
	
Tesalonika Ananda Utari 9:00 pm on April 14, 2017 
Nama : Tesalonika Ananda Utari 
No. Reg : 5115151846 
1. Belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun 
stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati dan dapat diukur. 
Hal ini dikemukakan oleh tokoh behaviorisme yaitu 
a. Thorndike 
b. Pavlov 
c. Watson 
d. Skinner 
Jawaban : c. Watson 
2. Menurut Erwin Guthrie terdapat unsur yang memegang peranan penting 
dalam proses belajar yaitu 
a. Penghargaan 
b. Penguatan 
c. Hadiah 
d. Hukuman 
Jawaban : d. Hukuman 
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Ari Prabowo 9:00 pm on April 14, 2017 
Nama : Ari Prabowo 
No reg : 5115152234 
1. Siapakah tokoh pendukung paling awal dari behaviorisme? 
A. John B Watson 
B. Ivan pavlov 
C. Gagne 
D. Aristoteles 



Jawaban : A. John B Watson 
2. Ivan pavlov adalah  Siapakah ahli fisiologi dari rusia, yang membuat 
percobaan anjing mengeluarkan air liur pada saat bel berbunyi, pada 
clasical conditioning? 
A. John B Watson 
B. Ivan pavlov 
C. Gagne 
D. Aristoteles 
Jawaban : B. Ivan Pavlov 
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Subaidah 9:00 pm on April 14, 2017 
1. Pavlov merupakan salah satu tokoh dalam Teori Behavioistik. Teori 
kondisioning yang dikembangkan oleh Pavlov yaitu …. 
a. Seorang siswa yang ketika menjawab pertanyaan maka akan diberikan 
hadiah atau yang tidak menjawab akan diberikan hukuman. 
b. Seekor anjing diberi makanan (Stimulus) berupa tulang, anjing tersebut 
akan mengeluarkan air liurnya biasanya dilakukan secara berulang-ulang 
kepada anjing itu. 
c. Seorang anak usia Sekolah Menengah Pertama sudah bisa berpikir 
abstrak yaitu mengenai gagasan. Seorang anak sudah dapat memikirkan 
beberapa alternatif pemecahan suatu masalah. 
d. Seorang guru mengikuti pelatihan public speaking 
2. Dibawah ini yang merupakan empat tahapan Clasical Conditioning 
yaitu…. 
a. Diskriminasi, Akuisisi, Kepunahan, dan Optimal 
b. Aktualisasi, Akuisisi, Generalisasi, dan Optimal 
c. Akuisisi, Kepunahan, Dikriminasi, dan Generalisasi 
d. Kepunahan, Akuisisi, Aktualisasi, dan Generalisasi 



  Reply 
 

 
sdoriza 5 hours ago 
88 
  Reply 
 

 
Erika Fitriani Saripudin 9:01 pm on April 14, 2017 
Nama: Erika Fitriani S 
NIM: 5115154602 
1. Guru membiasakan mengajar siswanya untuk mencuci tangan sebelum 
makan. Guru tersebut menggunakan teori…(D) 
A. Pembentukan Karakter 
B. Classical Conditioning 
C. Class Conditioning 
D. Operant Conditioning 
2. Teori behaviorisme percaya bahwa…(A) 
A. Belajar lebih mudah dengan pembiasaan 
B. Belajar lebih mudah dengan memahami masalah 
C. Belajar harus sesuai tahapan usia 
D. Belajar penting untuk kepribadian 
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sdoriza 5 hours ago 
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Karina Febrianti 9:01 pm on April 14, 2017 
Nama: Karina febrianti 
NIM: 5115151874 
1. Berikut ini merupakan ciri-ciri behavioristik, yaitu 
1. Menekankan pada proses 
2. Siswa cenderng pasif membangun pengetahuannya. 
3. Evaluasi menggunakan tes subyektif (essay) 
4. Motivasi belajar bersifat ekstrinsik 
Jawaban yang benar adalah…………… 
A. 1,2, dan 3 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 4 
D. 4 saja 
Jawaban: C. 2 dan 4 
2. Berikut ini termasuk tokoh-tokoh behavioristik, kecuali…………….. 
A. Ivan Pavlov 
B. Edward L. Thorndike 
C. Skinner 
D. Piaget 
Jawaban: D. Piaget 
  Reply 
 

 
sdoriza 5 hours ago 
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Epilia ayu wardani 9:01 pm on April 14, 2017 
Epilia ayu wardani 



5115153608 
Pendidikan teknik elektro 
1. Tokoh paling awal yang mendukung terbentuknya teori behaviorisme 
adalah… 
a. John B Watson 
b. Pavlov 
c. Skinner 
d. Guthrie 
Jawaban: a 
2. Berikut merupakan tahapan yang di identifikasi Pavlov dalam proses 
pengkondisian klasik, kecuali… 
a. Penguatan 
b. Generalisasi 
c. Akuisisi 
d. Kepunahan 
Jawaban: a 
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sdoriza 5 hours ago 
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Nindiya Suhaerani 9:01 pm on April 14, 2017 
Nama: Nindiya Suhaerani 
Noreg: 5115154111 
1. Pavlov mengidentifikasi beberapa tahapan dalam proses pengkondisian 
klasik diantaranya, kecuali… 
A. Akuisisi 
B. Generalisasi 
C. Intelektualisasi 
D. Diskriminasi 
(Jawaban: C) 
2. Tokoh-tokoh Teori Behaviorisme antara lain, kecuali… 



A. Thorndike 
B. Watson 
C. Guthrie 
D. Johnson-Laird 
(Jawaban: D) 
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Purnama Catur Pandini 9:01 pm on April 14, 2017 
Nama : Purnama Catur Pandini 
Noreg: 5115155282 
Teori yang meningkatkan suatu perilaku atau sikap dengan memberikan 
reward atau punishment atas apa yang telah dilakukan. Teori tersebut 
merupakan bagian dari operant conditioning. Dalam teori tersebut terdapat 
reward dan punishment. Apakah masalah yang ada atas pemberian reward 
tersebut? 
A. Anak menjadi giat belajar 
B. Memunculkan perasaan ketidakadilan 
C. Anak-anak menjadi senang 
D. Merupakan metode baru dalam pembelajaran 
Jawabab : B 
Berikut merupakan tokoh-tokoh yang mempelopori teori behabiorisme, 
kecuali.. 
A. Jean Piaget 
B. Ivan Pavlov 
C. Skinner 
D. John B Watson 
Jawaban: A 
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Achmad Rizqi Agfian ( 5115152309) 9:02 pm on April 14, 2017 
Nama : Achmad Rizqi Agfian 
Noreg :5115152309 
1. Berikut ini merupakan ciri-ciri behavioristik, yaitu 
(1) Menekankan pada proses 
(2) Siswa cenderng pasif membangun pengetahuannya. 
(3) Evaluasi menggunakan tes subyektif (essay) 
(4) Motivasi belajar bersifat ekstrinsik 
Pilihan yang benar adalah…. (b) 
a. (1), (2), dan (3) 
b. (2) dan (4) 
c. (1) dan (3) 
d. (2), (3), dan (4) 
2. Di bawah ini merupakan unsur-unsur dalam operant conditioning, 
kecuali … 
a. Punishment 
b. Shaping 
c. Modelling (c) 
d. Extinction 
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Tubagus M. Fajar 9:02 pm on April 14, 2017 
ama : Tubagus M. Fajar 
No. Reg : 5115150710 
1. Proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara 
stimulus dan respon merupakan sebuah definisi dari ? 
A. Kognitivisme 
B. Konstruktivisme 
C. Behaviorisme 
D. Humanisme 
Jawaban C 
2. Menurut pavlov ada 4 tahapan dalam proses pengkondisian klasik yaitu, 
kecuali ? 
A. Akuisisi 
B. Generalisasi 
C. Stimulisasi 
D. Kepunahan 
Jawaban C 
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sdoriza 5 hours ago 
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  Reply 
 

 
Siti Bayani 9:03 pm on April 14, 2017 
Nama : Siti Bayani 
No reg : 5115151046 
Pendidikan Teknik Elektro 



Kosek : 0723 
1. Proses yang mempengaruhi perubahan tingkah laku sebagai akibat dari 
interaksi antara stimulus dan respon merupakan pemaknaan dari teori… 
A. Behavioistik 
B. Kognitif 
C. Konstruktivis 
D. Humanis 
Jawaban : A. Behavioristik 
2. Siapakah tokoh yang mengungkapkan Percaya bahwa hukuman 
(punishment) memegang peranan penting dalam proses belajar. Hukuman 
yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu mengubah tingkah laku 
seseorang… 
A. Pavlov 
B. Skinner 
C. Edwin Guthrie 
D. Watson 
Jawaban : C. Edwin Guthrie 
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Refina Uli 9:03 pm on April 14, 2017 
Refina Uli 
5115150284 
Pendidikan Teknik Elektro 
1. Psikologi hanya bisa menjadi ilmu benar jika itu menjadi proses 
pengamanan objektif rinci dan pengukuran merupakan teori Behaviorisme 
yang dikemukakan oleh… 
a. Gagne 
b. Berliner 
c. John B Watson 



d. Skinner 
Jawaban : c John B Watson 
2. Tokoh-tokoh dalam Teori Behaviorisme,kecuali … 
a. Pavlov 
b. Watson 
c. Skinner 
d. Burton 
Jawaban : d. Burton 
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Ahmad Saepul Bahri 9:03 pm on April 14, 2017 
Ahmad Saepul Bahri 
5115153070 
Pendidikan Teknik Elektro 
1. Berikut adalah beberapa tokoh dari teori behavioristik, kecuali … 
A. Guthrie 
B. Watson 
C. Skinner 
D. Pavlov 
E. Brunner 
Jawaban: E 
2. Tokoh yang mengemukakan bahwa teori behavior merupakan proses 
interaksi antara stimulus dan respon yaitu … 
A. Watson 
B. Skinner 
C. Thorndike 
D. Piaget 
E. Pavlov 
Jawaban: C 
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Intan Agustina 9:03 pm on April 14, 2017 
Intan Agustina Prabowo 5115152253 
1. Pavlov mengidentifikasi empat tahapan dalam proses pengkondisian 
klasik, yaitu….. 
a. Akuisisi – Kepunahan – Generalisasi – Diskriminasi 
b. b Akuisisi – Kepunahan – Generalisasi – Deskripsi 
c. Akuisisi – Kepunahan – Generalisasi – Deduktif 
d. Akuisisi – Kepunahan – Generalisasi – Afektif 
Jawaban A 
2. Hukuman memegang kendali dalam perubahan belajar. Hal ini 
merupakan teori menurut…. 
a. Pavlov 
b. Thorndike 
c. Skinner 
d. Watson 
Jawaban D 
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sdoriza 5 hours ago 
84 
  Reply 
 



 
anggihermawan1997 9:04 pm on April 14, 2017 
nama : anggi hermawan 
no reg : 5115152147 
pendidikan teknik elektro 
1. Deni adalah seorang siswa berprestasi sehingga mendapat 
penghargaan/hadiah. Dampaknya Deni lebih rajin dan lebih bersemangat 
belajar. Gurunya mengutamakan CBSA, materi pelajaran disajikan 
berbentuk unit-unit kecil agar siswa hanya perlu memberikan suatu respon 
tertentu saja, respon yang ada diberi umpan balik agar siswa segera tahu 
hasilnya. PBM yang dilakukan guru tersebut dilandasi teori belajar …. 
a. behavioristik 
b. konstruktivistik 
c. humanisme 
d. gestalt 
jawaban : a. behavioristik 
2. Dalam percobaannya, Skinner menggunakan …. 
a. Tikus dan anjing 
b. Merpati 
c. Tikus dan merpati 
d. Anjing dan merpati 
e. Kucing 
Jawaban : c. tikus dan merpati 
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ageng khairun nisa 5115150830 9:06 pm on April 14, 2017 
Ageng Khairun Nisa¬_5115150830 
1. Ciri – ciri dibawah merupakan ciri dari teori belajar .. 
• Bersifat mekanistis 
• Menekankan peranan lingkungan 
• Menekankan pentingnya latihan 
• Mementingkan mekanisme hasil belajar 
a. Konstruktivisme 
b. Behaviorisme 
c. Kognitif 
d. Humanistik 
Jawaban : b. Behaviorisme 
2. Yang bukan merupakan aplikasi dari behaviorisme adalah .. 
a. pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati 
b. menekan pada proses belajar 
c.menekankan pada pengulangan 
d. penilaian disdasari atas perilaku yang tampak 
Jawaban : b. Menekan pada proses belajar 
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Desitha Rosyanti 9:08 pm on April 14, 2017 
Desitha Rosyanti (5115151858) 
1. Tahapan dalam pengkondisian klasik antara lain: Akuisisi, Kepunahan, 
Generalisasi, dan Diskriminasi. Tokoh yang menyatakan hal tersebut 
adalah? 
A. Skinner 
B. Ivan Pavlov 
C. Thorndike 
D. Watson 



Jawaban: B 
2. Teori tentang bagaimana caranya meningkatkan suatu perilaku atau 
sikap dengan memberikan suatu reward atau punishment atas apa yang 
telah dilakukan merupakan teori? 
A. Generalisasi 
B. Akuisisi 
C. Operant Conditioning 
D. Kognitivisme 
Jawaban: C 
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abrar yusra 9:10 pm on April 14, 2017 
Nama : Abrar Yusra 
No Reg: 511513527 
1. Kelompok 2 
1. (1) Akuisisi 
(2) Keberagaman 
(3) Sentralisasi 
(4) Kepunahan 
(5) Generalisasi 
(6) Diskrimasi 
(7) Eksploitasi 
Dari tahapan-tahapan diatas yang termasuk tahapan Clasical conditioning 
adalah… 
A. (1),(3),(5),(6) 
B (1),(2),(3),(4) 
C. (2),(4),(6),(7) 
D. (2),(4),(5),(7) 
Jawaban : A 



2. Dibawah ini merupakan beberapa pertimbangan pemberian hadiah 
kepada anak/peserta didik, kecuali… 
A. Hadiah dapat membuat anak bermalas-malasan dalam belajar 
B. Hadiah harus memiliki nilai pada anak yang diberikan 
C. Hadiah dapat meningkatkan motivasi anak untuk belajar 
D. Hadiah dapat memperkuat minat dan bakat anak didalam kelas 
Jawaban : A 
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Endiansyah Pradana 9:11 pm on April 14, 2017 
1. "Penghargaan dan hukuman mengatur sebagian besar manusia dan 
prinsip tersebut yang berperan pada pengkondisian instrumental. Dan 
penjelasan tersebut merupakan penjelasan yang di kemukakan oleh ahli … 
A. Ivan Pavlov 
B. Skinner 
C. William James 
D. Bloom 
JAWABAN : B 
2. Pavlov mengindentifikasi empat tahapan dalam proses pengkondisian 
klasik, kecuali 
… 
A. Kepunahan 
B. Generalisasi dan Diskriminasi 
C. Akuisisi 
D. Argumentasi 
JAWABAN : D 
  Reply 
 



 
Endiansyah Pradana 10:46 pm on April 14, 2017 
Nama : Endiansyah Pradana 
No. Reg : 5115150687 
Pendidikan Teknik Elektro 
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wildan Gunawan 9:12 pm on April 14, 2017 
Nama: Wildan Gunawan 
No reg: 5115154543 
1. Ciri-ciri Teori Behavioristik kecuali…. 
a. Bersifat mekanistik. 
b. Menekankan peranan keluarga. 
c. Menekankan pentingnya latihan. 
d. Mementingkan mekanisme belajar. 
Jawab: B 
2. Hukuman (Punishment) memegang peranan penting dalam proses 
belajar dikemukakan oleh… 
a. Skinner c. Gagne 
b. Bandura d. Erwin Guthrie 
Jawab: D 
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sdoriza 3 hours ago 
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Citra Tri Ayuningtias 9:13 pm on April 14, 2017 
Citra Tri Ayuningtias no.reg: 5115152673 (pendidikan teknik elektro) 
1. Adanya operant conditioning terdapat dua penguatan yaitu meliputi… 
A. Penguatan positif dan penguatan negatif 
B. Penguatan verbal dan penguatan psikis 
C. Penguatan sosial dan penguatan jati diri 
D. Penguatan tunggal dan penguatan ganda. 
Jawabannya: A. Penguatan positif dan penguatan negatif 
2.Teori Behaviorisme ialah adanya proses perubahan tingkah laku akibat 
stimulus dan respon meliputi tokoh-tokoh ahli, kecuali…. 
A. Watson 
B. Guthre 
C. Skinner 
D. Albert 
Jawabannya: D. Albert 
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sdoriza 3 hours ago 
82 
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Wahyu Agung Utomo 9:14 pm on April 14, 2017 
Nama : Wahyu agung utomo 
Kosek : 5115152199 
1. Dalam pendapat Pavlov mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam proses 
pengkondisian klasik yang terdiri dari… 
a. Akuisisi – Kepunahan – GENERALISASI dan DISKRIMINASI 
b. Akuisisi – Kehidupan – GENERALISASI dan DISKRIMINASI 
c. Akuisisi – Kenyamanan dan GENERALISASI 
d. Semuanya benar 
Jawaban : A 
2. Pada perbandingan behaviorisme dalam “belajar sekolah”, ketika si anak 
didik mendapat juara di kelasnya sebagai orang tua kita akan melakukan 
… 
a. Memberi uang sebanyak-banyaknya 
b. Di biarkan saja 
c. Memberi pujian dan memberi hadiah yang sewajarnya 
d. Memarahinya 
Jawaban : C 
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Muhammad Haryo Punto 9:15 pm on April 14, 2017 
Muhammad Haryo Punto-5115152810 
Pendidikan Teknik Elektro 
1. Proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara 



stimulus dan respon adalah definisi dari? 
A. Behaviorisme 
B. Kognitif 
C. konstruktivisme 
D. pskilogi 
Jawaban : A. behaviorisme 
2. a. PAVLOV 
b. THORNDIKE 
c. WATSON 
d. GUTHRIE 
e. SKINNER 
f. GAGNE 
g. TESLA 
Manakah yang bukan tokoh dari behaviorisme? 
A. a dan b 
B. c dan d 
C. f dan g 
D. a dan e 
Jawaban : C. f dan g 
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sdoriza 2 hours ago 
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Tegar Adi Destara 9:15 pm on April 14, 2017 
Nama: Tegar Adi Destara 
NIM: 5115152239 
1. Hukum-hukum Thorndike tentang behavoristik adalah sebagai berikut, 
kecuali… 
a. hukum kesiapan 
b. hukum latihan 
c. hukum pembiasaan 



d. hukum akibat 
jawaban: c. 
2. Percobaan yang menggunakan anjing dan tulang merupakan 
eksperimen yang dilakukan oleh… 
a. Thorndike 
b. Pavlov 
c. Watson 
d. Skinner 
jawaban: b 
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sdoriza 2 hours ago 
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Subaidah 9:20 pm on April 14, 2017 
Nama : Subaidah 
No Reg : 5115153350 
1. Pavlov merupakan salah satu tokoh dalam Teori Behavioistik. Teori 
kondisioning yang dikembangkan oleh Pavlov yaitu …. 
a. Seorang siswa yang ketika menjawab pertanyaan maka akan diberikan 
hadiah atau yang tidak menjawab akan diberikan hukuman. 
b. Seekor anjing diberi makanan (Stimulus) berupa tulang, anjing tersebut 
akan mengeluarkan air liurnya biasanya dilakukan secara berulang-ulang 
kepada anjing itu. 
c. Seorang anak usia Sekolah Menengah Pertama sudah bisa berpikir 
abstrak yaitu mengenai gagasan. Seorang anak sudah dapat memikirkan 
beberapa alternatif pemecahan suatu masalah. 
d. Seorang guru mengikuti pelatihan public speaking 
Jawaban : B 
2. Dibawah ini yang merupakan empat tahapan Clasical Conditioning 
yaitu…. 
a. Diskriminasi, Akuisisi, Kepunahan, dan Optimal 



b. Aktualisasi, Akuisisi, Generalisasi, dan Optimal 
c. Akuisisi, Kepunahan, Dikriminasi, dan Generalisasi 
d. Kepunahan, Akuisisi, Aktualisasi, dan Generalisasi 
Jawaban : C 
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Subaidah 3:37 pm on April 17, 2017 
Ini jawaban yg bener Bu 
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Wahyu Agung Utomo 9:22 pm on April 14, 2017 
Nama : Handoko 
Kosek : 5115153497 
1. – Akuisisi 
• Kepunahan 
• GENERALISASI 
• DISKRIMINASI 
4 tahapan di atas termasuk proses …. 
a.Sikap 
b. Kecerdasan Ganda 
c.Kognitif 
d.Clasical Conditioning 
Jawaban: d.Clasical Conditioning 
2. Individu dapat dikendalikan dengan cara mengganti stimulus yang tepat 
untuk mendapatkan pengeluaran respon yang diinginkan, sementara 
individu tidak menyadari bawah ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal 
dari luar dirinya. Pengertian behaviorisme tersebut menurut … 
a.Pavlov 
b.Thorndike 
c.Watson 
d.Guthrie 
jawaban : A 
  Reply 



 

 
Handoko 9:23 pm on April 14, 2017 
Nama : Handoko 
Kosek : 5115153497 
1. – Akuisisi 
Kepunahan 
GENERALISASI 
DISKRIMINASI 
4 tahapan di atas termasuk proses …. 
a.Sikap 
b. Kecerdasan Ganda 
c.Kognitif 
d.Clasical Conditioning 
Jawaban: d.Clasical Conditioning 
2. Individu dapat dikendalikan dengan cara mengganti stimulus yang tepat 
untuk mendapatkan pengeluaran respon yang diinginkan, sementara 
individu tidak menyadari bawah ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal 
dari luar dirinya. Pengertian behaviorisme tersebut menurut … 
a.Pavlov 
b.Thorndike 
c.Watson 
d.Guthrie 
jawaban : A 
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sdoriza 2 hours ago 
80 
  Reply 
 



 
Eka mardiana 9:25 pm on April 14, 2017 
Eka mardiana 
5115154962 
1. (1) Akuisisi 
(2) Sentralisasi 
(3) Kepunahan 
(4) Keberagaman 
(5) Generalisasi 
(6) Diskrimasi 
(7) Eksploitasi 
Dari tahapan-tahapan diatas yang termasuk tahapan Clasical conditioning 
adalah… 
A. (1),(2),(3),(4) 
B. (2),(4),(6),(7) 
C. (1),(3),(5),(6) 
D. (2),(4),(5),(7) 
Jawaban : C 
2. Dibawah ini merupakan beberapa pertimbangan pemberian hadiah 
kepada anak/peserta didik, kecuali… 
A. Hadiah dapat membuat anak bermalas-malasan dalam belajar 
B. Hadiah harus memiliki nilai pada anak yang diberikan 
C. Hadiah dapat meningkatkan motivasi anak untuk belajar 
D. Hadiah dapat memperkuat minat dan bakat anak didalam kelas 
Jawaban : A 
  Reply 
 

 
sdoriza 2 hours ago 
80 
  Reply 
 



 
Annisa 9:38 pm on April 14, 2017 
Annisa inggerid tara dia 
5115154431 
1.Pada dasarnya teori belajar behavioristik sangat menekankan pada … 
A. proses belajar. 
B. perkembangan siswa. 
C. hasil belajar. 
D. kepandaian siswa. 
Jawaban: A 
2.Berikut ini termasuk tokoh-tokoh behavioristik, kecuali…A. Thorndike B. 
Lev VygotskyC. WatsonD. Edwin Guthrie Jawaban: B 
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Annisa 9:38 pm on April 14, 2017 
Annisa inggerid tara dia 
5115154431 
1.Pada dasarnya teori belajar behavioristik sangat menekankan pada … 
A. proses belajar. 
B. perkembangan siswa. 
C. hasil belajar. 
D. kepandaian siswa. 
Jawaban: A 
2.Berikut ini termasuk tokoh-tokoh behavioristik, kecuali…A. Thorndike B. 
Lev VygotskyC. WatsonD. Edwin Guthrie Jawaban: B 
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encikmfn 10:08 pm on April 14, 2017 
Encik Muhammad Faizul Nizam (5115151620) 
teori yang meningkatkan suatu perilaku/sikap dengan memberikan suatu 
reward 
atau punishment atas apa yang telah dilakukan adalah teori : 
A. Akuisisi 
B. Operant 
C. Classical 
D. Diskriminasi 
Jawab :B 
Pengaruh penguatan negatif 
dalam teori Skinner, kecuali : 
A. Dapat menimbulkan malas belajar 
B. Menimbulkan perasaan tidak adil 
C. Tidak selalu membuat kinerja kerja tinggi 
D. Memotivasi anak untuk maju 
Jawab : D 
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Harseno (5115150340) 10:16 pm on April 14, 2017 
Harseno 
5115150340 



Pendidikan Teknik Elektro 
1. Pavlov mengidentifikasi empat tahapan dalam proses pengkondisian 
klasik adalah … 
A. Akuisi, Kepintaran, Kecerdasan 
B. Keterampilan, Kemampuan, Keahlian 
C. Kreativitas, Kemampuan, Kemauan 
D. Akuisisi, Kepunahan, Generalisasi, Diskriminasi 
Jawaban : D. Akuisisi, Kepunahan, Generalisasi, Diskriminasi 
2. Siapa tokoh Behavioristik … 
A. Pavlov, Thorndike, Watson, Guthrie, Skinner 
B. Pavlov 
C. Watson, Gutrie, Skinner 
D. Watson 
Jawaban : A. Pavlov, Thorndike, Watson, Guthrie, Skinner 
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rafid 12:12 am on April 15, 2017 
Rafid Nurrochman 
5115152651 
1. Hukuman merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam 
proses belajar, teori tersebut diungkapkan oleh … 
a. Thorndike 
b. Watson 
c. Erwin Guthrie 
d. Skinner 
Jawaban : C. Erwin Guthrie 
-) Menekankan pada proses 
-) Siswa cenderng pasif membangun pengetahuannya. 
-) Evaluasi menggunakan tes subyektif (essay) 



-) Motivasi belajar bersifat ekstrinsik 
2. Dari 4 pernyataan diatas, termasuk ciri-ciri dari teori….? 
a. Humanistik 
b. Behavioristik 
c. Konstruktivistik 
d. Kognitif 
Jawaban : B. Behavioristik 
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Putri Ramadhani Adam 12:13 am on April 15, 2017 
Putri Ramadhani Adam 
5115152457 
Pendidikan Teknik Elektro 
1. Edwin Guthrie mengemukakan bahwa tingkah laku manusia itu dapat 
diubah, tingkah laku baik dapat diubah buruk dan sebaliknya, tingkah laku 
buruk dapat diubah menjadi baik. Adapun tiga metode pengubahan tingkah 
laku yang dikemukakannya diantaranya, kecuali… 
A. Metode respons bertentangan 
B. Metode pemberian stimulus 
C. Metode mengubah lingkungan 
D. Metode membosankan 
Jawaban : B. Metode pemberian stimulus 
2. Ilmuwan yang termasuk sebagai pendiri sekaligus penganut Teori 
Behavioristik yaitu… 
A. Ivan P. Pavlov 
B. Robert M. Gagne 
C. Ausubel 
D. Bloom dan Krathwohl 
Jawaban : A. Ivan P. Pavlov 
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Fadli 12:56 am on April 15, 2017 
Nama : Fadli 
No.Reg : 5115155182 
1. Dibawah ini merupakan tokoh-tokoh dalam teori behaviorisme, kecuali : 
A. Skinner 
B. Pavlov 
C. Thorndike 
D. Vygotsky 
Jawaban : A. Vygotsky 
2. “Proses perubahan tingkah laku akibat dari interaksi antara stimulus dan 
respon”. Teori apakah yang memiliki paham diatas? 
A. Kognitif 
B. Konstruktivisme 
C. Behaviorisme 
D. Humanisme 
Jawaban : C. Behaviorisme 
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Rafif Ali Nasution 5:14 am on April 15, 2017 
Nama : Rafif Ali Nasution 
No. Reg : 5115150437 
1. Yang sudah baik menjadi makin baik, dan yang 
buruk bisa menjadi baik. Hal tersebut merupakan hasil dari teori.. 
a. classical conditioning 
b. operant conditioning 
c. modern conditioning 
d. open conditioning 
jawaban : b 
2. Berikut adalah masalah dalam menggunakan konsep pemberian Hadiah 
kepada anak, kecuali…. 
a. Hadiah dapat meremehkan atau merendahkan pengalaman belajar 
b. Hadiah dapat menimbulkan perasaan ketidakadilan atau persaingan 
c. Hadiah dapat meningkatkan kualitas belajar 
d. Hadiah tidak selalu menyebabkan kualitas kerja yang lebih tinggi 
jawaban : c 
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Aldi Prastiyo 6:15 am on April 15, 2017 
Aldi Prastiyo (5115150010) 
1. Siapa ilmuwan yang termasuk sebagai pendiri sekaligus penganut Teori 
Behavioristik yaitu… 
(A). Ivan P. Pavlov 



B. Robert M. Gagne 
C. Ausubel 
D. Bloom dan Krathwohl 
2. Definisi Proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi 
antara stimulus dan respon adalah definisi tentang? 
(A). Behaviorisme 
B. Kognitif 
C. konstruktivisme 
D. Konstruktiv 
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Darma Putra Akzi M 1:41 pm on April 15, 2017 
Darma Putra Akzi (5115151889) 
1. Dibawah ini, beberapa prinsip dalam teori belajar behavioristik, kecuali… 
A. Reinforcement and Punishment B. Primary and Secondary 
Reinforcement 
C. Schedules of Reinforcement 
(D). Always Forward 
2. Menurut Thorndike, Belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan 
respon. Pengertian ini di kemukakan oleh? 
(A). Thorndike, 
B. Watson, 
C. Clark Hull, 
D Edwin Guthrie. 
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Feri Sutriana 4:04 pm on April 15, 2017 
1. Cara pembelajaran dimana seorang anak, mula mulanya mengeluarkan 
suatu respon, lalu mengaitkannya dengan suatu akibat merupakan teori 
yang dikemukakan oleh Skinner yang disebut… 
a. Operant Conditioning 
b. Classical Conditioning 
c. Renew Conditioning 
d. Semua Salah 
Jawaban : A 
2. Menurut Albert Bandura, Proses belajar bisa didapatkan dari mengamati 
dan meniru perilaku, sikap, dan reaksi emosi orang lain. Berikut ini 
merupakan unsur utama dalam meniru kecuali… 
a. Perhatian 
b. Mengingat 
c. Motivasi 
d. Dipaksa 
Jawaban : D 
  Reply 
 

 
sdoriza 2 hours ago 
77 
  Reply 



 

 
Dhimaz 4:34 pm on April 15, 2017 
Dhimaz 
5115151820 
Elektro 2015 
1. Ada 2 hasil yang diakibatkan dari teori skinner yaitu 
A. penguatan dan imbalan 
B. Imbalan dan hadiah 
C. Hadiah dan hukuman 
D. Hukuman dan denda 
Jawaban : B 
2. Dibawah ini aplikasi teori dalam pembelajaran: 
1) Mementingkan pengaruh lingkungan 
2) Mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur 
prosedur respon 
3) Mementingkan pembentukkan kebiasaan melalui latihan dan 
pengulangan 
4) Hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan 
Pernyataan diatas yang merupakan aplikasi teori pavlov yaitu 
A.1,2 dan 3 
B. 2,3 dan 4 
C. 1,3 dan 4 
D. 1,2,3 dan 4 
Jawaban : D 
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Farras F. Arifah 2:03 pm on April 17, 2017 
Farras Frischasanti Arifah 
5115153978 
1. Berikut ini termasuk tokoh-tokoh behavioristik, kecuali… 
A. Ivan Pavlov 
B. Edward L. Thorndike 
C. Watson 
D. Piaget 
Jawaban : D 
2. Berikut ini yang sesuai dengan penerapan operant conditioning dalam 
kelas adalah : 
(1) Gunakan reinforcement sedapat mungkin daripada punishment dalam 
membentuk tingkah laku yang diinginkan. 
(2) Pilihlah reinforce secara hati-hati karena potensinya. 
(3) Dorong generalisasi dan diskriminasi dengan meminta siswa membuat 
perbandingan dan mencari hubungan di antara contoh-contoh yang ada 
dengan berbagai informasi lain. 
(4) Berikan lingkungan belajar yang hangat dan aman sehingga kelas 
diasosiasikan dengan positive emotions. 
Jawaban yang benar adalah… 
a. 1,2, dan 3 
b. 1 dan 3 
c. 2 dan 4 
d. 4 saja 
Jawaban : A 
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Mas Edi Sugiharto (5315152499) 9:30 pm on April 17, 2017 
Nama: Mas Edi Sugiharto 
Noreg: 5315152499 
Soal dan jawaban 
1. Jelaskan teori behavioristik ! 
Behaviorisme adalah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari 
interaksi antara stimulus dan respon. Belajar menurut psikologi 
behavioristik adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari 
lingkungan. Dua jenis tipe conditioning dijelaskan dan ditunjukkan 
penjelasan yang layak dari cara di mana hewan dan manusia sama dapat 
‘diajarkan’ untuk melakukan hal-hal tertentu. 
2. Jelaskan perbedaan teori behavioristik antara Thorndike dan Watson! 
a. Menurut Thorndike Teori behavior merupakan proses interaksi 
antara stimulus dan respon. 
#Stimulus: apa saja yang dapat merangsang 
proses belajar seperti pikiran, 
perasaan atau hal lain yang 
dapat ditangkap oleh alat indra 
#Respon: reaksi yang dimunculkan peserta didik 
saat belajar yang dapat perupa 
pikiran, perasaan, atau gerakan 
b. Menurut Watson Teori behavioristik merupakan Belajar sebagai proses 
interaksi antara stimulus dan respon. 
Stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati 
(observable) dan dapat diukur (measurable) serta 
perubahan mental dalam diri seseorang selama proses 
belajar tidak diperhitungkan, karena tidak dapat diamati . 
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Muhammad Ramdhan S (5315134491) 10:48 pm on April 17, 2017 
1. Apa sajakah yang menjadi pertimbangan dalam pemberian hadiah? 
Jawab: 
-hadiah harus memiliki nilai pada anak yang diberikan. 
-Jika ada hadiah, motivasi anak akan meningkat. 
-Hadiah dapat digunakan untuk memperkuat atau menambah serta 
menyenangkan minat anak di dalam kelas. 
2. Apa pengertian teori behavior menurut Thorndike? Jelaskan! 
Jawab: 
Teori behavior merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. 
-Stimulus: apa saja yang dapat merangsang proses belajar seperti pikiran, 
perasaan atau hal lain yang dapat ditangkap oleh alat indra 
-Respon: reaksi yang dimunculkan peserta didik saat belajar yang dapat 
perupa pikiran, perasaan, atau gerakan. 
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Taufan ismail (5315131643) 11:06 pm on April 17, 2017 
1. Apa yang dimaksut teori behaviorisme ? 
Behaviorisme adalah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari 
interaksi 



antara stimulus dan respon. 
2. Jelaskan peran teori behaviorisme dalam belajar sekolah ! 
• Untuk menerapkan model behaviorisme di dalam kelas, perlu memiliki 
gagasan yang jelas 
tentang perilaku (operants) harus didorong dan perilaku penguatan. 
• Hal tersebut bisa menjadi baik terkait dengan perilaku umum (dalam arti 
kata baik/ perilaku 
buruk), atau lebih pendidikan konten terkait ejaan, tabel dan sebagainya. 
Sifat penguatan juga 
perlu dibangun. 
• Imbalan dapat secara luas variabel di alam dan komentar yang ditulis 
dalam buku-buku; bintang, 
perangko dan stiker; poin lebih formal atau pujian mungkin mengarah ke 
penghargaan tingkat 
yang lebih tinggi seperti sertifikat; verbal dan pujian publik; hak tambahan; 
permen. 
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deni andriansa 11:08 pm on April 17, 2017 
deni andriansa (5315131621) 
1. Apa itu behaviorisme? 
behaviorisme adalah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari 
interaksi antara stimulus dan respon 
2.sebutkan 4 tahapan dalam proses pengkondisian klasik menurut pavlov? 
-akuisisi 
-kepunahan 
-generalisasi 



-diskriminasi 
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Trio Ari Prasetya 8:27 am on April 18, 2017 
TRIO ARI PRASETYA 
5315131642 
Pendidikan Teknik Mesin 
1. Kenapa pertimbangan proses perkembangan mental sering di abaikan, 
jelaskan ? 
Jawaban : 
Karena psikologi hanya bisa menjadi ilmu benar jika itu menjadi proses 
pengamatan objektif rinci dan pengukuran. Pengamatan gagasan ilmiah ini 
dan pengukuran menjadi pusat behaviorostik. 
2. Sebutkan masalah-masalah dalam menggunakan konsep pemberian 
hadiah kepada anak ? 
a) hadiah dapat meremehkan atau merendahkan pengalaman belajar 
b) hadiah dapat menimbulkan perasaan ketidakadilan atau persaingan. 
c) hadiah tidak selalu menyebabkan kualitas kerja yang lebih tinggi 
d) imbalan mungkin mengisolasi anak-anak yang merasa mereka memiliki 
sedikit kesempatan untuk mendapatkan hadia 
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Dwiky andika pratama 3:52 pm on April 18, 2017 
Nama : dwiky andika pratama 
No reg : 5315131641 
1.apa yang di maksud behaviorisme 
Behaviorisme adalah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari 
interaksi 
antara stimulus dan respon. Belajar menurut psikologi behavioristik adalah 
suatu 
kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Dua jenis tipe 
conditioning 
dijelaskan dan ditunjukkan penjelasan yang layak dari cara di mana hewan 
dan 
manusia sama dapat ‘diajarkan’ untuk melakukan hal-hal tertentu. 
2.sebutkan teori behavior menurut Thorndike? 
Behaviorisme adalah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari 
interaksi 
antara stimulus dan respon. Belajar menurut psikologi behavioristik adalah 
suatu 
kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Dua jenis tipe 
conditioning 
dijelaskan dan ditunjukkan penjelasan yang layak dari cara di mana hewan 
dan 
manusia sama dapat ‘diajarkan’ untuk melakukan hal-hal tertentu. 
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Viktor Boyke 3:53 pm on April 18, 2017 
Nama : Viktor Boyke 
No. reg : 5315131644 
Prodi : Pend. Teknik Mesin 
1. Apa yang dimaksud behaviorisme dan belajar menurut psikologi 
behavioristik ? 
(jawaban) : 
Behaviorisme adalah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari 
interaksi 
antara stimulus dan respon. Belajar menurut psikologi behavioristik adalah 
suatu 
kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. 
2. Apa yang dimaksud dengan operant conditioning? 
(jawaban) : 
Behaviorisme adalah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari 
interaksi 
antara stimulus dan respon. Belajar menurut psikologi behavioristik adalah 
suatu 
kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Dua jenis tipe 
conditioning 
dijelaskan dan ditunjukkan penjelasan yang layak dari cara di mana hewan 
dan 
manusia sama dapat ‘diajarkan’ untuk melakukan hal-hal tertentu. 
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Viktor Boyke 4:18 pm on April 18, 2017 
(jawaban) 
2. Operant conditioning adalah teori yang paling penting dalam 
belajar behavioristik.Teori ini adalah teori bagaimana cara 
meningkatkan suatu perilaku/sikap dengan memberikan suatu reward 



atau punishment atas apa yang telah dilakukan. Hal ini dapat 
meningkatkan perilaku yang sudah baik menjadi makin baik, dan yang 
buruk bisa menjadi baik. 
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Shabrina Sabri 6:40 pm on April 18, 2017 
Shabrina Sekar Arum Sabri 
4915144093 
1. Jelaskan definisi Teori Behaviorisme menurut pendapatmu! 
Jawab: 
• Berdasarkan proses pengamatan objektif rinci dan pengukuran 
• memandang individu dari sisi jasmaniah 
• mengabaikan aspek mental 
• pikiran linier, konvergen, kurang kreatif dan produktif 
• mementingkan pembentuk kebiasaan 
• Proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara 

stimulus & respon 
• Merupakan sebuah kontrol instrumental berasal dari lingkungan 
2. Jelaskan Teori Behaviorisme menurut para ahli! 
Jawab: 
• Ivan Pavlov 
individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus yag tepat 
untuk mendapatkan pengulangan respon yang diingkan, sementara 
individu tidak menydari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus diluar dirinya. 
• Edward Thorndike 
Belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan responn 
• John B Watson 



Stimulus dan Respon dapat diamati (Observable) & diukur (measurable). 
• Edwin Guthrie 
Individu yang sedang belajar harus dibimbing melakukan apa yang harus 
dipelajari. 
Punishment memegang peranan penting falam proses belajar. hukuman 
yang tepat dapat mengubah tingkah laku seseorang. 
• B.F. Skinner 
Stimulus daling berinteraksi dengan lingkungan sekitar sehingga terjadi 
perubahan perilaku pada seseorang. 
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oldy viansyah 7:35 pm on April 18, 2017 
Oldy Viansyah (5315141163) 
Pend teknik mesin 
1. Sebutkan tahapan dalam proses pengkondisian klasik yang telah di 
identifikasi menurut Ivan Pavlov ! 
Jawaban : 
a. Generalisasi 
Rangsangan yang sama akan menghasilkan tindak balas yang sama. 
Ilustrasi dari Generalisasi seorang anak kecil merasa sangat takut pada 
anjing besar dan galak. Tentu anak tersebut akan memberi respon rasa 
takut pada semua anjing Tapi melalui penguatan rentang stimulus rasa 
takut menjadi menyempit hanya pada anjing yang galak saja. Dalam kasus 
ini ketika anak kecil tersebut melihat anjing berukuran agak besar anak 
tersebut sedikit takut karena tidak terlalu galak tetapi ketika melihat anjing 
yang berukuran besar maka anak kecil tersebut semakin sangat takut 
karena dia merasa anjing tersebut galak. Jadi semakin mendekati stimulus 



maka respon semakin besar 
b. Diskriminasi 
Lawan dari generalisasi adalah diskriminasi. Diskriminasi berlaku apabila 
individu berkenaan dapat membedakan atau mendiskriminasi antara 
rangsangan yang dikemukakan dan memilih untuk tidak bertindak atau 
bergerak balas. Contoh Ilustrasi : Anak kecil yang takut pada anjing galak, 
maka akan memberi respon rasa takut pada setiap anjing, tapi ketika 
anjing galak terikat dan terkurung dalam kandang maka rasa takut anak itu 
menjadi berkurang. 
2. Jelaskan tentang “Operant conditioning” beserta contoh kasus ! 
Operant conditioning adalah teori yang paling penting dalam 
belajar behavioristik. Teori ini adalah teori bagaimana cara 
meningkatkan suatu perilaku/sikap dengan memberikan suatu reward 
atau punishment atas apa yang telah dilakukan. Hal ini dapat 
meningkatkan perilaku yang sudah baik menjadi makin baik, dan yang 
buruk bisa menjadi baik. 
contoh kasus nya : 
“Saya tidak membawa buku Biologi → Saya tidak diizinkan berada di dalam 
kelas” 
Dalam kasus ini, saya diberikan punishment (hukuman) untuk dapat 
menghilangkan perilaku saya. punishment merupakan hukuman yang 
diberikan dengan maksud untuk menghilangkan/memus-nahkan sebuah 
perilaku. Pada kasus ini, punishment merupakan sikap guru saya yang 
tidak mengizinkan saya masuk ke dalam kelas karena saya tidak 
membawa buku biologi. dalam kasus tersebut sesuatu perilaku yang buruk 
akan bisa menjadi baik. 
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Mahmud Zarkasih 8:23 pm on April 18, 2017 
Nama : Mahmud zarkasih 
NoReg: 5315153752 
Prodi : Pend. Teknik Mesin 
1. Jelaskan pemikiran Thorndike tentang pendidikan! 
Jawaban : 
Belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus 
adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, 
perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. 
Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika 
belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan/tindakan. 
Jadi perubahan tingkah laku akibat kegiatan belajar dapat berwujud 
konkrit, yaitu yang dapat diamati, atau tidak konkrit yaitu yang tidak dapat 
diamati. 
2. Jelaskan kelebihan dan kelemahan dari teori belajar behavioristik! 
Jawaban : 
Kekurangan: 
1. Pembelajaran peserta didik hanya perpusat pada guru 
Peserta didik hanya mendapatkan pembelajaran berdasarkan apa yang 
diberikan guru. Mereka tidak diajarkan untuk berkreasi sesuai dengan 
perkembangannya. Peserta didik cenderung pasif dan bosan. 
2. Peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru 
Pembelajaran seperti bisa dikatakan pembelajaran model kuno karena 
menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar 
yang efektif. Penggunaan hukuman biasanya sebagai salah satu cara 
untuk mendisiplinkan. 
3. Peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi 
Karena menurut teori ini belajar merupakan proses pembentukan yang 
membawa peserta didik untuk mencapai target tertentu. Apabila teori ini 
diterapkan terus menerus tanpa ada cara belajar lain, maka bisa dipastikan 
mereka akan tertekan, tidak menyukai guru dan bahkan malas belajar. 
Kelebihan: 
1. Sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan 
praktek dan pembiasaan 
Dengan bimbingan yang diberikan secara terus menerus akan membuat 
peserta didik paham sehingga mereka bisa menerapkannya dengan baik. 
2. Materi yang diberikan sangat detail 
Hal ini adalah proses memasukkan stimulus yang yang dianggap tepat. 



Dengan banyaknya pengetahuan yang diberikan, diharapkan peserta didik 
memahami dan mampu mengikuti setiap pembelajarannya. 
3. Membangun konsentrasi pikiran 
Dalam teori ini adanya penguatan dan hukuman dirasa perlu. Penguatan 
ini akan membantu mengaktifkan siswa untuk memperkuat munculnya 
respon. Hukuman yang diberikan adalah yang sifatnya membangun 
sehingga peserta didik mampu berkonsentrai dengan baik. 
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Ihsan fadillah (5315134501 ) 9:01 pm on April 18, 2017 
Nama : Ihsan fadillah 
Noreg : 5315134501 
1. Apa yang dimaksud dengan OPERAN CONDITIONING ? 
Jawaban : 
Operant conditioning adalah. Teori yang paling penting dalam belajar 
behavioristic . Teori ini adalah teori bagaimana cara meningkatkan suatu 
perilaku/sikap dengan memberikan suatu reward atau punishment atas apa 
yang telah dilakukan . Hal ini dapat meningkatkan perilaku yang sudah baik 
menjadi makin baik, dan yang buruk bias menjadi baik 
2. Jelaskan teori behavioristik ! 
Jawaban : 
Behaviorisme adalah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari 
interaksi antara stimulus dan respon. Belajar menurut psikologi 
behavioristik adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari 
lingkungan. Dua jenis tipe conditioning dijelaskan dan ditunjukkan 
penjelasan yang layak dari cara di mana hewan dan manusia sama dapat 
‘diajarkan’ untuk melakukan hal-hal tertentu. 
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setio wahono (5315131653) 3:18 pm on April 19, 2017 
SETIO WAHONO 
5315131653 
Pendidikan Teknik Mesin 
1. Apa yang dijabarkan oleh skinner mengenai pernghargaan dan 
hukuman didalam operant conditioning dalam teori belajar behavioristik ? 
Skinner menjelaskan bahwa penghargaan dan hukuman mengatur 
sebagian besar manusia dan prinsip tersebut berperan pada operant 
conditioning yang menyangkut beberapa hal : 
PENGUATAN 
Ini mengacu pada sesuatu yang memiliki efek memperkuat perilaku 
tertentu dan 
membuat kemungkinan perilaku akan terjadi lagi. Ada dua jenis penguatan 
yaitu; 
• penguatan positif dan 
• penguatan negative. 
2. Bagaimana pembentukan karakter dapat terjadi ? dan berikan 
contohnya ! 
Gagasan pembentukan mengacu pada teknik penguatan yang digunakan 
untuk mengajari hewan atau manusia perilaku yang belum pernah 
ditunjukkan sebelumnya. Dimana pembentukan, pelatihan dimulai dengan 
memperkuat respon sederhana yang mudah dilakukan oleh pelajar. Secara 
bertahap penghargaan yang sama diberikan jika adanya respon terus 
menerus meningkat. 
Contoh 
Untuk mengajarkan tikus untuk menekan tuas di atas kepala, pelatihan 
pertama mendapatkan hadiah setiap gerakan kepala ke atas, maka 



gerakan ke atas setidaknya tiga sentimeter, kemudian enam dan 
seterusnya, sampai tuas tercapai. 
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Reyhan Putratama (5315131619) 9:40 pm on April 19, 2017 
Reyhan Putratama 
5315131619 
Pendidikan Teknik Mesin 
1. Apa pengertian dari behaviorisme? 
Jawab. 
Behaviorisme adalah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari 
interaksi antara stimulus dan respon. Belajar menurut psikologi 
behavioristik adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari 
lingkungan. 
2. Teori behavior merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. 
Apa pengertian dari stimulus dan respon? 
Jawab. 
Stimulus adalah apa saja yang dapat merangsang proses belajar seperti 
pikiran, perasaan atau hal lain yang ditangkap oleh alat indra. 
Respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik saat belajar yang 
dapat berupa pikiran, perasaan atau gerakan. 
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