karangan Dr. Oemar Hamalik, berjudul 

Psikologi Belajar & mengajar. 

Serta buku-buku atau penelitian ilmiah 

yang lain berkaitan dengan Teori Behaviorisme 

menurut B.F Skinner dan Pendidikan Agama 

Islam. 

3. Teknilk Pengumpulan  Data 

                                                           
15

Saifudi azwar, Metode penelitian (Yogyakarta: Pustaka 

pelajar, 1998),91. 
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Teknik pengumpulan data merupakan 

langkah paling utama dalam penelitian karena 

tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, 

maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang 

memenuhi standar data yang diterapkan.
16

 metode 

pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian 

ini adalah dokumentasi yaitu mencari, 

mengumpulkan data dan buku yang menjadi 

sumber data primer dan sekunder adapun data –

data yang dikumpulkan dapat berupa catatan, 

transkip, buku-buku, surat kabar, majalah, notulen 

rapat dan sebagainya.
17

 

Data primer merupakan data inti dari 

penelitian ini atau  sumber data pokok yang 

berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek 

penelitian dan data sekunder merupakan sumber 

data yang diperoleh dari pihak lain atau tidak 

diperoleh secara langsung dari subjek penelitinya 

atau data pembantu dari data primer. 

4. Teknik Analisis Data 

Setelah data-data untuk menunjang 

penelitian dikumpulkan, tahap selanjutnya dalah 

tahap analisis data. Menurut patton analisis data 

                                                           
16

Sugiyono, Metode penelitian pendidikan ( Bandung: 

Alfabeta,2016), 308. 
17

Suharsimi Arikuno, Prosedur penelitian(Jakarta: Rineka 

Cipta,1998), 220. 
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yaitu suatu proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikanya kedalam suatu pola, kategori 

dan satuan uraian dasar. adapun metode analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data yang terkumpul dianalisis dengan 

menggunkan metode content analisis, yaitu 

analisis ilmiah tentang kontent atau komunikasi. 

Metode ini digunakan untuk menganalisis isi 

dan berusaha menjelaskan hubungan pemikiran 

tentang masalah yang dibahas, dengan 

menggunakan berfikir induktif-deduktif dan 

penarikan kesimpulan.  

b. Penalaran induktif, yaitu penalaran yang 

berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang 

kongkrit, kemudian ditarik generalisasi yang 

bersifat umum. 

c. Penalaran deduktif, yaitu proses berfikir yang 

berangkat dari suatu yang umum kemudian 

ditarik kedalam suatu yang khusus. setelah itu 

penarikan kesimpulan.  

 

G. SistematikaPembahasan 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas 

tentang urutan pembahasan penelitian ini agar menjadi 

sebuah kesatuan yang utuh dan sistematis, maka 

penulis akan memaparkan sistematika pembahasan 

dalam penelitian ini: 
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BAB I adalah pendahuluan, yang berisi 

tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, 

metode pengumpulan dan analisis data penelitian, 

telaah penelitian terdahulu dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II adalah kerangka teori dan kajian 

pustaka, yang berisi tentang paparan teori yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu tentang 

penjelasan dari Behaviorisme dan Pendidikan Agama 

Islam serta hal hal yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 

BAB III adalah biografi dan pemikiran B.F 

Skinner, yang berisi tentang  biografi Burrhus Frederic 

Skinner serta karya karyanya  serta konsep 

Behaviorisme Skinner yang berkaitan dengan 

penelitian ini  

BAB IV adalah Implikasi dan Implementasi 

teori Behaviorisme menurut B.F Skinner dalam 

Pendidikan Agama Islam, yaitu berisi tentang 

Implikasi dari teori Behaviorisme terhadap pendidikan 

agama Islam dan implementasi dari teori 

Behaviorisme dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam. 

BAB V adalah penutup, yaitu berisi tentang 

kesimpulan hasil penelitian dan juga saran bagi 

penulis maupun hasil penelitian.  
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BAB II 

KERANGKA TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

 
A. Implikasi dan Implementasi 

 

1. Pengertian Implikasi 

Banyak tokoh yang mengartikan 

Implikasi, salah satunya yaitu menurut Islamy 

implikasi adalah: ”Segala sesuatu yang telah 

dihasilkan dengan adanya proses perumusan 

kebijakan”.
1
 Yang berarti bahwa Implikasi 

merupakan wujud dari apa yang sudah di 

rancang dari yang telah di rancang. Dengan 

kata lain bahwa akibat dari apa yang sudah di 

rancang maupun yang sudah di teorikan 
 

2. Pengertian Implementasi 

Berbeda dengan makna Implikasi , 

Implementasi memiliki makna tersendiri. 

Menurut Usman Nurdin  Implemetasi adalah: 

“Implementasi adalah bermuara pada aktifitas 

, aksi , tindakan atau mekanisme suatu 

sistem.”
2
Dalam teori tersebut menyebutkan 

bahwa Implementasi merupakan usaha 

                                                           
1
. Islamy.Prinsip prinsip perumusan kebijakan negara 

(Jakarta: Bumi Aksara Jogiyanto,2003),114-115. 
2.Usman, Nurdin. Konteks implementasi berbasis kurikulum 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), 70. 

17 
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mewujudkan sebuah teori menjadi sebuah aksi 

atau aktifitas sesuai dengan yang ada pada 

sistem atau teori. 
 

B. Behaviorisme  
 

1. Pengertian Behaviorisme  

Behaviorisme berasal dari kata bahasa 

inggris Behavior yang berarti‟ cara bertingkah 

laku‟ atau „tingkah laku‟.Behaviorisme merupakan 

aliran psikologi yang memusatkan perhatian dan 

studinya pada perilaku dan mempergunakannya 

sebagai dasar untuk membangun teori teori tanpa 

mengacu kepada pengalaman dan kesadaran 

manusia.Prinsip kerjanya yang pokok adalah 

Rangsangan, stimuli,dan tanggapan, response. 

Teorinya adalah perilaku dapat diukur berdasarkan 

rangsangan yang diberikan dan tanggapan yang 

dimunculkan. Lawan Behaviorisme adalah 

Instrokpesionisme.
3
 Menurut Skinner Behaviorisme 

adalah: “Behavior is behavior of an individual 

Which Acheves its effect on the world through 

someone else’s behavior.
4
”( Perilaku adalah 

                                                           
3
. A. Mangunhardjana, Isme isme dalam etika dari A sampai 

Z, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 32. 
4
. B.F Skinner,. Verbal Behavior .(Massachusetts :B. F. 

Skinner Foundation Reprint Series,1957), 6. 
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perilaku individu yang mencapai pengaruhnya 

terhadap dunia melalui perilaku oranng lain). 

Menurut Skinner Behavior adalah segala 

perilaku yang dasar melakukanya ialah dari 

stimulus yang di berikan oleh orang lain. maka 

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa 

Behaviorisme merupakan salah satu aliran 

psikologi yang menjadikan perilaku menjadi fokus 

penelitiannya. Behaviorisme menginginkan bahwa 

perilaku yang bisa diukur, dilukiskan  hanya yang 

tampak saja serta memandang bahwa ketika 

manusia dilahirkan didunia, manusia tidak 

memiliki bakat apapun dalam dirinya sehingga 

yang membuat perilakunya ialah linkungannya dari 

apa yang dilihat didengar serta dirasakan akan 

menjadi perilakunya. Jadijika lingkungan buruk 

maka buruk pula perilaku seorang anak dan 

sebaliknya. 

Adapula yang mengemukakan pendapat 

bahwaaliran psikologi perilaku (Behaviorisme) 

adalah objek psikologi hanyalah perilaku yang 

kelihatan nyata dan menolak yang tak tampak dari 

luar.
5
Jadi, jika diambil kesimpulan bahwa teori 

Behaviorisme hanya membahas tentang perilaku 

                                                           
5
.Dr Imam Malik, M.Ag, Pengantar Psikologi Umum, 

(Yogyakarta: Teras, 2011), 3.  
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dari yang nyata maupun tak nyata.Aplikasi teori 

behavioristik dalam kegiatan pembelajaran 

tergantung dari beberapa hal seperti: tujuan 

pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik 

pebelajar, media dan fasilitas pembelajaran yang 

tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan berpijak 

pada teori behavioristik memandang bahwa 

pengetahuan adalah obyektif, pasti, tetap, tidak 

berubah. 
6
 

Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi, 

sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, 

sedangkan mengajar adalah memindahkan 

pengetahuan (transfer of knowledge) ke orang yang 

belajar atau pebelajar. Fungsi mind atau pikiran 

adalah untuk menjiplak struktur pengetahuan yang 

sudah ada melalui proses berpikir yang dapat 

dianalisis dan dipilah, sehingga makna yang 

dihasilkan dari proses berpikir seperti ini 

ditentukan oleh karakteristik struktur pengetahuan 

tersebut. Pebelajar diharapkan akan memiliki 

pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang 

diajarkan. Artinya, apa yang dipahami oleh 

pengajar atau guru itulah yang harus dipahami oleh 

siswa. 

                                                           
6
.Supratiknya. Teori kepribadian dan teori teori behavioristik 

( Yogyakarta : Kanisius, 1993).50 
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Metode behavioristik ini sangat cocok 

untuk perolehan kemampuan yang membutuhkan 

praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-

unsur seperti: kecepatan, spontanitas, kelenturan, 

reflek, daya tahan dan sebagainya, contohnya: 

percakapan bahasa asing, mengetik, menari, 

menggunakan komputer, berenang, olahraga dan 

sebagainya. Teori ini juga cocok diterapkan untuk 

melatih anak-anak yang masih membutuhkan 

dominansi peran orang dewasa, suka mengulangi 

dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang 

dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung 

seperti diberi permen atau pujian. 

Teori behavioristik dengan model hubungan 

stimulus-responnya, mendudukkan orang yang 

belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau 

perilaku tertentu dengan menggunakan metode 

pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya 

perilaku akan semakin kuat bila diberikan 

penguatan dan akan menghilang bila dikenai 

hukuman. Hukuman kadang-kadang digunakan 

dalam menghilangkan atau mengurangi tindakan 

tidak benar, diikuti dengan menjelaskan tindakan 

yang diinginkan. Pendidikan behaviorisme 

merupakan kunci dalam mengembangkan 

keterampilan dasar dan dasar-dasar pemahaman 

dalam semua bidang subjek dan manajemen kelas. 
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Ada ahli yang menyebutkan bahwa teori belajar 

behavioristik adalah perubahan perilaku yang dapat 

diamati, diukur dan dinilai secara konkret. 

Ciri dari teori Behaviorisme adalah 

mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil, 

bersifat mekanistis, menekankan peranan 

lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi 

atau respon, menekankan pentingnya latihan, 

mementingkan mekanisme hasil belajar, 

mementingkan peranan kemampuan dan hasil 

belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku 

yang diinginkan. Guru yang menganut pandangan 

ini berpandapat bahwa tingkah laku siswa 

merupakan reaksi terhadap lingkungan dan tingkah 

laku adalah hasil belajar.Dalam hal konsep 

pembelajaran, proses cenderung pasif berkenaan 

dengan teori behavioris. Pelajar menggunakan 

tingkat keterampilan pengolahan rendah untuk 

memahami materi dan material sering terisolasi 

dari konteks dunia nyata atau situasi. Tanggung 

jawab ditempatkan pada pembelajar mengenai 

pendidikannya sendiri. 
 

2. Sejarah Behaviorisme  

Gerakan revolusioner itu disebut 

Behaviorisme dan diusung oleh psikolog amerika 

berusia 35 tahun John B Watson.Baru sekitar 
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sepuluh tahun sebelumnya Watson diangkat 

menjadi Ph. D nya dari Universitas Chicagon yang 

notabene menjadi pusat psikologi fungsional dan 

sekaligus menjadi pukulan keras.7 

Dari wujud kritik tajam Watson terhadap 

faham fungsionalisme lahirlah faham 

Behaviorisme, walau John Watson merupakan 

siswa dari Angel yang merupakan tokoh besar 

Fungsionalisme. Jadi, secara tidak langsung 

walaupun Behaviorisme menolak 

fahamfungsionalisme namun ada campur tangan 

Fungsionalisme dalamBehaviorisme karna Waston 

adalah salah satu siswa dari Angel 

tokohFungsionalisme. 

Gerakan ini secara formal diawali 

diAmerika, dalam sebuah makalah terkenal, 

“Psychology as the Behaviorist views it”yang 

dipublikasikan pada tahun 1913.Dalam makalah 

tersebut Watson mengusulkan peralihan radikal 

dari formulasi-formulasi psikologi yang ada pada 

saat itu dengan menyatakan bahwa arah 

perkembangan psikologi benar benar bukanlah 

studitentang kesadaran “dalam diri”.
8
 

                                                           
7
 Duane P. Schults & Sydney Ellen Schults, Sejarah Psikologi 

Modern  ( Bandung: Nusa Media, 2014), 317. 
8
James F. Brennan, Sejarah dan Sistem Psikologi ,( Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2003), 344. 
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Dari eksperimen-eksperimen para tokoh 

behaviouris tidak bisa lepas dari hewan seperti kata 

Watson yang dikutip dalam bukunya bahwa 

“Behaviorisme adalah sebuah tunas yang keluar 

langsung dari studi-studi tentang perilaku hewan 

selama dekade pertama abad keduapuluh 

satu”.9Sehingga kita bisa mengatakan bahwa 

anteseden terpenting dalam program Watson adalah 

psikologi hewan, yang lahir dari teori revolusioner 

dan menuntun ke upaya upaya untuk menunjukan 

adanya pikiran pada makhluk yang lebih rendah 

dan kesinambungan antara pikiran hewan dan 

manusia. 

Psikologi aliran behaviouristik mulai 

berkembang sejak lahirnya teori-teori tentang 

belajar yang dipelopori oleh Thorndike, Pavlov, 

Waston, Guthrie, dan Skinner.Mereka masing 

masing telah mengadakan penelitian yang 

menghasilkan penemuan penemuan yang berharga 

mengenai hal belajar. Kita dapat menganalisis dari 

kejadian tingkah laku dengan jalan mempelajari 

latar belakang penguatan ”Reinforcement” 

Terdapat tingkah laku tersebut.10 

                                                           
9
 Watson J.B & Mc Dougall, W, The battle of 

behaviourism.(New York: Norton, 1929) 327. 
10

 Dalyono, Psikologi Pendidikan, ( Jakarta:Rineka cipta, 

2001), 30. 
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Dalam teori belajar Psikologi behaviouristik 

dikemukakan oleh para psikolog behaviouristik, 

mereka ini sering disebut “contemporary 

behaviourists” atau juga disebut ”S-R 

psychologists”. Para psikolog mengatakan bahwa 

tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran 

atau penguatan dari lingkungan. Namun seperti 

yang dikatakan sebelumnya, walau tokoh 

behaviouris mengatakan  bahwa tingkah laku 

manusia dikendalikan oleh ganjaran dan penguatan 

namun setiap tokoh mempunyai konsep yang 

berbeda, sebagai contoh Pavlov dengan konsepnya 

Clasical conditioning yang mengemukakan bahwa 

perubahan manusia bisa dipengaruhi oleh 

pangalaman. Pavlov melakukan penelitian dengan  

media anjing, lonceng, dan daging sebagai 

makanan anjing dengan skema eksperimen sebagai 

berikut: 

Sebelum pengkondisian  

STD (Makanan)>>> RTD (keluar air liur) 

SD (lonceng)>>>>> tak ada RD (air liur tidak 

keluar) 

Selama pengkondisian  

SD (lonceng) + STD (Makanan)>>> RTD (keluar 

air liur) 

Selepas pengkondisian  

SD (lonceng)>>>>>RD(keluar air liur) 
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Keterangan 

STD = Stimulus Tak Dikondisikan (Unconditioned 

Stimulus) 

SD   = Stimulus Dikondisikan (Condiotioned 

Stimulus ) 

RTD = Respon Tidak Dikondisikan 

(Unconditioned Respons) 

RD   = Respon Dikondisikan (Conditioned 

Respons).
11

 

Berikut merupakan salah satu contoh 

penggunakan konsep Behaviorisme pada hewan. 

Dan para tokoh psikologi menggunkan konsep ini 

pada manusia. 
 

3. Tokoh tokoh Behaviorisme 

Dalam Behaviorisme terdapat  berbagai 

konsep dalam membentuk perilaku yang 

diinginkan. Dengan berbagai teori yang 

dikemukakan mempunyai berbagai keunggulan dan 

kekurangan. Dan berikut beberapa tokoh yang 

menganut aliran tersebut antara lain: 
 

a. John Broadus Watson 

Jhon Watson lahir pada tanggal 9 januari 

1878 disebuah kota kecil diluar Greenvile, South 

                                                           
11

Muhammad Asrori, Psikologi Pembelajaran ( Bandung: 

Wacana Prima,2007),7. 
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Carolina. Watson memulai karirnya pada 1908 

menjadiseorang professor. Pada tahun 1913, 

Watson menulis sebuah artikel berjudul 

“Psychology as a Behaviourist views it”  

untukPsychological Review. Dalam tulisan 

tulisan tersebut Waston mencoba untuk 

menggerakan faham-faham Behaviouris. Lalu 

Watson menulis buku yang berjudul “ 

Behaviourism :An Introduction to comparative 

psychology”. 

Watson menolak eksistensi insting 

manusia, kapasitas atau talenta warisan, dan juga 

terhadap tempramen. Environmentalisme 

Radikal ini direfleksikan dalam ungkapannya  

yang terkenal sebagai berikut: 

“ Berikan saya selusin bayi sehat, berbadan 

bagus,dan dunia khusus. Saya akan membuat 

mereka semakin baik dalam pengawasan 

saya. Saya akan mengambil satu orang 

diantara mereka secara acak dan melatihnya 

untuk menjadispesialis yang saya telah 

seleksi. Dokter, artis, pengacara, kepala 

perdagangan, dan ya, bahkan pengemis dan 

pencuri, tanpa memandang talenta, 
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kegemaran, kecenderungan, kemampuan, 

pekerjaan,dan ras nenek moyangnya.”
12

 

 

Pada tahun 1936, Watson digajisebagai 

wakil presiden untuk agen yang lain, Watson 

Esty and Company. Dia menghabiskan 

kehidupannya untuk bisnis sampai dia pensiun 

sepuluh tahun kemudian.Dia meninggal diNew 

York City pada September 1958.13 
 

b. Ivan Pavlov 

Ivan Petrovich Pavlov dilahirkan di kota 

Ryzan, Rusia Tengah, sebagai anak tertua dari 

11 saudara dari seorang pendeta desa. Pavlov 

berhasil meraih gelar sarjananya pada tahun 

1875 dan mengawali pendidikan medis, bukan 

untuk berpraktik sebagai dokter tetapi berharap 

dapat mengejar karir dalam riset psikologisnya. 

Pavlov pula yang menjadi pelopor lahirnya 

behaviorisme serta tokoh yang   membantah 

konsep psikologi sebelumnya. Classic 

Conditioning (pengkondisian atau persyaratan 

klasik) adalah proses yang ditemukan Pavlov 

melalui percobaannya terhadap hewan anjing, di 

                                                           
12

George Boeree, Sejarah Psikologi dari masa kelahiran 

sampai masa modern( Yogyakarta: Prismashophie, 2000), 331-335.  
13

.Ibid .335.  
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mana perangsang asli dan netral dipasangkan 

dengan stimulus bersyarat di mana perangsang 

asli dan netral dipasangkan dengan stimulus 

bersyarat secara berulang-ulang sehingga 

memunculkan reaksi yang diinginkan. Dari 

contoh tentang percobaan dengan hewan anjing 

bahwa dengan menerapkan strategi Pavlov 

ternyata individu dapat dikendalikan melalui 

cara dengan mengganti stimulus alami dengan 

stimulus yang tepat untuk mendapatkan.14 
 

c. Edward lee Thorndike 

Edward  lee Thorndike, meski secara 

teknis fungsionalis, namun ia telah membentuk 

tahapan Behaviorisme Rusia dalam versi 

Amerika. Thorndike mendapat gelar sarjana dari 

Wesleyan university diConecticut pada tahun 

1895, dan master diHavard University pada 

tahun 1897, dia mengikuti kelasnya William 

James dan mereka pun cepat menjadi akrab. 

Secara tidak langsung konsep- konsep pemikiran 

dari Edward juga dipengaruhi oleh William. 

Namun secara garis besar konsep Edward 

dikendalikan diri sendiri. 

                                                           
14

. Duane P. Schults & Sydney Ellen Schults, Sejarah 

Psikologi Modern  ( Bandung: Nusa Media, 2014), 332. 
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Thorndikeselalu diingat dengan kucing-

kucingnya dan konstruksinya “kotak kotak 

puzzle” yang begitu buruk. Kotak- kotak ini 

sangat tidak sesuai dengan berbagai mekanisme 

kompleksitas beragam yang harus dilakukan 

kucing-kucing itu dalam beberapa perilaku yang 

berurutan dan dari penelitian itu Thordike 

menyimpulkan bahwa ada dua hukum 

pembelajaran yaitu: 

1. Hukum latihan, yang pada dasarnya dengan 

hukum frekuensi Aristoteles. Jika lebih sering 

digunakan maka akan lebih kuat koneksinya. 

2. Hukum efek, ketika sebuah asosiasi diikuti 

dengan keadaan memuaskan, maka 

koneksinya menguat. 

Thordike juga terknal dengan kajiannya 

tentang Transfer of training. Kemudian 

dipercayabahwa mengkaji objek-objek sulit 

meskipun anda tidak pernah menggukananya 

adalah bagus buat anda karna hal itu bisa 

memperkuat pikiran anda.15Penggunakan konsep 

tersebutsangat membantu dalam teori teori 

sebelumnya. 

 

                                                           
15

George Boeree, Sejarah Psikologi dari masa kelahiran 

sampai masa modern( Yogyakarta: Prismashophie, 2000), 389-391.  
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d. William Mcdougall 

William Mcdougall lahir di Chadderton, 

Lancashire, 22 Juni 1871, meninggal di Durham, 

New Castle, 28 November 1938 adalah seorang 

psikolog dari Inggris. Ia mengajar di Oxford 

University sejak tahun 1904 hingga 1920. 

Setelah dari Oxford, ia diangkat menjadi guru 

besar di Amerika Serikat, mula-mula mengajar 

di Harvard University kemudian pada tahun 

1927 pindah ke Duke University di New Castle. 

Dibawah pengaruh W. James, ia mewujudkan 

pandangan tentang Behaviorisme, tanpa 

mengikuti pendapat Watson yang ekstim. Ia 

menganggap psikologi sebagai pengetahuan 

tentang tingkah laku dan perkembangan 

manusiawi dan harus ditinjau dari sudut biologi. 

Pandangannya mengenai tingkah laku naluriah 

manusia sangat menonjol. Dengan naluri 

tersebut, dimaksudkannya suatu disposisi  

lahiriah sampai pada pengamatan objek-objek 

tertentu, pengalaman emosional tertentu, dan 

pelaksanaan berbagai perbuatan tertentu. Atas 

dasar itu, ia menyusun suatu sistematika 

perilaku manusia.  

Ia juga memperkenalkan Psikologi 

Sosial yang dibangun berdasarkan Teori Darwin 

tentang perilaku manusia. Teori ini juga menjadi 
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lawan dari interpretasimekanis dalam menilai 

kebiasaan manusia. Dalam menyatakan teori 

tersebut, ia menulis The Group Mind pada tahun 

1920. Beberapa karya lainnya yang keudian 

mendukung pemikiran serta gagasannya adalah 

Introduction to Social Psychologypada tahun 

1908, Body and Mind pada tahun 1911, 

Psychology, the study of Behaviour pada tahun 

1912, 'Outline of Psychology pada tahun 1923, 

Outline of Abnormal Psychology pada tahun 

1926, Modern materialism and emergent 

evolution pada tahun 1929, Energies of Man 

pada tahun 1932, The frontiers of Psychology 

pada tahun 1935, Psychoanalysis and Social 

Psychology pada tahun 1936, dan The Riddle of 

Life pada tahun 1938.
16

 
 

e. Clark Hull 

Clark Leonard Hull dilahirkan di Akron, 

New York pada 24 Mei 1884. Ia dibesarkan di 

Michigan, dan mendiami satu kelas selama 

bertahun-tahun. Hull mempunyai masalah 

kesehatan dimata, mempunyai orang tua yang 

miskin, dan pernah menderita polio. Pendidikan 

yang ditempuhnya beberapa kali terputus karena 

                                                           
16

. Ibid. 100. 
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sakit dan masalah keuangan. Tetapi setelah 

lulus, dia memenuhi syarat sebagai guru dan 

menghabiskan banyak waktunya untuk mengajar 

di sekolah yang kecil.  

Setelah memperoleh bachelor dan gelar 

master di Universitas Michigan, ia beralih ke 

psikologi, dan menerima Ph.D. psikologi 

ditahun 1918 dari University of Wisconsin, 

dimana dia tinggal selama sepuluh tahun sebagai 

instruktur. Penelitian doktornya pada "Aspek 

kuantitatif dari Evolution of Concepts" telah 

diterbitkan dalam Psychological 

Monographs. Pemikiran Clark juga banyak 

membantu dalam Psikologi Behaviorisme.  
 

f. E.C.Tolman 

Edward C. Tolman lahir di Newton, 

Massachusetts, dan meraih gelar B.S. di 

Massachusetts Institute of  Technology dibidang 

elektrokimia pada 1911. Gelar M.A. (1912) dan 

Ph.D (1915) di Hardvard University untuk 

bidang psikologi disinilah ia belajar tentang 

behavioris. Pada akhir dari tahun pertama dia 

tinggal diHarvard, Tolman sempat pergi ke 

Jerman dan menghabiskan beberapa waktu 

dengan para ahli Gestalt yaitu terjadipada 

tahun1913. Selanjutnya, dia mengajar di 
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Northwestern University dari 1915 sampai 1918. 

Selain itu ia menghabiskan sebagian besar 

kehidupan profesinya untuk mengajar di 

Universitas California di Berkeley. Karya 

utamanya, Purposive Behaviour in Animals and 

Man, terbit pada tahun1932. 

Teori belajar Tolman dapat dikatakan 

sebagai campuran antara Teori Gestalt dan 

Behaviorisme. Sepuluh tahun kemudian, setelah 

lulus dari Harvard Tolman pergi ke Jerman dan 

bekerja dengan Koffka. Keberadaan teori Gestalt 

terhadap proses berteorinya mempunyai 

pengaruh yang sangat signifikan. Sikapnya yang 

senang terhadap teori Gestalt tidaklah 

menghalangi perhatiannya terhadap 

Behaviorisme. Ketidaksepakatannya dengan 

behaviorisme adalah pada soal unit perilaku 

yang mesti diteliti. Pemikirannya bertentangan 

dengan para behavioris seperti Pavlov, Guthrie, 

Hull, Watson, dan Skinner yang menyatakan 

bahwa unit perilaku bisa dipelajari sebagai 

unsur-unsur yang terpisah. Kombinasi dari 

konsep teori tersebut tolman membangun 

konsep baru dari pemikiran Pavlov, Guthire, 

Hull, dll. Namun Pemikiran Tolman Tetap 

menarik dan mampu membantu 
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Mengembangkan konsep behaviorisme 

sebelumnya. 
  

g. Burrhus Frederic Skinner  

Burrhus Frederic Skinner merupakan 

seorang psikolog yang lahir pada tanggal 20 

maret 1904 di kota kecil pennsytvania. Ayahnya 

adalah seorang pengacara, dan ibunya seorang 

ibu rumah tangga yang sangat kuat dan cerdas. 

Dia selalu berada dalam asuhan dan didikan 

yang berpola lama dan mementingkan kerja 

keras. Sebagai anak yang aktif burrhus lebih 

menyenangi kegiatan di luar rumah dan sangat 

menikmati kegiatan di sekolahnya. Burrhus 

menerima gelar BA nya dalam bidang bahsa 

inggris dari Hamillton College, Negara bagian 

New York. 

Pada tahun 1936, dia pindah ke 

Minneapolis untuk mengajar di University Of 

Minnesota. Di sini dia berkenalan dengan 

YVone blue dan tidak lama kemudian dia 

menikahinya, mereka mempunyai dua orang 

putri. Putrinya yang kedua menjadi sangat 

terkenal karena dialah anak pertama yang 

memberi inspirasi bagi berbagi penemuan 

skinner, salah satunya adalah kurungan kaca, 

walupun penemuan ini tidak lebih dari gabungan 
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ayunan dan kurungan bayi yang terbuat dari 

kaca dan dilengkapi dengan saluran udara, 

seperti menempatkan bayi dalam akuarium agar 

mudah diamati.
17

 Tanggal 18 agustus 1990 B.F. 

Skinner meninggal dunia akibat leukemia. Dia 

tetap dikenang sebagai psikolog paling paling 

terkenal setelah Sigmud Frued. 

Skinner juga termasuk guru besar 

psikologi diHavard Universty yang terkenal 

dengan teorinya operant conditioning 

(pengkondisianoperan).Teori Skinner berdasar 

padaeksperimennya dengan objek tikus sebagai 

bahan percobaan dan bilik kaca yang idenya 

disumbangkan dari anaknya.
18

 

Setiap tokoh mempunyai dimensi dan 

pemikiran yang berbeda dan berkembang, 

walaupun setiap tokoh tetap menganutdasar 

pikiran dari gurunya sebagai contoh B. F. 

Skinner memiliki guru dari psikologi 

fungsionalisme secara tidak langsung pemikiran 

Skinner juga terpengaruh oleh psikologi 

fungsionalisme walau Skinner sendiri 

menentang adanya konsep psikologi tersebut. 

                                                           
17

. George Boeree,  Sejarah Psikologi Dari masa Kelahiran 

Sampai Masa Modern ( Jogjakarta: Prisma Sophie,2000),405. 
18

B.F. Skinner. Science and Human Behavior  

(Massachusetts:Harvard University, 1932).11. 
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C. Pendidikan Agama Islam  
 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Dalam pengertian pendidikan Islam banyak  

pengertian  yang membahas tentang itu antara lain 

istilah Tarbiyah, Ta’lim, Ta’dib. Analisis term ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan konsep yang 

lebih tepat tentang pendidikan Islam. Adapun yang 

berpendapat bahwa konsep pendidikan secara 

umum, pendidikan Islam memiliki ruang lingkup 

definsi sebagai al tarbiyah, al ta’lim, al ta’dib serta 

al riyadhah.
19

 Dengan berbagai pengertian akan 

menambah kedalaman makna dari pendidikan 

Islam. 

Salah satu tokoh yang mengemukakan 

tentang pengertian pendidikan Islam ialah 

Abdurrahman An Nahlawi.  Abdurrahman An 

Nahlawi mengemukakan bahwa menurut kamus 

bahasa arab lafal At Tarbiyah berasal dari tiga kata, 

yaitu Rabba yarbu yang berarti bertambah dan 

tumbuh. Yang ke dua Rabaya-yarba dengan wazan 

(bentuk) khafiya- yakhfa yang berarti menjadi 

besar. Yang ketiga Rabba-yarubbu dengan wazan 

(bentuk) madda-yamuddu yang berarti 

                                                           
19

Muhaimin, et al., Pemikiran Pendidikan Islam: kajian 

Filosofis dan Kerangka dasar Operasionalnya (Bandung: Trigenda 

karya,1993),97. 
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memperbaiki, menguasai, menuntun, menjaga, dan 

memelihara.
20

 

Dari ketiga asal kata diatas dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan (Tarbiyah) terdiri 

dari empat unsur, yaitu :  

a. Menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang 

baligh 

b. Mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan 

yang bermacam macam 

c. Mengarahkan seluruh fitrah  dan potensi anak 

menuju kepada kebaikan dan kesempurnaan 

yang layak baginya 

d. Proses ini dilaksanakan secara bertahap.
21

 

Pengertian Ta’lim sebagai sesuatu istilah 

yang digunakan untuk mengungkapkan pendidikan 

dikemukakan oleh para ahli antara lain menurut 

Muhammad Rasyid Ridha memberikan definisi 

Ta’lim sebagai proses transmisi berbagai ilmu 

pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya 

batasan dan ketentuan tertentu.
22

 Penta‟arifan itu 

berpijak dari firman Allah Swt dalam surah Al 

Baqarah ayat 31 tentang allama tuhan kepada nabi 

Adam As sedangkan proses transmisi itu dilakukan 

                                                           
20

Basuki Umar, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: 

Amzah,2011),22. 
21

Ibid, 23. 
22

Ibid,24. 
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secara bertahap sebagaimana nabi adam 

menyaksikan dan menganalisis  asma’ yang 

diajarkan oleh Allah Kepadanya. 

Ta’lim merupakan bagian kecil dari At-

tarbiyahal aqliyah yang bertujuan memperoleh 

pengetahuan  dan keahlian berfikir, yang sifatnya 

mengacu pada domain kognitif. Hal ini dapat 

dipahami dari pemakaian kata „allama dalam surah 

Al Baqarah (2):31. Kata „allama dikaitkan dengan 

kata ‟aradha yang mengimplikasikan bahwa proses 

pengajaran Adam tersebut pada akhirnya 

diakhirnya diakhiri dengan tahap evaluasi. 

Konotasi konteks kalimat itu mengacu pada 

evaluasi domain kognitif, yaitu penyebutan nama-

nama benda yang diajarkan, belum pada tingkat 

domain yang lain. Hal ini memberi isyarat bahwa 

at ta’lim sebagai masdar dari „allama hanya 

bersifat khusus dibanding dengan at tarbiyah.
23

 

Adapun ta’dib pada awalnya berasal dari 

kata addaba yang berarti member adab atau 

mendidik. Melalui akar kata tersebut menurut 

pandangan Al Attas ta’dib adalah proses 

internalisasi dan penanaman adab (pengetahuan, 

karakter dan tindakan) pada diri manusia. Sehingga 

muatan pokok dalam pendidikan Islam pada 

                                                           
23

Ibid, 25. 
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hakikatnya adalah interaksi yang menanamkan 

adab.
24

 Dan Riyadlah  dituturkan Ghozali sebagai 

upaua mendidik jiwa anak dengan Akhlak sehingga 

al-Riyadlah  juga dapat menjadi alternatif untuk 

menyebut pendidikan Islam  

Menurut Ghazali, dalam mendidik pada fase 

anak-anak lebih menekankan pada domain 

kognitifnya. Oleh karena itu, menurutnya, apabila 

anak kecil sudah terbiasa berbuat sesuatu yang 

positif, maka pada masa remaja atau muda lebih 

mudah membenuk kepribadian yang sholehdan 

otomatis pengetahuan yang bersifat kognitif lebih 

mudah diperolehnya.
25

 

Dari penjelasan panjang diatas dapat ditarik 

pemahaman bahwa berbeda dengan manajemen 

pendidikan Islam. Pendidikan agama Islam 

merupakan proses pembelajaran yang 

mempertemukan pendidik (siswa) untuk secara 

sadar mencapai sesuatu tujuan pengajaran yang 

telah diterapkan.
26

 Yusuf Qardhawi 

mengungkapkan bahwa pendidikan Islam adalah 

                                                           
24

Safrudin aziz.Pemikiran pendidikan Islam (Yogyakarta: 

Kalimedia,2015),2-3. 
25

Heri Gunawan, S.Pd.I. M.Ag. Pendidikan Agama Islam ( 

Bandung: Rosdakarya, 2014), 9. 
26

Agus Salim Chamidi.Prospek dan Tantangan dunia 

pendidikan Islam ( Yogyakarta: Pustaka Ilmu,2015),47. 
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pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, 

rohani dan jasmaninya, akhlak dan 

keterampilannya. Karena itu pendidikan Islam 

menyiapkan manusia untuk lebih baik dalam damai 

dan menyiapkan untuk menghadapi masyarakat 

dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis 

dan pahitnya.
27

 

Pengertian pendidikan agama Islam secara 

terminologi sebagaiamana diungkapkan oleh 

Ahmad Tafsir, secara sederhana sering diartikan 

dengan pendidikan yang berdasarksn Islam. Dalam 

pengertian yang lain, dikatakan bahwa pendidikan 

Islam adalah proses mempersiapkan manusia  

supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, 

mencintai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna 

budi pekertinya (Akhlaknya), teratur fikirannya, 

halus perasaanya, mahir dalam pekerjaannya, 

manis tutur katanya, baik dengan lisan maupun 

tulisan.
28

 

Dalam proses pendidikan, tujuan 

pendidikan merupakan kristalisasi nilai-nilai yang 

ingin diwujudkan ke dalam pribadi siswa. Oleh 

karena itu rumusan tujuan pendidikan bersifat 

                                                           
27

Azyumardi, Pendidikan Islam: Tradisi dan medernisasi 

menuju millennium baru (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998),5 
28

Ahmad Tafsir, Ilmu pendidikan dalam prespektif Islam ( 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2004), 9   
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komperhensif. Mencakup semua spek dan 

terintegrasi dalam pola pribadi yang ideal. Menurut 

sipak pribadi A. Zayadi, tujuan pendidikan 

merupakan masalah inti dari pendidikan dan sari 

pati dari seluruh renungan pedagogik. Tujuan 

pendidikan yang paling sedewrhana adalah 

“Memanusiakan manusia” atau “Membantu 

manusia”.Tujuan pendidikan Islam adalah 

“Manusia yang baik”. Kemudian Marimba 

mengatakan tujuan pendidikan Islam adalah 

terciptanya orang yang berkepribadian muslim.
29

 

Sehingga pendidikan mampu membentuk manusia 

dengan seutuhnya dan sesuai dengan norma yang 

ada dalam agama maupun dalam masyarakat. Serta 

mampu mengembangkan potensi dalam diri 

manusia tersebut, tanpa memghilangkan hakikat 

dari manusia tersebut. 

 

 

 

  

2. Dasar Pendidikan Islam  

Dasar pendidikan Islam dapat dibagi 

menjaditiga kategori yaitu: (1) Dasar Pokok (2) 

Dasar tambahan dan(3) dasar operasional  

                                                           
29

Ibid.10 



 

 

 

 

43 

a. Dasar  pokok  

1) Al Qur‟an sebagai pedoman utama dalam 

Pendidikan Agama Islam. 

2) Al Sunnah atau Hadist sebagai pedoman 

kedua setelah Al Quran, juga sebagai penjelas 

dari apa yang disebutkan dalam Al Quran. 

b. Dasar tambahan  

1) Perkataan, perbuatan dan sikap para sahabat  

Para sahabat merupakan seorang yang paling 

dekat dengan Rasulullah serta yang sering 

berinteraksi dengan Rasullah. 

2) Ijtihad 

Dalam bentuk Ijtihad terbagi 

menjaditiga, yaitu: Ijma, Qiyas, Maslahah 

Mursalah.
30

Ijma  merupakan hasil 

musyawarah dari para alim ulama dalam 

menentukan keputusan sebuah masalah. 

Qiyas secara etimologis berasal dari bahasa 

arab, yang artinya mengukur dan 

menyamakan antara dua hal, baik yang 

konkrik, serti benda-benda yang dapat 

dipegang, diukir dan sebagainya, maupun 

yang abstrak, seperti kebahagiaan, 

kepribadian dan sebagainya.  

                                                           
30

Bachrul Ilmy, Pendidikan Agama Islam Untuk Kelas X 

Sekolah Menengah Kejuruan ( Bandung: Grafindo Media Pratama, 

2007), 63. 
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3) Maslahah Mursalah  

Maslahah mursalah menurut 

bahasa berarti Maslahah sama dengan 

manfaat, baik dari segi lafal maupun 

makna. Sedangkan secara istilah, 

terdapat beberapa definisi Maslahah 

yang di kemukakan oleh ulama ushul 

Fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut 

mengandung esensi yang sama. Imam 

Ghozali mengemukakan bahwa pada 

prinsipnya Maslahah adalah mengambil 

manfaat dan menolak kemudharatan 

dalam rangka memelihara tujuan-tujuan 

syara‟. 

4) Urf (nilai adat istiadat masyarakat) 

Nilai adat istiadat masyarakat mampu 

menjadisebuah hukum dan dasar dalam 

pendidikan agama Islam. Terutama hukum 

hukum yang sudah menjadi turun temurun 

serta tidak keluar dari koridor syariat.  

5) Dasar operasional 

1) Historis 

2) Social 

3) Ekonomi 

4) Politik 

5) Psikologis 
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6) Fisiologis.
31

 

Dari beberapa pengertian tersebut 

dikatakan bahwa pendidikan Islam adalah proses 

transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan 

dan nilai nilai pada diri anak didik melalui 

penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya 

guna mencapai keselarasan dan keesempurnaan 

hidup dalam segala aspeknya. Pengertian tersebut 

digolongkan menjadi lima aspek prinsip, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Proses transformasi dan internalisasi, yaitu 

upaya pendidikan Islam harus dilakukan 

secafra bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan 

dengan upaya pemindahan, penanaman, 

pengarahan, pengajaraan, pembimbingan 

sesuatu yang dilakukan secara terencana, 

sistematis, dan terstruktur dengan 

menggunakan menggunakan pola dan system 

tertentu. 

2) Ilmu pengetahuan dan nilai, yaitu upaya yang 

diarahkan pada pemberian dan pengahayatan, 

serta pengalaman ilmu pengetahuan dan nilai-

nilai.  

                                                           
31

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam ( Jakarta: Kalam 

Mulia,2014), 210. 
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3) Pada diri anak didik, yaitu pendidikan 

diberikan pada anak didik yang mempunyai 

potensi potensi rohani. 

4) Melalui penumbuhan dan pengembangan 

potensi fitrahmnya, tugas pendidikan Islam 

hanyalah menumbuhkan, mengembangkan, 

memelihara dan menjaga potensi paten 

manusia agar ia tumbuh dan berkembang 

sesuai dengan  tingkat kemampuan dan 

bakatnya. 

5) Guna mencapai keselarasan dan 

kesempurnaan hidup hidup dalam segala 

aspeknya, yaitu tujuan akhir dari proses 

pendidikan Islam adalah terbentuknya “insan 

kamil”, yaitu manusia yang dapat 

menyelaraskan kebutuhan hidup jasmani dan 

ruhani, struktur kehidupan dunia akhirat, 

keseimbangan pelaksanaan fungsi manusia 

sebagai hamba hamba Allah dan keseimbangan 

pelaksanaan trilogi hubungan manusia. 
 

3. Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam  

Ketika membahas pendidikan agama Islam 

selayaknya tahu bahwa ruang lingkup dalam 

pendidikan Islam sangat luas di antaranya yaitu: 
 

a. Alat dan metode pendidikan Islam 
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Alat pendidikan Islam yaitu segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai 

tujuan pendidikan Islam. Dengan demikian alat 

mencakup apa saja yang dapat digunakan 

termasuk didalam metode pendidikan Islam. 

Sedangkan Metode dan alat pendidikan Islam 

artinyacara dan segala apa saja yang dapat 

digunakan untuk menuntun atau membimbing 

anak dalam masa pertumbuhannya agar kelak 

menjadimanusia yang berkepribadian muslim 

yang diridhai Allah SWT.      Jika yang 

dimaksud metode dan alat-alat pendidikan itu, 

berarti media yang dimanfaatkan untuk 

penyelenggaraan pendidikan dan proses 

pembelajaran.secara umum alat-alat pendidikan 

bukan hanya perangkat dalam bentuk benda 

namun juga yang sifatnya abstak misalnya 

metode pendidikan, pendekatan pendidikan, 

teknik dan strategi pendidikan.  

Metode dan alat pendidikan Islam 

mempunyai peranan penting sebab merupakan 

jembatan yang menghubungkan pendidik 

dengan nanak didik menuju ke tujuan 

pendidikan Islam, yaitu membentuk kepribadian 
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muslim.
32

 Penggunaan alat-alat pendidikan 

dapat disesuaikan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Metode pendidikan 

Islam juga merupakan alat-alat pendidikan 

karena berupaya untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Dengan kata lain segala aspek yang 

dapat digunakan untuk mengembangkan 

pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan 

dapat dikatakan alat pendidikan. 

Dalam pengembangan ilmu pendidikan 

Islam, umat Islam dituntut menciptakan alat-alat 

pendidikan yang baik guna meningkatkan 

kualitas anak didik sehingga masyarakat Islam 

dapat terdidik dan mampu bersaing secara 

global. Dari ayat Al Quran dan Hadist Rasul 

tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

dasar pendidikan Islam yaitu sebagai; 

1) Bahwa Al Quran diturunkan kepada umat 

manusia untuk memberikan petunjuk kearah 

jalan yang benar dalam arti memberi 

bimbingan dengan petunjuk kearah jalan 

yang diridhai Allah SWT. 
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2) Menurut sabda Rasullaah, bahwa diantara 

sifat orang mukmin ialah saling menasehati 

untuk mengamalkan ajaran Islam. 
 

b. Pengembangan kurikulum pendidikan Islam 

Istilah kurikulum berasal dari bahasa 

latin, yakni curriculum yang artinya berlari. 

Adapula yang mendefinisikan secara etimologis 

kata “kurikulum” diambil dari bahasa Yunani, 

“Curere” yang berarti jarak yang harus 

ditempuh oleh pelari dari mulai start hingga 

finish.
33

 Saylor dan Alexander mendefinisikan 

kurikulum keseluruhan usaha yang dilakukan 

oleh lembaga pendidikan atau sekolah untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Menurut Asep Saefudin, kurikulum 

merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 

pendidikan/pengajaran dan hasil pendidikan 

yang harus dicapai oleh anak didik, atau 

kegiatan belajar mengajar, pemberdayaan 

sumber daya pendidikan dan pengembangan 

kurikulum itu sendiri.
34

 

                                                           
33
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Kurikulum mengandung tujuan, isi atau 

mata pelajaran, metode mengajar, dan metode 

penilaian. Mata pelajaran dalam kurikulum 

merupakan alat untuk mempengaruhi cara 

berfikir dan berperilaku peserta didik. Sehingga 

materi pelajaran sangat besar pengaruhnya 

terhadap perkembangan pemikiran dan 

mentalitas peserta didik. 
35

 

Dalam ajaran Islam, objek yang 

dibicarakan senantiasa menggunakan dua pola 

pemahaman, yaitu pemahaman riwayah dan 

pemahaman raisonal. Dengan pandangan 

tersebut alat yang digunakan tidak hanya rasio, 

tetapi juga hati. Ajaran Islam membicarakan hal-

hal yang indrawi, empirik, positivistik, fisik, 

naturalistik, duniawi, dan objektif. Semua itu 

dapat dijadikan ciri khusus kurikulum 

pendidikan Islam. Di dalam Islam juga 

membicarakan hal yang metafisik, supranatural, 

dan suprarasional yang semuanya dapat 

dipahami dengan pendekatan imanen dan 

transenden sehingga pola berfikir intuitif 

dibutuhkan agar proses pembelajaran merupakan 
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proses penebalan keimanan peserta didik.
36

 

Kurikulum sebagai salah satu komponen 

pendidikan yang sangat berperan dalam 

mengantarkan pada tujuan pendidikan yang 

diharapkan. 

Herman H. Home  memberikan dasar 

bagi penyusun kurikulum dengan tiga macam, 

yaitu: 

1) Dasar Psikologis, yang digunakan untuk 

memenuhi dan mengetahui kemampuan yang 

diperoleh dari pelajar dan kebutuhan anak 

didik (The ability and needs off children)dan 

sangat diperlukan dan pendidikan yang 

berfungsi merumuskan tujuan, memilih dan 

menyusun bahan ajar, memilih dan 

menerapkan metode pembelajaran, serta 

teknik teknik penilaian.
37

 

2) Dasar Sosiologis, yang digunakan untulk 

mengetahui tuntutan masyarakat yang sah 

dimasyarakat (The legitimate demands of 

society) dan tujuan, isi, maupun proses 

pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi, 
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Rusman.Manajemen pengembangan Kurikulum (Jakarta: 
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karakteristik, kekayaan, dan pengembangan 

masyarakat tersebut. 

3) Dasar Fisiologis, yang digunakan untuk 

mengetahui keadaan semesta tempat kita 

hidup (The kind of universe in which we live) 

dan untuk memikirkan dan merumuskan 

tujuan dan proses pendidikan.
38

 

Namun dengan penjelasan berikut dikira 

kurang mewakili dalam pengembangan 

kurikulum pendidikan Islam. Oleh karena itu 

yang menjadi dasar yaitu: 

a) Dasar agama  

b) Dasar Falsafah 

c) Dasar Psikologis 

d) Dasar social  

e) Dasar organisatoris 

Berikut merupakan sedikit penjelasan 

berkaitan tentang pengembangan kurikulum. 

Para pengembang kurikulum juga hendaknya 

memerhatikan beberapa prinsip utama dalam 

pengembangan kurikulum pada satuan 

pendidikan. Menurut Hamalik, paling tidak 

terdapat 8 prinsip sebagai berikut:  

1. Prinsip berorientasi pada tujuan pendidikan. 
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2. Prinsip Relevansi.  

3. Prinsip efisiensi dan efektivitas. 

4. Prinsip fleksibilitas. 

5. Prinsip berkesinambungan. 

6. Prinsip berkeseimbangan. 

7. Prinsip keterpaduan. 

8. Prinsip mutu.
39

 

Sebagai sebuah sistem, kurikulum terdiri 

atas komponen- komponen yang saling terkait, 

terintegrasi. Muhammad muzammil Al Basyir 

menyebutkan komponen kurikulum terdiri dari: 

a. Al ahdaf ( Tujuan pendidikan), merupakan 

komponen yang bersifat pokok dalam 

komponen kurikulum, karena semua 

komponen akan bermuara pada tujuan 

pendidikan  

b. Al Muhtawa ( Materi) bahwa yang dimaksud 

dengan materi adalah “Wayuqshadu bil al 

muhtawa al muqarrat al dirasyiyah wa 

maudhuat al ta’alum” yakni tema-tema 

pembelajaran yang telah ditentukan, yang 

mengandung berbagai ketrampilan, baik yang 

bersifat jasmani maupun fikiran dan berbagai 

cara mengkajinya dan mempelajarinya.  
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c. Turuqu Tadris wawasailihi (Metode) dalam 

kamus bahasa arab, metode yang dikenal 

dengan istilah jamaknya thuruq, yang berarti 

langkah-langkah strategi untuk melakukan 

suatu pekerjaan.
40

 

d. Taqwim(evaluasi) evaluasi kurikulum 

maksudnya adalah menilai suatu kurikulum 

sebagai program pendidikan untuk 

menentukan efisiensi, efektifitas,relevansi 

dan produktifitas program dalam mencapai 

tujuan pendidikan.
41

 
 

c. Teknik evaluasi pendidikan Islam 

Evaluasi diartikan juga dengan penilaian, 

artinya suatu kegiatan yang direncanakan untuk 

mengukur tingkat kemajuan atau kemunduran 

suatu aktivitas tertentu. Dengan demikian, di 

dalam evaluasi terdapat praktik mengukur dan 

menilai semua bentuk aktivitas yang telah 

dilaksanakan. Nilai yang dimaksud disimpulkan 

sebagai kemajuan atau kemunuran. Benjamin 

Bloom mendefinisikan evaluasi sebagai 

kumpulan realitas yang disusun secara sistematis 
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guna memperoleh pengetahuan mengenai terjadi 

tidaknya perubahan dalam prestasi peserta didik. 

Evaluasi pendidikan erat kaitanya 

dengan tujuan pendidikan. Evaluasi 

pembelajaran sebenarnya terdpat dua arah 

evaluasi, yakni evaluasi terhadap para pendidik 

yang berkaitan dengan metode pembelajaran. 

Evaluasi yang ditujukan kepada siswa pada 

ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Evaluasi merupakan cara untuk 

memperbaiki diri dan menghindarkan diri dari 

kehidupan yang buruk. Pendidikan Islam dapat 

diarahkan pada pengembangan pendidikan yang 

bertujuan agar masyarakat menjadi manusia 

yang kuat. Tuhan memberikan contoh sistem 

evaluasi seperti difirmankan dalam kitab-Nya, 

yang sasarannya adalah mengetahui dan menilai 

sejauh mana kadar iman, taqwa dan ketahananan 

mental umatnya. Dengan demikian evaluasi 

tuhan pada hakikatnya bersifat mendidik hamba-

hambanya agar sadar terhadap fungsinya selaku 

hamba.
42

 

Agar evaluasi akurat dan bermanfaat 

bagi para peserta didik dan masyarakat, maka 
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evaluasi harus menerapkan seperangkat prinsip 

prinsip umum sebagai berikut: 

1) Valid, evaluasi haruslah sesuai dengan data 

yang ada serta diambil dari lapangan.  

2) Berorientasi kepada kompetensi, evaluasi 

harus sesuai dengan apa yang diorientasikan 

serta tertuju pada kompetensi. 

3) Berkelanjutan, evaluasi dilakukan secara 

terus menerus/ berkelanjutan. 

4) Menyeluruh, evaluasi harus menjangkau ke 

seluruh elemen pendidikan. 

5) Bermakna, evaluasi harus mampu menjadi 

awal perbaikan dengan mewujudkan 

efektifitas pasca evaluasi sehingga evaluasi 

memiliki makna tersendiri.  

6) Adil dan obyektif, dalam evalusi harus 

bersifat adil tidak memihak siapun serta 

memberikan seluruh komponen untuk 

berpendapat. Evalusi juga harus mampu 

melihat hasil evaluasi yang objektif maupun 

fiktif. 

7) Terbuka, dalam evaluasi segala sesuatu 

harus bersifat terbuka walau itu sekecil 

apapun. 

8) Ikhlas, seluruh komponen harus mempunyai 

sifat ikhlas satu sama lain serta mau 

menerima kritikan apapun dalam evaluasi. 
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9) Praktis, dalam evaluasi secara ideal harus 

dilakukan dengan praktis dan efisien 

sehingga tak membuang waktu. 

10) Dicatat dan akurat, dalam evaluasi untuk 

mengurangi tingkat lupa atau selalu teringat 

dengan menulisnya serta mencatat dengan 

benar apa yang disampaikan.   

11) Sistematis, dalam evaluasi agar tertata dan 

efektif dilakuakn dengan runtut mulai dari 

yang paling tinggi dan yang paling rendah. 

12) Menggunakan acuan criteria, dalam 

evaluasi tingkat keberhasilan harus 

menjadiacuan kesuksesan. Dengan 

membuat criteria evaluasi akan semakin 

terarah. 

13) Akuntabel, dalam evaluasi harus bisa 

dihitung dengan jelas.
43

 
 

d. Guru 

Dalam Islam pendidik ialah mereka yang 

bertanggung jawab terhadap perkembangan anak 

didik. Pendidik adalah tenaga kependidikan 

yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, 

konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, 

instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang 

                                                           
43
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sesuai dengan kekhususannya, serta 

berpartisipasi dalam menyelenggarakan 

pendidikan.
44

 Adapula yang berpendapat bahwa 

pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung 

jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada 

anak didik dalam perkembangan jasmani dan 

rohani agar mencapai kedewasaannya, mampu 

melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, 

khalifah permukaan bumi, sebagai makhluk 

social dan sebagai individu yang sanggup 

berdiri. 

Mendidik ialah tugas yang amat 

luas.Mendidik, sebagian dilakukan dalam 

bentuk mengajardan sebagian lainnya dalam 

bentuk memberikan dorongan mengajar. Ada 

pula yang mengkategorikan tugas guru menjadi2 

yaitu: 

1) Membimbing yang terdidik. Mencari 

pengenalan terhadapnya mengenai 

kebutuhan, kesanggupan, bakat, minat dan 

lain sebagainya. 
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2) Menciptakan situasi untuk pendidikan. 

Pendidik mampu untuk mengontrol dan 

mengorganisasikan keadaaan pembelajaran. 

Pendidik yaitu subjek yang 

melaksanakan pendidikan Islam, dan pendidik 

ini mempunyai peranan penting terhadap 

berlangsungnya pendidikan. Baik atau buruknya 

pendidik berpengaruh besar terhadap hasil 

pendidikan. Dalam pendidikan Islam pendidik 

sering disebut mu’alim, ustadz, kyai dan 

sebagainya. Menurut Prof Dr. Moh Athiyah Al 

Abrasyi pendidik itu ada tiga macam, yaitu: 

a) Pendidik Kuttab, pendidik kuttab ialah 

pendidik yang mengjarkan Al Quran kepada 

anak anak dikuttab. 

b) Pendidik umum, ialah pendidik pada 

umumnya ia mengajar lembaga lembaga 

pendidikan dan mengelola atau melaksanakan 

pendidikan Islam secara formal seperti 

Madrasah , pesantren dll. 

c) Pendidik khusus, pendidik khusus atau biasa 

disebut Muadib yang pendidik yang 

memberikan pelajaran khusus kepada seorang 

atau lebih dari seorang anak pembesar, 

pemimpin negara atau khalifah seperti 

pendidikan yang dilaksanakan dirumah- 

rumah tertentu. 
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e. Peserta didik 

Secara etimologi peserta didik adalah 

anak didik yang mendapatkan pengajaran ilmu. 

Secara terminologi peserta didik adalah individu 

yang mengalami perubahan, perkembangan, 

sehingga masih memerlukan bimbingan dan 

arahan dalam membentuk kepribadian serta 

sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. 

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang 

berusaha mengembangkan potensi diri melalui 

proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, 

jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
45

 Dengan 

kata lain peserta didik adalah individu yang 

mengalami fase perkembangan atau 

pertumbuhan baik dari segi fisik, mental 

maupun fikiran. Dalam istilah tasawuf peseta 

didik disebut siswa (thalib). Bisa dikatakan 

bahwasanya orang yang mencari, atau 

menempuh jalan spiritual dimana ia berusaha 

keras menempuh dirinya untuk derajat sufi.
46

 

Peserta didik juga sebagai tolak ukur 

pembelajaran serta objek belajar sendiri. Masuk 
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atau tidaknya pembelajaran terhadap peserta 

didik menjadi keberhasilan maupun kegagalan 

dalam pembelajaran. 
 

f. Lingkungan sekitar  

Yang dimaksud ialah keadaan-keadaan 

yang ikut berpengaruh dalam pelaksaan serta 

hasil pendidikan Islam.
47

 Mulai dari lingkungan 

kelurga lingkungan masyarakat maupun teman 

bermain, yang memberi pengaruh terhadap hasil 

pendidikan Islam. Lingkungan sekitar mampu 

merubah secara signifikan hasil pendidikan 

agama yang didapat dari pembelajaran. Semakin 

baik lingkungan maka akan semakin baik pula 

hasih dari pembelajaran tersebut bisa mungkin 

sebaliknya. 
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BAB III 

BIOGRAFI, KONSEP BEHAVIORISME MENURUT 

BURRHUS FREDERIC SKINNER 

 

A. Biografi Burrhus Frederic Skinner 

Burrhus Frederic Skinner lahir pada tanggal 20 

maret 1904 di kota   kecil pennsytvania. Skinner 

merupakan anak pertama dari pasangan William 

Skinner dan Grace Mange Burrhus Skinner. Ayahnya 

adalah seorang pengacara, dan ibunya seorang ibu 

rumah tangga yang sangat kuat dan cerdas, Dia selalu 

berada dalam asuhan dan didikan yang berpola lama 

dan mementingkan kerja keras. Keluarga Skinner 

merupakan orang-orang gereja, namun Skinner pernah 

hampir kehilangan kepercayaan terhadap agama ketika 

masih duduk di bangku sekolah menengah. Kemudian 

ia tidak menjalani dan mengikuti agama apapun. 

Sebagai anak yang aktif Burrhus lebih 

menyenangi kegiatan di luar rumahnya dan sangat 

menikmati kegiatan di sekolahnya.  Ketika berusia 2 

setengah tahun, adiknya yang bernama Edward lahir. 

Skinner merasa bahwa adiknya lebih disayang oleh 

kedua orang tuanya. Pada tahun pertama, Skinner di 

Perguruan Tinggi, adiknya meninggal dunia. Sejak 

saat itu, kedua orang tuanya menjadi progresif dan 

sulit memberikan izin kepadanya untuk berpergian. 

Orang tuanya ingin Skinner menjadi anak rumahan 

62 



 

 

 

 

63 

 
 

saja. Dengan sungguh-sungguh orang tuanya berhasil 

menjalankan kewajibannya menjaga kestabilan 

keuangan Skinner, bahkan hingga ia menjadi seorang 

psikologi terkemuka di Amerika.
1
 

Pada tahun pertama, Skinner tertarik untuk 

menjadi seorang penulis profesional, dengan tujuan 

mempublikasikan Walden Two ketika ia mulai berusia 

40 tahun. Ketika Skinner tamat dari sekolah 

menengah, keluarganya pindah ke Scranton, 

Pennsylvania. Ketika Skinner masuk ke Perguruan 

Tinggi Hamilton, sebuah sekolah kesenian liberal di 

Cliton, New York. Setelah mendapatkan gelar sarjana 

muda di Inggris, Skinner menyadari ambisinya untuk 

menjadi seorang penulis yang kreatif.  Burrhus 

menerima gelar BA nya dalam bidang bahasa Inggris 

dari Hamillton College, Negara bagian New York. 

Pada tahun 1936, dia pindah ke Minneapolis 

untuk mengajar di University Of Minnesota. Di sini 

dia berkenalan dengan YVone blue dan tidak lama 

kemudian dia menikahinya. Skinner memiliki dua 

orang anak, yaitu Julie yang lahir pada tahun 1938, 

dan Deborah yang lahir pada tahun 1944. Dalam 

tahun-tahunnya di Minnesota, Skinner menerbitkan 
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buku pertamanya yang berjudul The Behavior of 

Organisms (1938). Putrinya yang kedua menjadi 

sangat terkenal karena dialah anak pertama yang 

memberi inspirasi bagi berbagi penemuan Skinner, 

salah satunya adalah kurungan kaca, walaupun 

penemuan ini tidak lebih dari gabungan ayunan dan 

kurungan bayi yang terbuat dari kaca dan dilengkapi 

dengan saluran   udara, seperti menempatkan bayi 

dalam akuarium agar mudah diamati.
2
  

Pada tahun 1948, Skinner kembali ke Harvard 

dan melanjutkan eksperimen kecil menggunakan 

burung dara. Tahun 1964, di usianya yang     ke-60 

tahun, Skinner berhenti mengajar. 10 tahun kemudian, 

ia mengambil        2 program pendanaan karir dari 

pemerintah pusat untuk masa 5 tahun, yang 

mengizinkan Skinner untuk melanjutkan menulis dan 

memimpin penelitian.    Ia pun berhenti menjadi 

profesor psikologi pada tahun 1974. Setelah       

berhenti mengajar pada tahun 1964, Skinner menulis 

beberapa buku penting mengenai tingkah laku 

manusia yang membantunya mendapatkan gelar    

sebagai America’s best-known living psychologist. 
3
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Dimulai pada tahun 1950, Skinner merupakan 

perwujudan utama psikologi behavioral Amerika.  Dia 

telah menarik para pengikut yang loyal    dan antusias 

dalam jumlah besar. Dia telah mengembangkan 

sebuah      program untuk mengontrol perilaku 

masyarakat, mengusung teknik-teknik modifikasi 

perilaku, dan menemukan tempat tidur otomatis untuk 

menjaga   bayi. Novelnya Wolden two, tetap popular 

selama beberapa dekade telah di terbitkan.
4
 Di usianya 

yang ke-40 tahun, Skinner masih bergantung kepada 

bantuan keuangan dari ayahnya untuk berjuang dalam 

ketidak berhasilannya menulis buku mengenai 

perilaku lisan (Behavior Verbal). Karena ia tidak 

sepenuhnya terlepas dari “Tahun Kegelapan” dalam 

20 tahun pertama.      Meski Skinner menjadi sukses 

dan menjadi seorang behavioris terkemuka,       ia 

lamban dalam mengatur dan menghasilkan 

keuangannya sendiri. Dengan model kekanak-kanak, 

ia mengijinkan orang tuanya untuk membayar mobul, 

liburan, pendidikan anak-anaknya di sekolah dan 

rumah untuk keluarganya. 

Pada tanggal 18 Agustus 1990, Skinner 

meninggal dunia karena menderita leukimia. Satu 

minggu sebelum kematiannya, Skinner mengirimkan 

pidato emosionalnya kepada konvensi American 
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Psychological Association (APA) mengenai 

kelanjutan advokasinya terhadap behaviorisme 

radikal. Dengan adanya konvensi ini, ia mendapat 

surat pujian pertama sebagai Outstanding Lifetime 

Constribution To Psychology. Skinner adalah satu-

satunya orang yang mendapat penghargaan tersebut 

dalam sejarah APA. 
 

B. Karya-karya B. F. Skinner 

Karya yang di cetuskan oleh Burrhus Frederic 

Skinner mulai dari buku buku hingga konsep belajar 

menurut Skinner. Berikut daftar buku yang di tulis 

oleh B F Skinner: 

1.  Verbal Behavior (1957) 

2.   Science and Human Behaviour (1953) 

3.   Beyond Freedom and Dignity (1971) 

4.   The behavior of organisms (1938) 

5.   About Behaviorism (1974) 

6.   Contingencies of reinforcement (1969) 

7.  The technology of teaching (1968) 

8.  Comulative record (1959) 

9.  Particulars of My life (1976) 

10. The Shaping of behavior (1979) 

11. Amatter of consequences (1983) 

12. Upon furter reflection (1987) 

13. Reflections on behaviorism( 1978) 

14. Notebooks (1980) 
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15. Recent issues in the analysis of behavior (1989) 

16. Walden two ( 1944) 

Serta masih ada buku buku yang lain dari 

kombinasi Skinner dengan tokoh yang lain yang sama 

sama membantu dalam mengembangkan konsep 

Behaviorisme serta membantu disiplin ilmu Psikologi. 

Adapun pemikiran pemikiran yang di cetuskan oleh 

B.F Skinner yang terfokus pada konsep konsep 

pembentukan prilaku yang berguna bagi 

pembelajaran. antara lain ialah: 

1. Operant conditioning ( Pengondisian Operan) 

2. Behavior analysis ( Analisis perilaku) 

3. Verbal behavior  (Perilaku verbal) 
 

C. Behaviorisme B.F Skinner 

Dalam behaviorisme menurut Skinner mengatakan 

bahwa: 

“Behavior is only part of the total activity 

of an organism, and some formal 

delimitation is called for. The field might be 

defined historically by appeal to an 

established interest. As distinct from the 

other activities of the organism, the 

phenomena of behavior are held together 

by a commonconspicuousness. Behavior is 

what an organism is doingor more 

accurately what it is observed by another 
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organism to be.”
5
(Perilaku hanya sebagian 

dari total aktivitas suatu organisme, dan 

beberapa pembatasan formal dipanggil 

untuk. Lapangan mungkin didefinisikan 

secara historis dengan banding ke minat 

mapan. Berbeda dari kegiatan lain 

organisme, fenomena perilaku disatukan 

oleh suatu kesamaan kejelasan. Perilaku 

adalah apa yang dilakukan oleh suatu 

organisme atau lebih tepatnya apa yang 

diamati oleh organisme lain) 

Menurut Skinner Behaviorisme merupakan 

perilaku organnisme yang di mati dan di bentuk 

oleh faktor yang memberikan stimulus atau 

organisme yang lain.  Dalam pandangan Skinner 

banyak membahas berkaitan tentang 

pembenmtukan prilaku seseorang sehingga 

sangat erat dengan unsur pendidikan, banyak hal 

yang Skinner sumbangkan kepada pendidikan 

melalui penemuannya. Mulai dari Pengondisian 

Operan, Analisis perilaku, perilaku verbal dll.  

1. Operant Conditioning  

Operant conditioning yang berarti 

pengkondisian operan dipelopori oleh Burrhus 

                                                           
5
 B.F Skinner.  Behavior of organisms An Experimental 

analysis  ( New York : D.Apletton-Century Company, inc..1903), 15 
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Frederic Skinner yang didasarkan pada banyak 

penelitian yang telah ia lakukan. Buku pertamanya 

yaitu the behavior of organisms  ditulis pada tahun 

1938 yang menguraikan prinsip-prinsip utama teori 

pengkondisian operan tersebut.  Perkataan 

“Operan‖diciptakan Skinner berarti “Bertindak ke 

atas”. Menurut teori pengkondisian operant ini 

dikatakan bahwa organisme menghasilkan respon 

disebabkan karena organisme  bertindak ke sesuatu 

yang lebih baik.
6
 

Skinner Box adalah Asas pengkondisian 

operan B.F Skinner dimulai awal tahun 1930-an, 

pada waktu keluarnya teori S-R. Pada waktu 

keluarnya teori-teori S-R. pada waktu itu model 

kondisian klasik dari Pavlov telah memberikan 

pengaruh yang kuat  pada pelaksanaan penelitian. 

Istilah-istilah seperti cues (pengisyratan), 

Purposive behavior (tingkah laku purposive) dan 

Drive stimuli (stimulus dorongan) dikemukakan 

untuk menunjukkan daya suatu stimulus untuk 

memunculkan atau memicu suatu respon tertentu. 

Skinner tidak sependapat dengan pandangan S-R 

dan penjelasan reflex bersyarat dimana stimulus 

                                                           
6
 Muhammad Asrori, Psikologi Pembelajaran ( Bandung: 

Wacana Prima,2007),8. 
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terus memiliki sifat-sifat kekuatan yang tidak 

mengendur.  

Dalam buku Milik Skinner juga 

mengungkapkan  

―An operant is an identifiable part of 

behavior of which it may be said, not that 

no stimulus can be found that will elicit it 

(there may be a respondent the response of 

which has the same topography), but that 

no correlated stimulus can be detected upon 

occasions when it is observed to occur. It is 

studied as an event appearing 

spontaneously with a given frequency. It 

has no static laws comparable with those of 

a respondent since in the absence of a 

stimulus the concepts of threshold, latency, 

after-discharge, and the R/S ratio are 

meaningless. Instead, appeal must be made 

to frequency of occurrence in order to 

establish the notion of strength. The 

strength of an operant is proportional to its 

frequency of occurrence, and the dynamic 

laws describe the changes in the rate of 

occurrence that arebrought about by 

various operations performed upon the 
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organism.‖
 7

(Seorang operan adalah bagian 

perilaku yang dapat diidentifikasi yang 

dapat dikatakan, bukan bahwa tidak ada 

stimulus yang ditemukan yang dapat 

menimbulkannya (mungkin ada respons 

responden yang memiliki topografi yang 

sama), tetapi tidak ada stimulus berkorelasi 

yang dapat dideteksi. pada saat-saat ketika 

itu diamati terjadi. Ini dipelajari sebagai 

peristiwa yang muncul secara spontan 

dengan frekuensi yang diberikan. Ia tidak 

memiliki undang-undang statis yang 

sebanding dengan responden karena karena 

tidak adanya stimulus, konsep ambang, 

latensi, after-discharge, dan rasio R / S 

tidak ada artinya. Sebaliknya, seruan harus 

dibuat untuk frekuensi kejadian untuk 

membangun gagasan kekuatan. Kekuatan 

operan sebanding dengan frekuensi 

kemunculannya, dan hukum dinamis 

menggambarkan perubahan tingkat kejadian 

yang ditimbulkan oleh berbagai operasi 

yang dilakukan pada organisme.) 

 

                                                           
7
 B.F Skinner.  Behavior of organisms An Experimental 

analysis  ( New York : D.Apletton-Century Company, inc..1903), 12. 
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Operasi penguatan didefinisikan sebagai 

presentasi dari jenis stimulus tertentu dalam 

hubungan temporal dengan astimulus atau respons. 

Stimulus yang memperkuat didefinisikan sebagai 

oleh kekuatannya untuk menghasilkan perubahan 

yang dihasilkan. Tidak ada lingkaran tentang ini; 

beberapa rangsangan ditemukan untuk 

menghasilkan perubahan, yang laintidak, dan 

mereka diklasifikasikan sebagai penguat dan non-

penguat sesuai. 

Menurut Skinner penjelasan S-R tentang 

terjadinya perubahan tingkah laku tidak lengkap 

untuk menjelaskan bagaimana organisme 

berinteraksi dengan lingkungannya. Bukan begitu, 

banyak tingkah laku menghasilkan perubahan atau 

konsekuensi pada lingkungan yang mempunyai 

pengaruh terhadap organisme dan dengan begitu 

mengubah kemungkinan organisme itu merespon 

nanti.
8
 

Asas-asas kondisioning operan adalah 

kelanjutan dari tradisi yang didirikan oleh John 

Watson. Artinya, agar psikologi bisa menjadi suatu 

ilmu, maka studi tingkah laku harus dijadikan fokus 

penelitian psikologi. Conditioning operan di 

                                                           
8
 Margaret E. Bell Gredler,. Belajar dan pembelajaran. 

(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada:, 1994) ,55.  
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rumuskan berdasarkan prosesdurnya.
9
 Akan tetapi 

program penyelidikan yang di kemabangkannya 

memiliki jumlah corak  khusus yang tidak 

mengikuti prosedur. Prinsip- prinsip itu di tata oleh 

Skinner dan sebagian di kembangkan oleh orang 

orang lain, yaitu mengenai persoalan persoalan 

dasar yang berhubungan dengan bidang belajar dan 

teori belajar.  

Dalam Behaviorisme konsep Stimulus dan 

respon sering digunakan termasuk Skinner, sudah 

menjadi hal yang biasa untuk mengacu pada setiap 

gerakan organisme sebagai suatu “respons”.  Kata 

tersebut dipinjam dari bidang gerakan reflex dan 

secara tidak langsung menyatakan tindakan seperti 

bicara, menjawab kejadian sebelumnya sebagai 

stimulus. Akan tetapi, kita mungkin menjadikan 

sebuah peristiwa tergantung pada perilaku tanpa 

identifikasi atau mampu mengidentifikasi stimulus 

sebelumnya.  Kita tidak mengubah sesuatu 

lingkungan untuk apa yang kita inginkan.  

Mungkin mustahil untuk menunjukan 

bahwa setiap stimulus tunggal selalu mendahului 

gerakan ini. Perilaku jenis ini mungkin muncul 

dibawah kendali stimulus, tetapi hubungannya 

                                                           
9
 John W. Satrock,. Psikologi Pendidikan. edisi kedua ( 

Jakarta: PT Kencana Media Group, 2007),30. 
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bukan dengan permunculan itu. Oleh karena itu, 

istilah “respons” tidak sepenuhnya tepat meskipun 

begitu yakin sehingga kita akan menggunakannya 

dalam setiap diskusi selanjutnya. 

Skinner menganggap reward atau 

reinforcement sebagai faktor terpenting dalam 

proses belajar. Skinner berpendapat bahwa tujuan 

psikologi adalah meramal dan mengontrol tingkah 

laku.  Skinner membagi dua jenis respon dalam 

proses belajar yakni 

1. Respondents  : respon yang terjadi karena 

stimulus khusus. 

2. Operants   : respon yang terjadi karena 

situasi random.
10

 

Operant adalah sejumlah perilaku atau 

respons yang membawa efek yang sama terhadap 

lingkungan yang dekat.
11

 Berbeda dengan 

respondent conditioning, respon dalam operant 

conditioning terjadi tanpa didahului oleh stimulus, 

melainkan oleh efek yang ditimbulkan oleh 

reinforcer. Reinforcer itu sendiri sesungguhnya 

adalah stimulus yang meningkatkan kemungkinan 

timbulnya sejumlah respon tertentu, akan tetapi 

                                                           
10

  Dalyono. Psikologi pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 

2001),32-33.  
11

  Muhibbin Syah.  Psikologi pendidikan suatu pendekatan 

baru ( Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996).  107. 
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tidak disengaja diadakan pasangan stimulus lainnya 

seperti dalam clasiccal respondent conditioning. 

Perbedaan lainnya antara prilaku responden dan 

operan adalah bahwa perilaku operan beroperasi 

pada lingkungan organisme, sementara responden 

tidak sedemikian. Anjing yang dikekang di 

labolatorium Pavlov tidak bisa melakukan apapun 

selain merespon, ketika pelaku eksperimen 

memperlihatkan stimulus sang anjing tidak bisa 

bertindak sendiri untuk mendapatkan makanan.  

Tetapi perilaku operan yang berupa tikus di dalam 

kotak Skinner bersifat instrumental dalam 

mendapatkan stimulus. Skinner yakin bahwa 

perilaku operan merepresentasikan dengan lebih 

baik situasi pembelajaran yang khas. 

Karena perilaku sebagian besar adalah tipe 

operan, maka  pendekatan yang paling efektif 

terhadap sebuah sains perilaku adalah mempelajari 

pengkondisian dan peniadaan perilaku-perilaku 

operan.
12

 

Menurut Skinner, pengkondisian operan 

terdiri dari dua konsep utama yaitu 

                                                           
12

Duane P.  Schults & Sydney Ellen Schults, Sejarah 

Psikologi Modern ( Bandung: Nusa Media, 2014),408.  
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a. Penguatan (reinforcement), yang terbagi 

kedalam penguatan positif dan penguatan 

negatif.  

b. Hukuman (Punishment), yang terbagi menjadi 

hukuman positif dan hukuman negatif.  

Penguatan positif (Positif reinforcement) 

adalah apa saja stimilus yang dapat meningkatkan 

sesuatu tingkah laku, contoh: seorang anak yang 

menyelesaikan PR kemudian diperbolehkan 

menonton TV, maka dia akan mengulangi tingkah 

laku itu. Perlu diingat bahwa sesuatu penguatan itu 

bisa berupa benda, penguatan social (seperti pujian 

atau sanjungan) atau nilai baik. Dapat pula 

dipahami bahwa penguatan positif adalah 

pemberian hukuman kepada siswa dengan 

hukuman yang berfungsi untuk meningkatkan 

pembelajaran.  

Penguatan negatif (Negatif reinforcement) 

adaalah apa saja stimulus yang menyakitkan atau 

menim bulkan keadaan tidak menyenangkan atau 

tidak mengenakkan perasaan sehingga mengurangi 

terjadinya sesuatu tingkah laku contoh : seorang 

siswa meninggalkan kebiasaan terlambat masuk 

kelas karena tidak tahan dengan teguran guru 

ketika ia terlambat maka dari itu ia tidak terlambat.  

Hukuman (Punishment) adalah apa saja 

stimulus yang menyebabkan sesuatu respon atau 
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tingkah laku menjadi berkurang atau bahkan 

langsung dihapuskan atau ditinggalkan contoh: 

seorang siswa yang tak mengerjakan PR tidak 

diperbolehkan bermain bersama teman temannya 

saat jam istirahat. 
13

 

Hukuman negative (Negative punishment) 

adalah apa saja stimulus yang menghilangkan atau 

mencabut hal hal yang disukai contoh: ketika 

pembelajaran ada satu siswa yang bermain HP 

maka guru menyita Hp tersebut dan siswa lebih 

fokus belajar.  

Hukuman Positif (Positif Punishment) 

adalah apa saja yang stimulus yang memberikan 

hal yang tidak menyenangkan kepada siswa 

sehingga melemahkan kebiasaan buruk siswa 

contoh : siswa yang terlambat akan diberikan 

banyak tugas dari guru maka siswa akan tidak 

terlambat. Namun hukuman dari guru tersebut akan 

membuat peserta didik tersebut akan belajar dari 

tugas yang di berikan guru.   

Ada sejumlah teknik- teknik dalam 

pengkondisian operan yang dapat dilakukan untuk 

pembentukan tingkah laku dalam pembelajaran 

sebagai berikut: 

                                                           
13

. Muhammad Asrori,Psikologi Pembelajaran ( Bandung: 

Wacana Prima,2007),9.  
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a. Pembentukan Respons (Shaping Behaviour) 

Shaping behavior, berasaskan 

pengkondisian operan, Skinner pada tahun 1951 

mengembangkan teknik Pembentukan respon 

(Shaping) untuk melatih hewan menguasai 

tingkah laku yang komplek dan relevan dengan 

tingkah laku manusia. Teknik respons ini 

dilakukan dengan cara menguatkan organisme 

pada setiap kali ia bertindak kearah yang di 

inginkan sehingga ia menguasai atau belajar 

merespons sampai pada arah yang diinginkan 

sehingga ia menguasai atau belajar merespons 

samapi suatu saat tidak perlu lagi menguatkan 

respons tersebut.   

Prosedur pembentukan respon bisa 

digunakan untuk melatih tingkah laku siswa 

dalam proses pembelajaran agar secara bertahap 

mampu merespon sesuatu stimulus yang baik.  

Contohnya: Seorang siswa yang selalu bergurau 

dan menjadi  pelawak dalam kelas.  Pengakuan 

teman teman sekelasnya (peer approval) akan 

menguatkan kelakuan siswa yang bersangkutan 

sebagai anak yang suka bergurau.  Apabila 

temen temannya tertawa tentang apa yang 

dikatakann atau dilakukannya,itu berarti 

menguatkan dia untuk terus bergurau atau 
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melawak dalam kelas.  Siswa yang bersangkutan 

mungkin tidak akan menjadi penggurau atau 

pelawak di kelas jika tidak ada teman yang 

tertawa ketika dia bergurau atau melawak dalam 

kelas. 
14

Sehingga peran guru sangat penting 

dalam tahapan ini. Ketika respon positif yang di 

berikan maka anak akan menberikan stimulus 

baik pula. 
 

b. Generalisasi dan Diskriminasi 

Generalisasi dan Diskriminasi.  

Generalisasi adalah penguatan yang hampir 

sama dengan penguatan sebelumnya akan dapat 

menghasilkan respon  yang sama.  Contoh: 

seorang siswa akan mengerjakan PR dengan  

tepat waktu karena pada minggu lalu mendapat 

pujian di depan kelas oleh gurunya ketika dapat 

menyelesaikan PR tepat waktu. Diskriminasi 

adalah respon organisme terhadap suaru 

pengutan, tetapi tidak terhadap jenis penguatan 

yang lain.  

“The problem of the proximity of stimuli 

is more important forend-organ 

physiology than for a science of 

behavior. Only in arelatively late stage 

                                                           
14

Ibid, 10.  
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of the study of discrimination should we 

beinterested in the measurement of 

induction with respect to 

minimaldifferences in the properties of 

stimuli. In beginning the studyof 

discrimination as a process we may 

profitably use pairs of stimulithat show 

rather gross differences, because the 

inductive effectof conditioning and 

extinction is then considerably below the 

directeffect and the accumulation of a 

significant difference is more readily 

accomplished.‖
15

 (Masalah kedekatan 

rangsangan lebih penting untuk fisiologi 

organ akhir daripada untuk ilmu 

perilaku. Hanya pada tahap akhir studi 

diskriminasi yang arelatif kita dapat 

tertarik dalam pengukuran induksi 

sehubungan dengan perbedaan minimal 

dalam sifat-sifat rangsangan. Pada 

awalnya studi tentang diskriminasi 

sebagai suatu proses, kita dapat 

menggunakan pasangan stimulan yang 

menguntungkan dengan menunjukkan 

                                                           
15

 B.F Skinner.  Behavior of organisms An Experimental 

analysis ( New York : D.Apletton-Century Company, inc..1903), 146.  
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perbedaan yang agak besar, karena efek 

induktif dari pengkondisian dan 

kepunahan kemudian jauh di bawah 

pengaruh langsung dan akumulasi 

perbedaan yang signifikan lebih mudah 

dicapai.) 

 

Dari penjelasan dalam buku tersebut 

menunjukkan bahwa dikriminasi merupakan 

sebuah proses yang menguntungkan bagi 

pembelajaran untuk menggunakan rangsangan 

pasangan rangsangan agar menunjukkan 

perbedaan yang besar setelah pemberian 

diskriminasi. Karena efek dari pemusnahan atau 

penghilangan sikap maupun tingkah laku yang 

telah di hilangkan. Contoh Diskriminasi : 

Seorang siswa mengerjakan PR dengan tepat 

waktu karena mendapat pujian dari pak Mustafa 

pada mata pelajaran IPA, tetapi tidak demikian 

halnya ketika mendapat pujian oleh ibu sara 

pada mata pelajaran IPS.  Respons ini bisa 

berbeda karena kemungkinan cara memberikan 

pujian dari dua orang guru tersebut berbeda. 
16

 
 
 
 

                                                           
16

Ibid, 11.  
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c. Jadwal Penguatan (Schedule of reinforcement) 

Schedule reinforcement atau jadwal 

penguatan menguraikan tentang kapan 

bagaimana suatu respon diperbuat, menurut 

Skinner ada dua cara peneguhan yaitu 

continuous reinforcement dan variable 

reinforcement. Penguatan berkelanjutan 

(continuous Reinforcemet) adalah penguatan 

yang diberikan pada saat setiap kali organisme 

individu menghasilkan suatu respons. Contoh : 

setiap kali seorang siswa mampu mengerjakan 

soal dengan betul, guru selalu memberikan 

pujian kepadanya.  

Penguatan berkala (Variable 

reinforcement) adalah ganjaran atau penguatan 

yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. 

Contoh: ketika seorang siswa tidak mampu 

membaca, maka guru terus memotivasinya agar 

bisa membaca. Ketika seorang siswa tersebut 

mampu membaca guru tersebut memberika 

hadiah kepada siswa tersebut. 

Dalam pemberian penguatan yang 

diberikan penguatan berkala ini ada dua cara, 

pemberian pengutan berdasarkan “nisbah‖  yang 

kemudian disebut juga “pengutan nisbah‖ dan 

berdasarkan interval waktu yang kemudian 

disebut penguatan waktu. Penguatan nisbah  
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dibagi menjadi dua yaitu: Fixed ratio schedule 

dan Variable ratio schedule.  

―The fixed ratio schedule was the first 

one Skinner discovered: If the rat presses 

the pedal three times, say,he gets a 

goodie. Or five times. Or twenty times. 

Or "x" times. There is a fixed ratio 

between behaviors and reinforcers: 3 to 

1, 5 to 1, 20 to 1, etc. This is a little like 

"piece rate" in the clothing 

manufacturing industry You get paid so 

much for so many shirts‖
17

  (Jadwal rasio 

tetap adalah yang pertama yang 

ditemukan Skinner: Jika tikus itu 

menekan pedal tiga kali, katakanlah, dia 

mendapat goodie. Atau lima kali. Atau 

dua puluh kali. Atau "x" kali. Ada rasio 

tetap antara perilaku dan bala bantuan: 3: 

1, 5: 1, 20: 1, dll. Ini sedikit seperti 

"besaran upah per satuan" dalam industri 

pembuatan pakaian. Anda dibayar sangat 

banyak untuk begitu banyak kemeja). 

 

                                                           
17

  George Boeree. Personalyty Theories (Newb York: 

Psychology Department 

Shippensburg University, 1998), 4. 
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Maksud dari penjelasan di atas ialah 

Fixed ratio schedule  merupakan  penemuan 

pertama Skinner dari penelitiannya terhadap 

tikus. Jika tikus menekan pedal tiga kali maka 

tikus tersebut akan  mendapatkan makanannya, 

mungkin lima kali atau duapuluh kali. Jadi ada 

rasio tetap dari penguat dan pelaku.bisa di 

pahami juga bahwa  Fixed Ratio Schedule 

merupakan pemberian sesuatu yang berdasarkan 

pada penyajian bahan pelajaran, yang mana 

pemberi reinforcement baru  memberikan 

penguatan respon setelah terjadi jumalah 

tertentu dari respon. 

Variable ratio schedule yang didasarkan 

pada penyajian bahan pelajaran dengan penguat 

setelah jumlah rata-rata respon.
18

 Dalam buku 

skinner pun juga menjelaskan bahwa. 

Penguatan waktu  juga dibagi menjadi dua 

yaitu: fixed interval schedule dan variable 

interval schedule. 

Waktu tetap (fixed interval) adalah 

penguatan diberikan pada akhir waktu yang 

ditetapkan. Misalnya jika waktu yang ditentukan 

adalah satu menit, maka pengutan yang 

                                                           
18

.Dalyono M.  Psikologi pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 

2001), 34.  
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diberikan kepada respon muncul setelah  satu 

menit.  Waktu berubah (Variable interval) 

adalah apabila penguatan   diberikan pada akhir 

eaktu yang di tetapkan, tetapi waktu yang 

ditetapkan berbeda berdasarkan respons yang 

muncul. 
19

 
 

d. Penguatan intermiten 

Penguatan intermiten, dalam penguatan 

ini dilakukan dengan memberikan ganjaran 

untuk memelihara perubahan tingkah laku  atau 

respon positif yang telah dicapai seseorang.  

Misalnya seorang siswa malu untuk membaca 

didepan kelas, namun lambat laun siswa itu 

berani membaca dan guru serta teman temannya 

memberikan pujian kepadanya. Pemberian 

respon positif terhadap siswa harus di 

perhatiakan guru karna ketika pemberian respon 

positif berhenti sebelum sesuai dengan apa yang 

di inginkan di takutkan akan tidak berpengaruh 

terhadap respon yang sudah di bangun. Selain 

memberikan pujian baik pula guru juga 

memberikan motivasi kepada peserta didik agar 

terus melakukan bersemangat belajar. 
 

                                                           
19

.Muhammad Asrori,Psikologi Pembelajaran ( Bandung: 

Wacana Prima,200),9.  
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e. Percontohan (modeling) 

Modeling (percontohan), adalah perilaku 

atau respon individu yang dilakukan dengan 

mencontoh tingkah laku orang lain.  Misalnya, 

seorang siswa sering memberi sedekah kepada 

temannya,karena melihat guru agama sering 

member sedekah kepada siswanya. Percontohan 

ini selayaknya di gunakan dalam pembelajaran 

yang mampu dilakukan oleh siswa serta sesuai 

dengan norma yang ada dalam masyarakat serta 

agama.  
 

f. Token ekonomi.  

―There is an offshoot of b-mod called the 

token economy. This is used primarily in 

institutions such as psychiatric hospitals, 

juvenile halls, and prisons. Certain rules 

are made explicit in the institution, and 

behaving yourself appropriately is 

rewarded with tokens – poker chips,  

tickets, funny money, recorded notes,etc. 

Certain poor behavior is also often 

followed by a withdrawal of these tokens. 

The tokens can be traded in for desirable 

things such as candy, cigarettes, games, 

movies, time out of the institution, and so 

on. This has been found to be very 
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effective in maintaining order in these 

often difficult institutions.‖
20

 (Ada 

cabang b-mod yang disebut token 

economy. Ini digunakan terutama di 

lembaga-lembaga seperti rumah sakit 

jiwa, aula remaja, dan penjara. Aturan 

tertentu dibuat eksplisit di lembaga, dan 

berperilaku baik dengan benar dihargai 

dengan token - chip poker, tiket, uang 

lucu, catatan yang direkam, dll. Perilaku 

buruk tertentu juga sering diikuti dengan 

penarikan token ini. Token dapat 

diperdagangkan di untuk hal-hal yang 

diinginkan seperti permen, rokok, 

permainan, film, waktu istirahat di 

institusi, dan sebagainya. Ini mempunyai 

terbukti sangat efektif dalam menjaga 

ketertiban di lembaga-lembaga yang 

sering sulit ini.) 

 

Dari penjelasan di atas sangat efektif 

dalam pembentukan sikap sesorang dengan 

memberikan ganjaran yang bersifat material. 

Walau dalam contohnya tidak ada dalam 
                                                           

20
 George Boeree. Personalyty Theories (New York: 

Psychology Department 

Shippensburg University, 1998), 7. 
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pembelajaran namun sangat mungkin jika di 

terapkan dalam pembelajaran bisa juga di 

simpulkan bahwa Token economy adalah 

memberikan ganjaran berupa sesuatu yang 

memiliki nilai ekonomi ketika seorang telah 

mampu menunjukan respons atau tingkah laku 

yang positif sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Misalnya guru memberikan buku tulis kepada 

siswa yang berprestasi dalam kelas. Dalam 

pembelajaran guru selayaknya memberikan 

materil yang bermanfaat bagi siswa serta tidak 

mengganggu aktifitas pembelajaran. 

Berikut merupakan teknik teknik yang di 

berikan oleh Skinner untuk efektifitas 

pembelajaran khususnya.penggunakan teknik 

tersebut haruslah sistematis serta konsisten 

terhadap tahapan yang di lakukan. 
 

2. Behaviour analysis (Analisis perilaku)  

―Behavior analysis is a comprehensive 

approach to the study of the behavior of 

organisms. Primary objectives are the 

discovery of principles and laws that 

govern behavior, the extension of these 

principles over species, and the 

development of an applied technology. 

In the seagull example, the underlying 
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principle is called discrimination. The 

principle of discrimination states that an 

organism will respond differently to two 

situations (e.g., presence or absence of 

people) if its behavior is reinforced in 

one setting but not in the other.‖
21

( 

Analisis perilaku adalah pendekatan 

komprehensif untuk mempelajari 

perilaku organisme. Tujuan utama 

adalah penemuan prinsip dan hukum 

yang mengatur perilaku perluasan 

prinsip-prinsip ini di atas spesies, dan 

pengembangan teknologi terapan. Dalam 

contoh burung camar, prinsip yang 

mendasarinya disebut diskriminasi. 

Prinsip diskriminasi menyatakan bahwa 

suatu organisme akan merespons secara 

berbeda terhadap dua situasi (mis., 

keberadaan atau tidak adanya orang) jika 

perilakunya diperkuat dalam satu 

pengaturan tetapi tidak di lingkungan 

lainnya). 

                                                           
21

 Pearce, David. Ceney,  D Carl. Behavior Analysis and 

Learning (London: Lawrence Erlabaum Associate Publishers,2004), 22. 
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Analisis berasal dari bahasa yunani kuno 

yaitu analus yang artinya melepaskan, analus 

berasal dari dua suku kata yaitu ana yang artinya 

kembali dan luein yang berati melepas, maka jika 

digabungkan artinya melepas kembali atau 

menguraikan. Analisa merupakan suatu usaha untuk 

mengamati secara detail suatu hal untuk dikaji lebih 

lanjut. Analisis Perilaku terapan adalah penerapan 

prinsip pengkondisian operan untuk mengubah 

perilaku manusia. Terdapat tiga penggunaan analisis 

perilaku yang penting dalam bidang pendidikan: 

meningkatkan perilaku yang diinginkan, 

menggunakan dorongan (prompt) dan pembentukan 

(Shaping), dan mengurangi perilaku yang tidak 

diharapkan.  

Aplikasi analisis perilaku terapan sering kali 

menggunakan serangkaian langkah. Langkah ini 

biasanya dimulai dengan beberapa observasi umum 

dan kemudian menentukan perilaku sasaran spesifik 

yang perlu diubah, dan mengamati kondisi 

antesedennya (peristiwa lingkungan yang 

membentuk tahapan atau pemicu perilaku). 

Kemudian ditentukan tujuan behavioralnya, 

memperkuat dan menghukum perilaku yang dipilih, 

melakukan program mananjemen perilaku, dan 
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mengevaluasi kesuksesan atau kegagalan program 

tersebut.
22

 

Prompt (dorongan) adalah stimulus tambahan 

atau isyarat tambahan yang diberikan sebelum 

respons dan meningkatkan kemungkinan respon itu 

akan terjadi. Guru yang berdiri memegang kartu 

bertuliskan huruf a-d-e dan berkata “Bukan dea, 

tetapi …” berarti menggunakan dorongan verbal. 

Seorang guru seni yang menempatkan label “cat air” 

pada satu kumpulan lukis dan “minyak” pada alat 

lukis lainnya juga berarti menggunakan dorongan. 

Prompt membantu perilaku terus berlanjut. Setelah 

siswa secara konsisten menunjukkan respons yang 

benar, maka prompt itu tidak dibutuhkan lagi. 

Instruksi dapat dipakai sebagai prompt. 

Misalnya, saat pelajaran menggambar akan selesai, 

guru berkata, “Mari bersiap untuk pelajaran 

membaca”. Jika siswa masih saja menggambar, guru 

bisa menambahkan, “Baiklah, letakkan gambar 

kalian dan ikut saya ke ruang membaca”. Beberapa 

prompt berbentuk petunjuk, seperti ketika guru 

menyuruh siswa untuk berbaris “dengan tenang”. 

Papan buletin biasanya menjadi lokasi untuk prompt, 

sering  kali menampilkan aturan kelas, pengingat 

                                                           
22

 Jhon w santrock. Psikologi pendidikan  ( Jakarta:Salemba 
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waktu tugas, lokasi pertemuan, dan sebagainya. 

Beberapa prompt disajikan secara visual, seperti 

ketika guru meletakkan tangan di telinganya saat 

siswa kurang keras bicaranya. 

Shaping (Pembentukan) Ketika guru 

menggunakan prompt, mereka berasumsi bahwa 

siswa dapat melakukan perilaku yang diinginkan. 

Tetapi, kadang-kadang siswa tidak punya 

kemampuan untuk melakukannya. Dalam kasus ini 

diperlukan Shaping (pembentukan). Shaping adalah 

mengajari perilaku baru yang memperkuat perilaku 

yang mirip dengan perilaku sasaran. Pada awalnya, 

Anda memperkuat setiap respons yang mirip dengan  

perilaku yang diharapkan. Kemudian, Anda 

memperkuat respons yang lebih mirip dengan 

perilaku sasaran, dan seterusnya sampai siswa itu 

melakukan perilaku sasaran, dan kemudian Anda 

memperkuat perilaku sasaran tersebut.
23

 

Misalkan anak lelaki yang pemalu. Perilaku 

sasarannya adalah membuatnya mau berkelompok 

dan berbicara dengan teman sebayanya. Pada 

awalnya anda perlu memperkuatnya dengan 

memberinya senyum di kelas. Kemudian, Anda 

memperkuatnya hanya jika melakukan percakapan 

                                                           
23

. Djiwandono, Sri Esti Muryani. Psikologi Pendidikan 
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yang lama dengan teman sebayanya. Dan terakhir, 

anda harus memberinya imbalan hanya jika dia 

melakukan perilaku sasaran, yakni bergabung 

dengan teman-temannya dan berbicara dengan 

mereka. 

Shaping atau pembentukan ini bisa menjadi 

alat penting untuk guru di kelas karena kebanyakan 

siswa perlu penguatan untuk mencapai tujuan 

belajar. Shaping bisa sangat membantu tugas belajar 

yang membutuhkan waktu dan persistensi untuk 

penyelesaiannya. Tetap, saat menggunakan Shaping, 

perlu diingat bahwa Shaping diimplementasikan 

hanya jika tipe penguatan positif dan prompt tidak 

berhasil. Selain itu, Anda juga harus bersebar. 

Shaping membutuhkan penguatan sejumlah langkah 

kecil menuju ke perilaku sasaran, dan ini mungkin 

memerlukan waktu yang lama. 

Mengurangi Perilaku yang Tidak 

Diharapkan. Ketika guru ingin mengurangi perilaku 

yang tidak diharapkan (seperti mengejek, 

menganggu diskusi kelas,dll perlu adanya upaya 

menghilangkannya. Analisa perilaku terapan Paul 

Alberto dan Anne Troutman merekomendasikan 

bahwa jika guru ingin mengurangi perilaku yang 

tidak diharapkan, mereka harus menggunakan empat 

langkah berikut ini secara berurutan yaitu: 

Menggunakan penguatan dan diferensial selanjutnya  
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Menghentikan penguatan (pelenyapan) 

kemudianMenghilangkan stimuli yang diinginkan 

dan Memberikan stimuli yang tidak disukai 

(hukuman). 
 

a. Menggunakan penguatan Diferensial.  

Dalam penguatan diferensial, guru memperkuat 

perilaku yang lebih tepat atau yang tidak sesuai 

dengan apa yang dilakukan anak. Misalnya, guru 

mungkin lebih memperkuat aktivitas belajar anak 

di komputer ketimbang bermain game, atau 

memperkuat perilaku sopan, atau anak yang 

duduk tenang ketimbang berlarian di kelas, atau 

anak yang mengerjakan pekerjaan rumah tepat 

pada waktunya. 
 

b. Menghentikan Penguatan (Pelenyapan).  

Strategi menghentikan penguatan ini adalah 

menarik penguatan positif terhadap perilaku tidak 

tepat atau tidak pantas. Banyak perilaku tidak 

tepat yang secara tak sengaja dipertahankan 

karena ada penguatan positif terhadapnya, 

terutama oleh perhatian guru. Analisis perilaku 

terapan menunjukan bahwa ini bisa terjadi bahkan 

saat guru memberi perhatian pad aperilaku tidak 

tepat dengan menegurnya, mengancamnya, atau 

membentak siswa. 
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 Banyak guru kesulitan untuk mengetahui 

apakah mreka telah memberi perhatian terlalu 

banyak pada perilaku tidak tepat. Salah satu 

stragei yang bagus adalah meminta seseorang 

mengobservasi kelas beberapa kali dan 

menggambarkan pola penguatan yang  berikan 

pada siswa. 

Jika kemudian menyadari bahwa terlalu 

banyak memberi perhatian pada perilaku siswa 

yang tidak tepat, abaikan perilaku itu dan beri 

perhatian pada perilaku siswa yang tepat. Selalu 

kombinasikan penghilangan perhatian pada 

perilaku tidak tepat dengan memberi perhatian 

pada perilaku yang tepat. Misalnya, ketika siswa 

berhenti memonopoli percakapan dalam diskusi 

kelompok setelah Anda tidak memedulikannya, 

berisiswa perhatian pada perilaku tepat yang 

dilakukan siswa itu.
24

 
 

c. Menghilangkan Stimuli yang Diinginkan.  

Ketika kita telah mencoba dua opsi 

pertama, dan tenyata tidak berhasil. Opsi ketiga 

adalah menghilangkan stimuli yang diinginkan 
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siswa. Dua strategi dalam opsi ini adalah time out 

dan response cost.  

1) Time out : Strategi yang paling sering dipakai 

guru untuk menghilangkan stimuli yang 

diinginkan adalah time out (atau “disetrap”). 

Dengan kata lain, jauhkan penglihatan positif 

dari siswa. 

2) Response cost : Strategi kedua ini untuk 

menjauhkan stimuli yang diinginkan adalah 

response cost, yakni menjauhkan penguat 

positif dari siswa. Misalnya, setelah seorang 

siswa berperilaku salah, guru bisa menyuruh 

anak tidak boleh istirahat saat jam istirahat 

tiba. Response cost biasanya menggunakan 

beberapa bentuk hukuman atau denda. Seperti 

halnya dengan time out, response cost harus 

diiringi dengan strategi untuk meningkatkan 

perilaku positif si siswa.
25

 
 

d. Menyajikan Stimuli yang Tidak Disukai 

(Hukuman).  

Kebanyakan orang mengasosiasikan 

presentasi stimuli yang tidak disukai (tidak 

menyenangkan) dengan hukuman, seperti saat 
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guru membentak siswa atau orang tua menampar 

anaknya. Namun, menurut definisi hukuman 

konsekuensinya haruslah mengurangi perilaku 

yang tidak diharapkan. Hukuman adalah suatu 

perbuatan dimana kita secara sadar menjatuhkan 

nestapa kepada orang lain baik secara rohani 

maupun jasmaninya, hukuman diberikan sebagai 

respon atau tindakan yang diberikan ketika telah 

terjadi pelanggaran atau kesalahan yang telah 

diperbuat.
 26

 

Dalam dunia pendidikan adanya hukuman 

sudah menjadi hal yang wajar, dengan harapan 

hukuman yang diberikan dapat membantu 

pembentukan moral bagi peserta didiknya. 

Hukuman dikatakan berhasil jika dapat 

menimbulkan rasa penyesalan akan tindakan salah 

yang telah dilakukan.  Hukuman yang diberikan 

bukan sebagai bentuk pembalasan dendam oleh 

pendidik, sehingga hukuman yang diberikan 

masih dalam batas kewajaran.
27

 

Sejak dahulu hukuman dianggap sebagai 

pendidikan yang istimewa kedudukannya, 

sehingga hukuman itu diterapkan tidak hanya 

pada sidang pengadilan saja, melainkan pada 

                                                           
26. 
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dunia pendidikan juga. Hukuman didalam dunia 

pendidikan haruslah berdasarkan pada nilai-nilai 

paedagogis, yang tidak menjuru kepada tindakan 

sewenang-wenang. Diberikannya sebuah 

hukuman agar si pelanggar menjadi sadar dan 

tidak lagi mengulangi kesalahannya. 

Terdapat beberapa teori mengenai hukuman 

diantaranya :  

1). Teori menjerakan : sebuah teori hukuman 

yang diterapkan agar pelanggar hukuman 

tersebut merasa jera (kapok). 

2). Teori menakut-nakuti : teori hukuman yang 

diterapkan agar pelanggar hukuman merasa 

takut akan mengulangi pelanggaran yang 

telah dilakukan, biasanya berbentuk ancaman 

yang dibarengi dengan tindakan. 

3). Teori perbaikan : teori hukuman yang 

diterapkan agar pelanggar hukuman mau 

memperbaiki kesalahannya yang dimulai dari 

diberi pengetian, dinasihati, sehingga timbul 

kesadaran darinya untuk tidak mengulangi 

kesalahannya. 

Dari teori-teori tersebut hukuman 

yang paling baik dalam pendidikan yaitu teori 

perbaikan, Adapun teori menjerakan juga 

dianggap baik namun sebaiki teori perbaikan. 
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3. Verbal Behaviour 

―Verbal behavior refers to the vocal, written, 

gestural and signed behavior of a speaker, 

writer,or communicator. This behavior 

operates on the listener, reader, or observer, 

who arranges for reinforcement of the verbal 

performance in a particular setting.”
28

 

(Perilaku verbal mengacu pada perilaku 

vokal, tertulis, gestural dan ditandatangani 

dari pembicara, penulis,atau komunikator. 

Perilaku ini beroperasi pada pendengar, 

pembaca, atau pengamat, yang mengatur 

untuk penguatan kinerja verbal dalam 

pengaturan tertentu) 

 

―Verbal behavior refers to the 

vocal, written, gestural and signed 

behavior of a speaker, writer, or 

communicator. This behavior operates 

on the listener, reader, or observer, who 

arranges for reinforcement of the verbal 

performance in a particular setting. A 

woman who is hungry may ask a waiter 

                                                           
28
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for ―the tossed green salad with the egg 

sandwich.‖ The speaker’s behavior 

affects the listener, who in turn supplies 

reinforcement (i.e., placing the meal on 

the table). A similar effect is produced if 

the woman writes her order on a piece of 

paper. In this case, the written words 

function like the spoken ones; the waiter 

reads the order and brings the meal. 

Verbal behavior therefore expands the 

ways that humans can produce effects on 

the world.
29

‖ (Perilaku verbal mengacu 

pada perilaku vokal, tertulis, gestural 

dan ditandatangani dari pembicara, 

penulis, atau komunikator. Perilaku ini 

beroperasi pada pendengar, pembaca, 

atau pengamat, yang mengatur untuk 

penguatan kinerja verbal dalam 

pengaturan tertentu. Seorang wanita 

yang lapar mungkin meminta pelayan 

untuk "salad hijau yang dilemparkan 

dengan sandwich telur." Perilaku 

pembicara mempengaruhi pendengar, 

yang pada gilirannya memasok 

penguatan (yaitu, menempatkan 
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makanan di atas meja). Efek serupa 

dihasilkan jika wanita itu menulis 

pesanannya di selembar kertas. Pada 

kasus ini, kata-kata tertulis berfungsi 

seperti yang diucapkan; pelayan 

membaca pesanan dan membawa 

makan. Oleh karena itu perilaku verbal 

memperluas cara manusia dapat 

menghasilkan efek pada dunia). 

Dari penjelasan di atas bahwa Verbal 

behavior adalah salah satu metoda dari ABA 

yang mengajarkan new skills, utamanya 

kemampuan bahasa dan sosial untuk anak-

anak autis dan berkebutuhan khusus. Bahasa 

di dalam verbal behavior dipandang sebagai 

behavior yang dapat dibentuk dan di-reinforce 

melalui media orang lain. Dalam verbal 

behavior, ungkapan receptive (mengerti) dan 

ekspresif (berbicara) tidak cukup, sehingga 

BF Skinner membagi kemampuan bahasa 

ekspresif ini dalam 4 jenis (verbal operant) 

yaitu manding, tacting, echoic dan 

intraverbal. 

Bahasa ekspresif tidak hanya sang 

anak mampu berkomunikasi (vokal atau non 
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vokal) tetapi juga anak mengerti apa fungsi 

dari bahasa itu tersendiri. Apa itu manding 

(meminta sesuatu), tacting (melabel benda), 

echoic (meniru suara) dan intraverbal 

(menjawab pertanyaan). Dalam konsep verbal 

behavior, verbal tidak sama dengan 

vokal/berbicara. Selama anak bisa 

berkomunikasi (vokal, bahasa isyarat, 

gambar) itu berarti sudah verbal. Sama seperti 

teknik terapi ABA yang lain VB berdasarkan 

prinsip sains untuk menurunkan problem 

behavior dan mengajarkan new skills. VB pun 

harus dijalankan secara intensif, hanya VB 

menekankan di motivasi dari sang anak untuk 

menggunakan bahasa sesuai fungsinya. 

Manding atau Mand berasal dari kata 

demand atau command yang artinya sama 

dengan request, meminta sesuatu. Jadi fungsi 

bahasa dalam definisi mand ini adalah untuk 

meminta sesuatu. Dalam konsep behavior 

ABC.  

―Verbal behavior may be separated 

into two broad operant classes, 

manding and tacting, based on the 

regulating conditions. When you say 

―Give me the book,‖ ―Don’t do that,‖ 
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―Stop,‖ and so on, your words are 

regulated by motivational conditions—

deprivation for the book, or another 

person doing something unpleasant. In 

behavior analysis, this verbal behavior 

is called manding. Manding refers to a 

class of verbal operants whose form is 

regulated by establishing operations 

(e.g., deprivation, aversive stimulation, 

etc.). The word manding comes from 

the common English word 

commanding, but commanding is only a 

small part of this operant class‖.
30

 

(Perilaku verbal mengacu pada perilaku 

vokal, tertulis, gestural dan 

ditandatangani dari pembicara, penulis, 

atau komunikator. Perilaku ini 

beroperasi pada pendengar, pembaca, 

atau pengamat, yang mengatur untuk 

penguatan kinerja verbal dalam 

pengaturan tertentu. Seorang wanita 

yang lapar mungkin meminta pelayan 

untuk "salad hijau yang dilemparkan 

dengan sandwich telur." Perilaku 
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pembicara mempengaruhi pendengar, 

yang pada gilirannya memasok 

penguatan (yaitu, menempatkan 

makanan di atas meja). Efek serupa 

dihasilkan jika wanita itu menulis 

pesanannya di selembar kertas. Pada 

kasus ini, kata-kata tertulis berfungsi 

seperti yang diucapkan; pelayan 

membaca pesanan dan membawa 

makan. Oleh karena itu perilaku verbal 

memperluas cara manusia dapat 

menghasilkan efek pada dunia. 

 

Contohnya mudahnya yaitu seorang 

anak meminta kue. Antecedent/sebelum 

behavior dari mand adalah ingin kue, 

behaviornya adalah anak bilang „kue‟ dan 

konsekuensinya adalah mendapatkan kue. 

Mand ini adalah satu-satunya verbal operant 

yang konsekuensinya adalah barang/aktivitas 

yang diinginkan sebagai motivasi dari 

operasinya (MO=motivating operation). 

Secara alami mand muncul di bayi yang baru 

lahir, seperti bayi menangis itu adalah bentuk 

mand, dia ingin menyusu, minta digendong 

atau diganti popok, yang pelan-pelan 

terbentuk menjadi bahasa vokal. Konsep dari 
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mand adalah saya meminta A, saya 

mendapatkan A. Pelatihan mand yang intensif 

bisa membuat anak yang non vokal menjadi 

vokal. 

Tacting atau Tact adalah me-label 

sesuatu yang dilihat, didengar, dicium, dirasa 

atau diraba oleh panca indra kita.  

―Tacting is defined as a class of verbal 

operants whose form is regulated by 

nonverbal discriminative stimuli  

(nonverbal SD) andmaintained by 

generalized conditioned reinforcement 

from the verbal community.‟‟
31

( 

Tacting di definisikan sebagai kelas 

operan verbal yang dimana di atur oleh 

rangsangan diskriminasi nonverbal ( 

SD nonverbal) dan di jaga oleh 

penguatan terkondisi umum dari 

komunitas verbal)  

 

Contohnya: stimulus yang masuk ke 

panca indra misal mencium bau kue, 

behaviornya adalah kita bicara “kue”, 

konsekuensinya adalah non-specific 
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reinforcement seperti pujian. Sebenarnya 

„pure tact‟ tidak termasuk pertanyaan terapis 

“Apa ini?” tetapi anak memperhatikan 

lingkungan dan spontan berbicara tentang apa 

yang masuk ke panca indranya seperti 

mencium bau kue anak sebut „kue‟, melihat 

balon sebut „balon‟, tetapi kemampuan ini 

adalah sesuatu yang biasanya kekurangan dari 

anak autis sehingga dalam sesi terapi, terapis 

harus memancing tact dengan kata-kata “Apa 

ini?” 

―Echoic is a class of verbal operants 

regulated by a verbal stimulus in which 

there is correspondence and formal 

similarity between the stimulus and 

response.
32

( Echoic adalah kelas dari operan 

verbal diatur oleh rangsangan verbal di 

mana ada korespondensi dan formal 

kesamaan antara stimulus dan respons. 

 

Jadi Echoing atau Echoic adalah imitasi 

suara. behaviornya echoic dan konsekuensinya 

adalah non-specific reinforcement misal pujian. 

Contohnya kita bicara kue, anak mengikuti kue, 

                                                           
32

 Ibid, 355. 
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konsekuensinya non-specific reinforcement misal 

pujian, kita bilang adik pintar, hebat. 

 

―Intraverbal behavior is a class of verbal 

operants regulated by verbal discriminative 

stimuli.
33

( Perilaku intraverbal adalah  kelas 

operan verbal diatur oleh rangsangan 

diskriminatif verbal.) 

 

Dari pengertian di atas bisa di ambil 

kesimpulan bahwa, Intraverbal adalah verbal 

behavior yang berada dibawah control verbal operant 

yang lain misalnya menjawab pertanyaan dan 

mengisi titik-titik (sebagai basic dari percakapan 2 

arah). Antecedentnya adalah verbal stimulus, 

behaviornya intraverbal dan konsekuensinya non-

specific reinforcement, misalnya pujian. Contohnya, 

kita bertanya pada anak “Apakah makanan 

favoritmu?” Behaviornya anak menjawab “kue” dan 

konsekuensinya adalah pujian, misal pintar, hebat. 

Dari konsep diatas terlihat jelas, bahwa satu 

kata ekspresif “kue” dapat dijabarkan dalam 

beberapa verbal operant tergantung fungsinya. 

Kenapa konsep VB menarik dalam penanganan anak 

autis? Karena kebanyakan anak autis walaupun 

                                                           
33

 Ibid, 354.  
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mampu berbicara tetapi memiliki masalah dalam 

menggunakan bahasanya, mereka memiliki 

kekurangan lintas verbal operant.  

Salah satu contohnya adalah anak autis 

mampu berkata kue, tetapi mungkin tidak bisa 

meminta kue jika dia ingin kue atau tidak bisa 

menjawab apa makanan favoritnya jika ditanya. 

Dalam VB, masing-masing verbal operant akan 

dianalisa terpisah dan dijadikan target yang terpisah 

dan verbal operant yang lebih kuat dapat dijadikan 

modal untuk melatih verbal operant yang lebih 

lemah, istilahnya ditransfer misal dari tact ke mand, 

dari tact ke intraverbal, dll. Umumnya anak autis 

memiliki patternnya yang sama yaitu lemah di mand 

dan intraverbal dan kuat di tact atau echo. 

Anak autis pun memiliki kekurangan untuk 

berbicara lintas sifat, fungsi dan kategori. Contohnya 

jika kita bertanya ini apa? Misal untuk apel. Jika 

ditanya warnanya apa, akan dijawab apel juga, 

demikan pula jika ditanya bentuknya apa, umummya 

menjawab apel juga.  

Padahal mereka sudah mahir mengetahui 

segala macam bentuk warna dan bentuk. Tetapi 

karena cara berpikirnya yang sangat kaku, mereka 

tahunya apel ya apel, bukan sesuatu yang berwarna 

merah atau sesuatu yang berbentuk bulat. Problem-

problem bahasa yang lainnya yang mungkin muncul 
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dalam anak autis adalah bahasanya kaku dan baku 

terkesan seperti robot, tidak/minim memiliki 

kemampuan komunikasi 2 arah dan tidak/minim 

memiliki kemampuan bahasa yang spontan. 

Kemampuan ini pun bisa dilatih dengan 

menggunakan teknik VB. Harus dimengerti juga 

bahwa setiap anak autis memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing sehingga bentuk progam 

dan hasil akan sangat individu. 

Jenis bahasa yang berlaku umum selain 

bahasa ekspresif adalah bahasa receptive. Hal ini 

dalam VB disebut listener responding, artinya 

pendengar merespons apa yang 

ditanyakan/diutarakan oleh pembicara. 

Antecedentnya adalah verbal stimulus dari 

pembicara, behaviornya adalah non-verbal stimulus 

dan konsekuensinya adalah non specific 

reinforcement juga. Jadi contohnya jika kita “ambil 

kue”, behaviornya anak “mengambil kue” dan 

konsekuensinya anak mendapatkan pujian. Ada 

kemampuan lain yang sangat penting untuk level 

beginner dari program untuk anak autis, yaitu 

kemampuan imitasi gerak dan mengikuti perintah 

serta kemampuan mencocokkan (matching to 

sample). Selain itu kemampuan basic lainnya adalah 

menengok dan datang jika namanya dipanggil. 
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BAB IV 

IMPLIKASI DAN IMPLEMENTASI TEORI 

BEHAVIORISME MENURUT BURRHUS FREDERIC 

SKINNER DALAM PEMBELAJARAN  

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

 

A. Implikasi Teori Behaviorisme  Menurut Burrhus 

Frederic Skinner Dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam 

Mengidentifikasi implikasi dari Teori 

Behaviorisme B.F Skinner perlu di ketahui bahwa 

pengaruh psikologi dalam pembelajaran mempunyai 

fokus  yaitu tingkah laku serta aspek-aspek psikologis 

dalam aktifitas pembelajaran sehingga dapat 

menciptakan suatu proses pembelajaran yang efektif. 

Upaya menciptakan proses pembelajaran efektif dapat 

dilakukan dengan mewujudkan perilaku mengajar 

yang efektif pada guru, dan mewujudkan perilaku 

belajar pada siswa yang terkait dengaan proses 

pembelajaran. pernyataan di atas menunjukkan bahwa 

psikologi, terlebih psikologui belajar termasuk 

psikologi pembelajran PAI, mempunyai peran besar 

dalam proses pembelajaran Pendidikan  Agama 

Islam.
1
 

                                                           
1
 Surya, M. Psikologi Pembelajaran dan pengajaran ( Bandung: 

Jurusan Psikologi pendidikan dan bimbingan IKIP Bandung,1997), 25. 

110 



 
 
 
 

111 

Seperti halnya dalam Behaviorisme. Teori 

behaviorisme yang menekankan adanya hubungan 

antara stimulus (S) dengan respons (R) secara umum 

dapat dikatakan memiliki arti yang penting bagi siswa 

untuk meraih keberhasilan belajar. Caranya, guru 

banyak memberikan stimulus dalam proses 

pembelajaran, dan dengan cara ini siswa akan 

merespons secara positif apa lagi jika diikuti dengan 

adanya reward yang berfungsi sebagai reinforcement 

(penguatan terhadap respons yang telah ditunjukkan). 

Oleh karena teori ini berawal dari adanya percobaan 

sang tokoh behavioristik terhadap binatang, maka 

dalam konteks pembelajaran ada beberapa prinsip 

umum yang harus diperhatikan. 

Implikasi dari apa yang di berikan dan di 

paparkan oleh B F Skinner terhadap pembelajaran 

pendidikan agama Islam di kira mampu meningkatkan 

efektifitas dari pembelajaran. Sebagai contoh 

penggunakan Operant Conditioning dalam 

pembelajaran. dalam Operant Conditioning Mengatur 

tentang pembentukan sikap anak. Jika dalam 

pembelajaran guru menggunakan konsep 

Reinforcement dan Punishment dengan negatif 

maupun positif pasti akan mampu mengondisikan 

operan/ peserta didik. 

Setiap teori belajar mempunyai implikasi bagi 

pengajaran. Bagi guru teori belajar dapat memperjelas 
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fungsinya bagi anak dalam belajar.
2
 Begitu juga 

Skinner mengakui bahwa aplikasi dari teori operant 

adalah terbatas, tetapi ia meyakini bahwa ada 

implikasi praktis bagi pendidikan. Ia mengemukakan 

bahwa kontrol yang positif atau menyenangkan 

mengandung sikap yang menguntungkan terhadap 

pendidikan, dan akan lebih efektif bila digunakan. 

Menurut skinner konsekuensi itu sangat 

menentukan apakah seseorang akan mengulangi suatu 

tingkah laku yang sama pada waktu lain atau dimasa 

yang akan datang. Mengendalikan konsekuensi yang 

timbul dari tingkah laku tertentu dapat menyenangkan 

ataupun tidak menyenangkan bagi yang bersangkutan. 

Bermacam – macam penjatahan waktu bagi 

konsekuensi dapat juga berpengaruh juga peda yang 

bersangkutan. 

Beberapa implikasi teori belajar Skinner dalam 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit-

unit yang terkecil. 

b. Hasil belajar harus segera diberitahukan kepada 

siswa, jika salah dibetulkan dan jika benar 

diperkuat. 

                                                           
2
 Sudjana, Nana, Teori-teori Belajar untuk Pengajaran 

(Jakarta: LPM Fakultas Ekonomi UI, 1999).50. 
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c. Dalam proses pembelajaran tidak dikenakan 

hukuman yang bersifat fisik. 

d. Dalam pendidikan mengutamakan mengubah 

lingkungan untuk mengindari pelanggaran agar 

tidak menghukum. 

e. Tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi 

hadiah. 

f. Hadiah diberikan kadang-kadang (jika perlu) 

g. Tingkah laku yang diinginkan, dianalisis kecil-

kecil, semakin meningkatkan pencapaian tujuan. 

h. Dalam pembelajaran sebaiknya digunakan pula 

pembentukan (Shaping). 

i. Mementingkan kebutuhan yang akan menimbulkan 

tingkah laku operan. 

Untuk memenuhi kebutuhan di atas atau ketika 

seorang guru ingin pula menjadikan seorang peserta 

didik menjadi apa yang guru mau maka guru hanya 

perlu menggunakan tahapan dalam pengkondisian 

operan yaitu: 

a. Pembentukan Respons (Shaping Behaviour) 

b. Generalisasi dan Diskriminasi 

c. Jadwal Penguatan (Schedule of reinforcement) 

d. Penguatan intermiten 

e. Percontohan (modeling) 

f. Token ekonomi.  

Ketika konsep berikut dilakukan oleh guru 

maka pembelajaran efektif akan di rasakan oleh guru. 
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Adapula konsep Analisis perilaku yang yang 

ditemukan oleh Skinner pula, dan jika diterapkan 

dalam pembelajaran dikira mampu  memberikan 

dampak positif bagi pembelajaran Agama Islam. 

Sebagai contoh jika guru menggunakan konsep 

Prompt , Shaping , Menghilangkan perilaku yang tak 

diinginkan, digunakan dalam pembelajaran PAI maka 

tinggat pemahaman dan apa yang diinginkan akan 

lebih tinggi kemungkinan berhasil. Verbal Behavior 

merupakan konsep yang diberikan oleh Skinner yang 

kebanyakan digunakan oleh peserta didik yang 

berkebutuhan khusus.  

Konsep konsep dalam Behaviorisme Skinner 

juga banyak menjadi dasar metode-metode 

pembelajaran yang biasa digunakan dalam Active 

learning sehingga tidak diragukan lagi bahwa 

Implikasi teori Behaviorisme dalam pembelajaran 

sangat baik dan mampu meningkatkan efektifitas serta 

efisiensi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam.  

 

B. Implementasi Teori Behaviorisme Menurut 

Burrhus Frederic Skinner Dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam  

Implementasi teori Skinner dalam 

pembelajaran dikira sangat mudah. Sebagai contoh 

jika seorang guru ingin membentuk siswanya setiap 

hari berangkat kesekolah tepat waktu, maka sebagai 
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penguatan guru tersebut bisa memberikan reward 

dengan segera pada siswa yang paling awal berangkat 

kesekolah dan memberi hukuman pada siswa yang 

terlambat datang kesekolah. Namun guru hendaknya 

memberi hukuman yang positif kepada siswanya. 

Penguatan itu dilakukan secara konsisten hingga siswa 

terbiasa dengan tingkah laku tersebut. 

Pendidik hendaknya melakukan pencatatan 

dari kemajuan siswa, sehingga dapat dilakukan 

perubahan program yang diperlukan siswa. Pendidik 

perlu mengetahui dan menentukan tugas mana yang 

akan dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakan, dan 

hasil apa yang diharapkan. Menurut Skinner mengajar 

adalah mengatur kesatuan penguat untuk mempercepat 

proses belajar.
3
 Dengan demikian tugas guru harus 

menjadi arsitek dalam membentuk tingkah laku siswa 

dengan penguatan, sehingga dapat membentuk 

respons yang tepat dikalangan siswa. 

Dalam konsep Skinner ada beberapa teori 

belajar yang bisa digunakan dalam pembelajaran. 

antara lain :   

 

1. Operant Conditioning  

                                                           
3
 Boerre, George, Personaliti Theoris ( Yogyakarta: Prisma 

Sophie, 2009).80. 
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“The experimental procedure in 

operant conditioning is 

straightforward. We arrange a 

contingency of reinforcement and 

expose an organism to it for a given 

period. We then explain the frequent 

emission of the response by pointing 

to this history. 
4
(Prosedur 

eksperimental dalam pengkondisian 

operan adalah mudah. Kami mengatur 

kemungkinan penguatan dan 

mengekspos organisme untuk periode 

tertentu. Kita kemudian jelaskan emisi 

yang sering muncul dari tanggapan 

dengan menunjuk sejarah ini). 

 

Dari penjelasan diatas bahwa 

Operant Conditioning  merupakan konsep 

yang mengatur tingkah laku siswa sesuai 

dengan apa yang diinginkan. Adapun contoh 

penerapan teori Operant Conditioning dalam 

dunia pendidikan, yaitu : Guru menyampaikan 

stimulus yang mendahuluinya, respon siswa 

guru manyampaikan konsekuensi stimulus. 

                                                           
4
. B.F. Skinner. Science and Human Behavior 

(Massachusetts:Harvard University, 1932),71. 
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Siapa nabi Allah yang pertama ”?. Ketika 

siswa menjawab dengan “Nabi Adam” maka 

guru akan memberikan Reward berupa  pujian 

yang membuat siswa terus bersemangat. 

Sebagai Contoh: Sebutkan salah satu malaikat 

Allah ? ketika siswa menjawab “Ridwan ” 

maka guru memberi jawaban. ya, betul 

sekali....!!!. jika respon siswa tidak sesuai 

dengan apa yang di harapkan. “lalu apakah 

tugas malaikat Ridwan? Ketika jawaban siswa 

“Menjaga Neraka” maka guru membenarkan 

dengan jawaban” Bukan itu salah, yang benar 

menjaga surga”. 

Apabila siswa menjawab dengan benar 

maka diberikan reward (pujian), sedangkan bila 

siswa menjawab salah maka tidak seharusnya 

mendapatkan hukuman secara fisik cukup dengan 

membenarkan atau dengan perkataan, karena itu 

akan membuat siswa takut untuk merespons 

pertanyaan guru diwaktu yang lain. Akan tetapi, 

apabila reward terus diberikan,  maka akan 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

Dalam pengkondisian operan terdapat pula 

2 konsep penting yaitu Reinforcement dan 

Punishment  yang bisa jika diterapkan dalam 

pembeljaran pendidikan Agama Islam. 
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Reinforcement dan Punishment terbagi menjadi 2 

yaitu positif dan negatif sebagai contoh : 

 

a. Penguatan positif (Positif reinforcement)  

Penguatan positif (Positif reinforcement) 

adalah apa saja stimilus yang dapat 

meningkatkan sesuatu tingkah laku, contoh: 

seorang siswa  yang menyelesaikan tugas akidah 

akhlak maka guru memperbolehkan dia untuk 

Istirahat dahulu, maka dia akan mengulangi 

tingkah laku itu. Perlu diingat bahwa sesuatu 

penguatan itu bisa berupa benda, penguatan 

sosial (seperti pujian atau sanjungan) atau nilai 

baik. Selayaknya penguatan positif dilakukan 

ndengan konsisten serta didak berhenti saat 

pertengahan proses, karna ditakutkan peserta 

didik akan kembali seperti sediakala. 

 

b. Penguatan negatif (Negatif reinforcement)  

Penguatan negatif (Negatif 

reinforcement) adalah apa saja stimulus yang 

menyakitkan bukan keadaan tidak 

menyenangkan atau tidak mengenakkan 

perasaan sehingga mengurangi terjadinya 

sesuatu tingkah laku contoh : Seorang siswa 

selalu mengerjakan tugas agamanya karna jika 

tidak mengerjakan maka  guru akan menegur 
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dengan tegas   ketika ia tidak mengerjakan 

tugasnya sehingga siswa selalu mengerjakan 

tugas karna tidak mau kena teguran guru.  

 

c. Hukuman negatif (Negative punishment)  

Hukuman negatif (Negative punishment) 

adalah apa saja stimulus yang menghilangkan 

atau mencabut hal hal yang disukai contoh: 

ketika pembelajaran ada satu siswa yang 

bermain HP maka guru menyita Hp tersebut dan 

siswa lebih fokus belajar.  

 

 

 

d. Hukuman Positif (Positif Punishment) 

Hukuman Positif (Positif Punishment)  

adalah apa saja yang stimulus yang memberikan 

hal yang tidak menyenangkan kepada siswa 

sehingga melemahkan kebiasaan buruk siswa 

contoh : siswa yang terlambat akan diberikan  

tugas menulis surat Al Quran dari guru maka 

siswa akan tidak terlambat. Namun hukuman 

dari guru tersebut akan membuat peserta didik 

tersebut akan belajar dari tugas yang diberikan 

guru.   

Skinner juga memberikan teknik- teknik 

dalam pengkondisian operan yang dapat 
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dilakukan untuk pembentukan tingkah laku dalam 

pembelajaran. yang diharapkan mampu untuk 

membantu guru membentuk perilaku siswa yang 

diinginkan. Yaitu  sebagai berikut: 

 

a. Pembentukan Respons (Shaping Behaviour) 

Shaping behavior, atau Pembentukan 

respon (Shaping) merupakan prosedur 

pembentukan respon bisa digunakan untuk 

melatih tingkah laku siswa dalam proses 

pembelajaran agar secara bertahap mampu 

merespon sesuatu stimulus yang baik.
5
  

Contohnya: Seorang siswa yang malas belajar 

pelajaran PAI dalam kelas, namun guru dan 

teman temannya terus memotivasi untuk 

semangat belajar PAI.  Pengakuan guru  teman 

teman sekelasnya (peer approval) akan 

menguatkan kelakuan siswa yang bersangkutan 

untuk menjadi anak yang semangat belajar.  

Apabila temen temannya memberi respon 

positif untuk bersemangat belajar itu berarti 

menguatkan dia untuk terus belajar yang 

sungguh sungguh dalam kelas.  Siswa yang 

bersangkutan mungkin tidak akan menjadi 

                                                           
5
 .Muhammad Asrori,Psikologi Pembelajaran ( Bandung: 

Wacana Prima,2007),21 
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siswa yang semangat di kelas jika tidak ada 

teman yang memberi respon positif  ketika dia 

siswa tersebut semangat belajar dalam kelas.  

 

b. Generalisasi dan Diskriminasi 

Generalisasi dan Diskriminasi.  

Generalisasi adalah penguatan yang hampir 

sama dengan penguatan sebelumnya akan 

dapat menghasilkan respon  yang sama.
6
  

Contoh: seorang siswa akan menghafalkan juz 

amma  dengan  tepat waktu karena pada 

minggu lalu mendapat pujian didepan kelas 

oleh gurunya ketika dapat menyelesaikan 

hafalannya dengan tepat waktu.  

Diskriminasi adalah respon organisme 

terhadap suaru pengutan, tetapi tidak terhadap 

jenis penguatan yang lain. Contoh: Seorang 

siswa menghafal dengan tepat waktu karena 

mendapat pujian dari pak Mustafa dengan 

senyum dan memuji depan kelas pada mata 

pelajaran Al Quran, tetapi tidak demikian 

halnya ketika mendapat pujian oleh ibu sara  

pada mata pelajaran Akidah Akhlak karna pada 

pelajaran ini masih kurang bagus dalam 

mengerjakan tapi bu sara hanya memberikan 

                                                           
6
 .Ibid, 11.  
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respon dengan mengatakan “Bagus lanjutkan”.  

Respons ini bisa berbeda karena kemungkinan 

cara memberikan pujian dari dua orang guru 

tersebut berbeda.  

 

c. Jadwal Penguatan (Schedule of reinforcement) 

“A schedule of reinforcement 

describes this arrangement.In other 

words, a schedule of reinforcement 

is a prescription that states how 

and when discriminative stimuli 

and behavioral consequences will 

be presented.
7
”(Jadwal penguatan 

menjelaskan pengaturan ini. 

Dengan kata lain, jadwal penguatan 

adalah resep yang menyatakan 

bagaimana dan kapan stimuli 

diskriminatif dan konsekuensi 

perilaku akan disajikan). 

 

Schedule reinforcement atau jadwal 

penguatan menguraikan tentang kapan 

                                                           
7
. Pearce, David. Ceney,  D Carl. Behavior Analysis and 

Learning (London: Lawrence Erlabaum Associate Publishers,2004),137. 
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bagaimana suatu respon diperbuat, menurut 

Skinner ada dua cara peneguhan yaitu: 

 

1) Continuous reinforcement 

Penguatan berkelanjutan (continuous 

Reinforcemet) adalah penguatan yang 

diberikan pada saat setiap kali organisme 

individu menghasilkan suatu respons. 

Contoh : setiap kali seorang siswa mampu 

mengerjakan soal dengan betul, guru selalu 

memberikan pujian kepadanya.  

2) Variable reinforcement  

Penguatan berkala (Variable reinforcement) 

adalah ganjaran atau penguatan yang 

diberikan dalam jangka waktu tertentu. 

Contoh: ketika seorang siswa tidak mampu 

membaca Al Quran , maka guru terus 

memotivasinya agar bisa membaca Al 

Quran. Ketika seorang siswa tersebut 

mampu membaca Al Quran guru tersebut 

memberika hadiah kepada siswa tersebut. 

Dalam Variable reinforcement terdapat 

atau penguata dengan jangka waktu terdapat 2 

bentuk waktu yaitu: 

a) Fixed Ratio Schedule  

Fixed Ratio Schedule merupakan 

pemberian sesuatu yang berdasarkan pada 
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penyajian bahan pelajaran, yang mana 

pemberi reinforcement baru  memberikan 

penguatan respon setelah terjadi jumlah 

tertentu dari respon.contoh seorang guru 

memberikan pujian kepada siswa ketika 

siswa mendapatkan nilai lebih dari 80 dari 

pelajaran PAI. Serta guru harus mempunya 

jadwal pemberian tersebut. Dan selayaknya 

guru memberikan lebih ketika peserta didik 

melakukan secara terus menerus. 

b) Variable ratio schedule 

Variable ratio schedule yang 

didasarkan pada penyajian bahan pelajaran 

dengan penguat setelah jumlah rata-rata 

respon. Contoh : dalam pelajaran PAI siswa 

kelas 8 rata rata mendapatkan nilai 90 

dalam ujian maka guru memberika pujian 

kepada siswa kelas 8. Jika rata rata siswa 

masih di bawah nilai standar maka pujian 

belum bisa diberikan kepada siswa.adapula 

tenggang rata rata yang terbagi menjadi 2 

yaitu:  

Waktu tetap (fixed interval) adalah 

penguatan diberikan pada akhir waktu yang 

ditetapkan. Misalnya jika waktu yang 

ditentukan adalah satu menit, maka 

pengutan yang diberikan kepada respon 
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muncul setelah  satu menit. Contoh dalam 

pembelajaran guru akan memberikan hadiah 

bagi siapa saja yang mampu menghafalkan 

ayat Al quran dalam jangka waktu 5 menit, 

jika ada siswa yang mampu maka akan 

diberikan hadiah. 

 Waktu berubah (Variable interval) 

adalah apabila penguatan   diberikan pada 

akhir waktu yang ditetapkan, tetapi waktu 

yang ditetapkan berbeda berdasarkan 

respons yang muncul. Contoh: dalam 

pembelajaran guru mengajarkan tentang 

materi Sholat guru menyuruh siswa untuk 

mengambil kesimpulan dari apa yang sudah 

di ajarkan ketika semua siswa mampu untuk 

menjawab maka diakhir pelajaran guru akan 

memberikian pujian atau hadiah. 

Penggunakan waktu harus sesaui 

dengan keadaan siswa dalam pembelajaran 

serta tidak bisa guru untuk menekan murid 

sesuai dengan yang diinginkan guru. 

 

d. Penguatan intermiten. 

Penguatan intermiten dalam penguatan 

ini dilakukan dengan memberikan ganjaran 

untuk memelihara perubahan tingkah laku  

atau respon positif yang telah dicapai 
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seseorang.  Contoh: seorang siswa malu untuk 

praktek sholat, namun lambat laun siswa itu 

berani mempraktekkan sholat dan guru serta 

teman temannya memberikan pujian 

kepadanya. Setelah itu pendidik harus 

melakukan hal tersebut berulangkali ketika 

peserta didika mengalami hal tersebut. 

Pendidik harus terus memotivasi peserta didik 

pula.  

 

e. Percontohan (modeling) 

Modeling (percontohan), adalah 

perilaku atau respon individu yang dilakukan 

dengan mencontoh tingkah laku orang lain.  

Contoh: seorang siswa sering memberi 

sedekah kepada temannya, karena melihat guru 

sering memberi sedekah kepada siswanya. Dan 

guru dituntut untuk selalu berbudi luhur serta 

mampu memberi contoh yang baik  

 

f. Token ekonomi.  

Token economy adalah memberikan 

ganjaran berupa sesuatu yang memiliki nilai 

ekonomi ketika seorang telah mampu 

menunjukan respons atau tingkah laku yang 

positif sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Contoh: guru memberikan buku tulis kepada 
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siswa yang hafal Al Quran dalam kelas serta 

memberikan pujian kepada siswa tersebut. Dan 

diharapkan guru memberikan hadiah kepada 

siswa yang bermanfaat bagi pembelajarannya 

maupun bagi semangat belajar siswa tersebut. 

Berikut merupakan konsep belajar dalam 

Operant Conditioning  yang dicetuskan oleh 

Skinner dengan penggunkannya dalam 

pembelajaran yang mudah dilakukan oleh guru.   

 

2. Analisysis Behavior 

“Applied behavior analysis is a field of study 

that focuses on the application of the 

principles, methods, and procedures of the 

science of behavior. Because applied 

behavior analysis is a wide field of study, it 

cannot be characterized by a single 

definition. Characteristics of Applied , 

several features in combination distinguish 

applied behavior analysis as a  unique 

discipline.”
8
(Analisis perilaku terapan adalah 

bidang studi yang berfokus pada aplikasi dari 

prinsip, metode, dan prosedur ilmu perilaku. 

                                                           
8
 Pearce, David. Ceney,  D Carl. Behavior Analysis and 

Learning (London: Lawrence Erlabaum Associate Publishers,2004), 

358-389. 
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Karena diterapkan analisis perilaku adalah 

bidang studi yang luas, tidak dapat dicirikan 

dengan definisi tunggal. Karakteristik 

Diterapkan, beberapa fitur dalam kombinasi 

membedakan analisis perilaku terapan 

sebagai disiplin yang unik). 

   

 Dalam analisis perilaku ini terdapat 3 cara 

analisis perilaku siswa yaitu Prompt, Shaping dan 

mengurangi perikaku yang tak di inginkan. 

 

a. Prompt (dorongan)  

Prompt adalah stimulus tambahan atau 

isyarat tambahan yang diberikan sebelum 

respons dan meningkatkan kemungkinan respon 

itu akan terjadi. Contoh: saat pelajaran praktek 

sholat akan selesai, guru berkata, “Mari bersiap 

untuk pelajaran selanjutnya”. Jika siswa masih 

saja belum merapikan peralatan sholatnya, guru 

bisa menambahkan, “Baiklah, rapikan peralatan 

sholat kalian dan ikut saya ke ruang untuk 

pelaran selanjutnya”. Atau prompt  bisa melalui 

media, melalui papan pengumuman, peraturan 

kelas, kontrak belajar. 

 

b. Shaping (Pembentukan) 
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Ketika guru menggunakan prompt, 

mereka berasumsi bahwa siswa dapat 

melakukan perilaku yang diinginkan selanjutnya 

ialah proses pembentukan. Contoh: Anak lelaki 

yang pemalu ketika disuruh menjadi imam 

sholat. Perilaku sasarannya adalah membuatnya 

mau mau menjadi imam sholat dari teman 

sebayanya. Pada awalnya anda perlu 

memperkuatnya dengan memberinya senyum di 

kelas atau memberi motivasi maupun contoh. 

Kemudian memperkuatnya hanya jika dukungan 

dari teman sebayanya menurun . Dan terakhir, 

anda harus memberinya imbalan hanya jika dia 

melakukan perilaku sasaran, yakni berani 

menjadi imam saat sholat, bisa melalui pujian 

atau yang lain. 

 

c. Mengurangi Perilaku yang Tidak Diharapkan.  

Ketika guru ingin mengurangi perilaku 

yang tidak diharapkan (seperti mengejek, 

menganggu diskusi kelas,dll perlu adanya upaya 

menghilangkannya. Analisa perilaku terapan 

Paul Alberto dan Anne Troutman 

merekomendasikan bahwa jika guru ingin 

mengurangi perilaku yang tidak diharapkan, 

mereka harus menggunakan empat langkah 

berikut ini secara berurutan yaitu: Menggunakan 
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penguatan dan diferensial selanjutnya  

Menghentikan penguatan (pelenyapan) 

kemudian Menghilangkan stimuli yang 

diinginkan dan Memberikan stimuli yang tidak 

disukai (hukuman). 

 

1) Menggunakan penguatan Diferensial. 

Dalam penguatan diferensial, guru 

memperkuat perilaku yang lebih tepat atau 

yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan 

anak. Contoh: guru mungkin lebih 

memperkuat aktivitas belajar anak  

ketimbang bermain game, atau memperkuat 

perilaku sopan, atau anak yang duduk tenang 

ketimbang berlarian di kelas, atau anak yang 

mengerjakan pekerjaan rumah tepat pada 

waktunya. 

 

2) Menghentikan Penguatan (Pelenyapan). 

Strategi menghentikan penguatan ini 

adalah menarik penguatan positif terhadap 

perilaku tidak tepat atau tidak pantas. Banyak 

perilaku tidak tepat yang secara tak sengaja 

dipertahankan karena ada penguatan positif 

terhadapnya, terutama oleh perhatian guru. 

Salah satu stragei yang bagus adalah 

meminta seseorang mengobservasi kelas 
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beberapa kali dan menggambarkan pola 

penguatan yang  berikan pada siswa. 

Jika kemudian menyadari bahwa 

terlalu banyak memberi perhatian pada 

perilaku siswa yang tidak tepat, abaikan 

perilaku itu dan beri perhatian pada perilaku 

siswa yang tepat. Selalu kombinasikan 

penghilangan perhatian pada perilaku tidak 

tepat dengan memberi perhatian pada 

perilaku yang tepat. Contoh: ketika guru 

memerhatikan seorang anak dalam 

pembelajaran, dan setelah selesai siswa 

masih ingin diperhatikan maka guru harus 

menghentikan perhatian tersebut dan 

memberikan perhatian tersebut kepada siswa 

yang lain .
9
 

 

3) Menghilangkan Stimuli yang Diinginkan.  

Ketika kita telah mencoba dua opsi 

pertama, dan tenyata tidak berhasil. Opsi 

ketiga adalah menghilangkan stimuli yang 

diinginkan siswa. Dua strategi dalam opsi ini 

adalah time out dan response cost.  

a) Time out : Strategi yang paling sering 

dipakai guru untuk menghilangkan stimuli 

                                                           
9
. C. Asri Budiningsih. Belajar dan Pembelajaran ( Jakarta: 

Rineka Cipta,2005), 78.  
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yang diinginkan adalah time out (atau 

“disetrap”). Dengan kata lain, jauhkan 

penglihatan positif dari siswa. Contoh: 

seorang siswa saat sholat mengganggu 

temannya sehingga guru menyuruh dia 

berdiri selama pembelajaran.   

b) Response cost : Strategi kedua ini untuk 

menjauhkan stimuli yang diinginkan 

adalah response cost, yakni menjauhkan 

penguat positif dari siswa. Contoh: setelah 

seorang siswa berperilaku salah, guru bisa 

menyuruh anak tidak boleh istirahat saat 

jam istirahat tiba.
10

 

4) Menyajikan Stimuli yang Tidak Disukai 

(Hukuman).  

Hukuman adalah suatu perbuatan 

dimana kita secara sadar menjatuhkan 

nestapa kepada orang lain baik secara rohani 

maupun jasmaninya, hukuman diberikan 

sebagai respon atau tindakan yang diberikan 

ketika telah terjadi pelanggaran atau 

kesalahan yang telah diperbuat.
 11

 Hukuman 

dikatakan berhasil jika dapat menimbulkan 

                                                           
  

10
. Hergenhahn,B.R. Theories of learning (Jakarta: Kencana 

Prenda Media Grup, 2008),80.   

  
11. 

C. Asri Budiningsih. Belajar dan Pembelajaran ( Jakarta: 

Rineka Cipta,2005),52. 



 
 
 
 

133 

rasa penyesalan akan tindakan salah yang 

telah dilakukan.  Hukuman yang diberikan 

bukan sebagai bentuk pembalasan dendam 

oleh pendidik, sehingga hukuman yang 

diberikan masih dalam batas kewajaran.
 12

 

Diberikannya sebuah hukuman agar si 

pelanggar menjadi sadar dan tidak lagi 

mengulangi kesalahannya. Terdapat beberapa 

teori mengenai hukuman diantaranya :  

a) Teori menjerakan  

Sebuah teori hukuman yang diterapkan 

agar pelanggar hukuman tersebut merasa 

jera (kapok). Contoh: memberikan 

hukuman menulis Surat Al Baqarah 

karena menyontek dan mengganggu 

temannya. 

b) Teori menakut-nakuti : 

Teori hukuman yang diterapkan 

agar pelanggar hukuman merasa takut 

akan mengulangi pelanggaran yang telah 

dilakukan, biasanya berbentuk ancaman 

yang dibarengi dengan tindakan. Contoh: 

seorang siswa seringkali berkata kotor lalu 

guru menakut nakutinya dengan berkata 

                                                           
12

. Sumadi Surya Brata.  Psikologi pendidikan ( Bandung: 

Rajawali Press,2009), 150. 
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“Allah akan marah dan kamu akan 

mendapat dosa besar”. 

c) Teori perbaikan : 

Teori hukuman yang diterapkan 

agar pelanggar hukuman mau 

memperbaiki kesalahannya yang dimulai 

dari diberi pengetian, dinasihati, sehingga 

timbul kesadaran darinya untuk tidak 

mengulangi kesalahannya. Contoh: 

memberikan nasehat kepada siswa saat 

menjahili temannya, dan memberikan 

pengertian bahwa apa yang di lakukan itu 

salah. 

Dari teori-teori tersebut hukuman yang 

paling baik dalam pendidikan yaitu teori perbaikan, 

Adapun teori menjerakan juga dianggap baik 

namun sebaiki teori perbaikan.  

 

1. Verbal Behaviour 

“Verbal behavior refers to the vocal, 

written, gestural and signed behavior 

of a speaker, writer,or communicator. 

This behavior operates on the listener, 

reader, or observer, who arranges for 

reinforcement of the verbal 
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performance in a particular setting.”
13

 

(Perilaku verbal mengacu pada perilaku 

vokal, tertulis, gestural dan 

ditandatangani dari pembicara, 

penulis,atau komunikator. Perilaku ini 

beroperasi pada pendengar, pembaca, 

atau pengamat, yang mengatur untuk 

penguatan kinerja verbal dalam 

pengaturan tertentu) 

Bisa diambil kesimpulan bahwa Verbal 

behavior adalah salah satu metoda dari ABA 

(Apllied Behavior Analisis) yang mengajarkan 

kemampuan baru, utamanya kemampuan bahasa 

dan sosial untuk anak-anak autis dan berkebutuhan 

khusus. Bahasa di dalam verbal behavior 

dipandang sebagai behavior yang dapat dibentuk 

dan di-reinforce melalui media orang lain. Dalam 

verbal behavior, ungkapan receptive (mengerti) dan 

ekspresif (berbicara) tidak cukup, sehingga BF 

Skinner membagi kemampuan bahasa ekspresif ini 

dalam 4 jenis (verbal operant) yaitu manding, 

tacting, echoic dan intraverbal. 

                                                           
13

 Pearce, David. Ceney,  D Carl. Behavior Analysis and 

Learning (London: Lawrence Erlabaum Associate Publishers,2004),344. 
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Bahasa ekspresif tidak hanya sang anak 

mampu berkomunikasi (vokal atau non vokal) 

tetapi juga anak mengerti apa fungsi dari bahasa itu 

tersendiri. Apa itu manding (meminta sesuatu), 

tacting (melabel benda), echoic (meniru suara) dan 

intraverbal (menjawab pertanyaan). Dalam konsep 

verbal behavior, verbal tidak sama dengan 

vokal/berbicara. Selama anak bisa berkomunikasi 

(vokal, bahasa isyarat, gambar) itu berarti sudah 

verbal. Sama seperti teknik terapi ABA yang lain 

VB berdasarkan prinsip sains untuk menurunkan 

problem behavior dan mengajarkan new skills. VB 

pun harus dijalankan secara intensif, hanya VB 

menekankan di motivasi dari sang anak untuk 

menggunakan bahasa sesuai fungsinya. 

 

a. Manding  

Manding adalah untuk meminta sesuatu. 

Dalam konsep behavior. Contohnya anak 

meminta guru untuk menjelaskan kembali, maka 

guru tersebut harus faham isyarat dari siswa 

tersebut dan menjelaskna kembali. Guru yang 

mengampu siswa berkebutuhan khusus harus 

faham bahasa tubuh dari siswa tersebut karna 

bahasa yang digunakan berbeda dengan bahasa 

siswa yang normal. 

b. Tacting 
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Tacting adalah me-label sesuatu yang 

dilihat, didengar, dicium, dirasa atau diraba oleh 

panca indra kita. Contohnya: kita 

mempraktekkan cara sujud yang benar, lalu guru 

menanyakan kepada siswa gerakan apa yang 

dilakukan oleh guru tersebut , ketika siswa 

masih menjawab belum sesuai dengan apa yang 

diharapkan maka guru memberikan pancingan 

dengan menambah awal huruf dari jawaban 

tersebut. Atau guru mengambil konsentrasi 

siswa dengan mengatakan “Apa ini?” sampai 

siswa mampu memahami apa yang diinginkan 

oleh guru tersebut 

 

c. Echoing  

Echoing atau Echoic adalah imitasi 

suara. Dalam buku Verbal Behavior 

Menyebutkan bahwa: 

“Echoic and textual operants present 

no similar problems, partly because 

the form of the response is more 

closely determined by the minimal 

repertoire in each area. If it is usually 

safe to assume that the speaker who 

possesses a textual response also 

possesses an echoic response of the 

same form, it is only because echoic 
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behavior is almost inevitably acquired 

before textual.” 
14

( Imitasi suara dan 

tekstual tidak memiliki masalah yang 

sama, sebagian karena bentuk respon 

lebih ditentukan oleh stimulus 

minimal di setiap area. Jika biasanya 

aman untuk mengasumsikan bahwa 

pembicara yang memiliki respons 

tekstual juga memiliki respons echo 

dengan bentuk yang sama, itu hanya 

karena perilaku echo hampir pasti 

diperoleh sebelum tekstual.) 

 

Dari penjelasan diatas yaitu siswa yang 

memiliki masalah tersebut berbeda dengan 

lainnya yaitu dengan memberikan stimulus surara 

dahulu baru dilanjutkan teks. Setiap gerakan 

maupun praktik guru memberikan stimulus surara 

kepada siswa dan membantu siswa untuk 

menirukan suara sesuai keinginan guru tersebut, 

dari setiap lini pembelajaran . Contohnya kita 

membacakan Bismillah-hirrahman-niraahim, 

anak mengikuti Bismillah-hirrahman-niraahim, 

ketika anak mampu untuk mengikuti maka anak 

                                                           
14

. B.F Skinner. Verbal Behavior (Massachusetts : B. F. Skinner 

Foundation Reprint Series,1957), 225.  
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tersebut diberikan pujian dari guru. Namun jika 

siswa tak mampu berbicara, guru bisa melihat dr 

bahasa isyarat maupun menanyakan pada siswa 

sudah mampu atau belum. Dalam imitasi suara ini 

guru tidak bisa memaksakan kehendak dalam 

pembelajaran, karna siswa berkebutuhan khusus 

harus dibantu secara bertahap dan konsisten. 

  

d. Intraverbal  

Intraverbal adalah verbal behavior yang 

berada dibawah control verbal operant yang lain 

misalnya menjawab pertanyaan dan mengisi titik-

titik (sebagai basic dari percakapan 2 arah). 

Contohnya, kita bertanya pada anak “Siapa tuhan 

kita ?” siswa menjawab “Allah” dan 

konsekuensinya adalah pujian, misal pintar, hebat. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Implikasi Teori Behaviorisme  Menurut Burrhus 

Frederic Skinner Dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam . Implikasi dari apa yang di berikan 

dan dipaparkan oleh B F Skinner terhadap 

pembelajaran pendidikan Agama Islam di kira 

mampu meningkatkan efektifitas dari 

pembelajaran. Sebagai contoh penggunakan 

Operant Conditioning dalam pembelajaran. dalam 

Operant Conditioning Mengatur tentang 

pembentukan sikap anak. Jika dalam pembelajaran 

guru menggunakan konsep Reinforcement dan 

Punishment dengan negatif maupun positif pasti 

akan mampu mengondisikan operan/ peserta didik. 

Serta berbagai tahapan tahapan yang telah di 

rancang Skinner dikira mmapu mengefektifkan 

pembelajaran pendidikan agama Islam.  

2. Implementasi Teori Behaviorisme Menurut 

Burrhus Frederic Skinner Dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Ada beberapa konsep 

yang bisa diterapkan dalam pembelajaran PAI yang 

mampu mengefektifkan pembelajaran, antara lain : 

Operant Conditioning, Analysis Behavior dan 

verbal Behavior.  3 unsur tersebut mampu 
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mengefektifkan pembelajaran serta mampu 

membantu pembelajaran bagi para penyandang 

disabilitas. 

 

B. Saran 

Implikasi dan Implementasi teori 

Behaviorisme Skinner diharapkan menjadi pijakan 

awal dalam mengembangkan pembelajaran PAI. 

Kerjasama antara guru sangatlah penting untuk 

efektifitas pembelajaraqn PAI. Dari hasil penelitian 

yang telah dilaksanakan, peneliti memiliki saran untuk 

guru pendidikan agama Islam serta peneliti yang akan 

meneliti kasus selanjutnya yaitu: 

1. Bagi guru Pendidikan Agama Islam harus memiliki 

kemampuan mengeksplor pengetahuan tentang 

konsep konsep pembelajaran. dapat menggunkan 

berbagai macam teori belajar maupun konsep 

konsep dari para tokoh guna mengoptimalkan 

pembelajaran serta menghilangkan rasa jenuh siswa 

dari pembelajaran yang monoton dan satu arah 

guna menghilangkan stigma negatif bahwa 

pembelajaran PAI tergolong membosankan serta 

menjenuhkan. 

2. Bagi peneliti lain, sebaiknya penelitian ini 

dilanjutkan lebih lanjut lagi karna pembentukan 

perilaku akan berbeda saat berbeda tempat dan 

berbeda pemahaman pula. 
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