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Teori Pengkondisian Ivan Petrovich Pavlov 

Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936) adalah seorang behavioristik terkenal 

dengan teori pengkondisian asosiatif stimulus-respon. Pavlov lulus sebagai sarjana 

kedokteran dengan bidang dasar fisiologi. Ivan Palvov meraih penghargaan nobel pada 

bidang Physiology or Medicine tahun1904. Karyanya mengenai pengkondisian sangat 

mempengaruhi psikologi behavioristik di Amerika. Karya tulisnya adalah Work of 

Digertive Glands (1902) dan Conditional Reflexes (1927). 

Teori pengkondisian atau persyaratan klasik ditemukan Pavlov melalui 

percobaannya terhadap anjing, dimana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan 

stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang 

diinginkan. Pavlov mengadakan percobaan dengan cara mengadakan operasi leher pada 

seekor anjing, sehingga kelihatan kelenjar air liurnya dari luar. Apabila diperlihatkan 

sesuatu makanan, maka akan keluarlah air liur anjing tersebut. Kini sebelum makanan 

diperlihatkan, maka yang diperlihatkan adalah sinar merah terlebih dahulu, baru makan. 

Dengan sendirinya air liurpun akan keluar pula. Apabila perbuatan demikian dilakukan 

berulang-ulang, maka pada suatu ketika dengan hanya memperlihatkan sinar merah saja 

tanpa makanan maka air liurpun akan keluar pula. Makanan adalah rangsangan wajar, 

sedangkan merah adalah rangsangan buatan. Ternyata kalau perbuatan yang demikian 

dilakukan berulang-ulang rangsangan buatan ini akan menimbulkan syarat (kondisi) 

untuk timbulnya air liur pada anjing tersebut. Peristiwa ini disebut reflek bersyarat atau 

conditioned respons.  

Tingkah laku sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleks berkondisi, yaitu 

refleks-refleks yang terjadi setelah adanya proses kondisioning (conditioning process) di 

mana refleks-refleks yang tadinya dihubungkan dengan rangsang-rangsang tak 

berkondisi lama-kelamaan dihubungkan dengan rangsang berkondisi.  

 Penemuan pavlov yang sangat menentukan dalam Sejarah Psikologi adalah hasil 

penyelidikannya tentang refleks berkondisi (conditioned reflecks). Dengan 

penemuannya ini pavlov meletakkan dasar-dasar Behaviorisme, sekaligus meletakkan 

dasar-dasar bagi penelitian-penelitian mengenai proses belajar dan pengembangan teori-

teori tentang belajar. Bahkan American Psychological Association (A.P.A) mengakui 
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bahwa pavlov adalah orang yang terbesar pengaruhnya dalam psikologi modern di 

samping Freud. 

Behaviorisme merupakan salah aliran psikologi yang memandang individu 

hanya dari sisi fenomena jasmaniah, dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata 

lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasaan, bakat, minat dan perasaan 

individu dalam suatu belajar. Peristiwa belajar semata-mata melatih refleks-refleks 

sedekimian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang di kuasai individu. 

Beberapa hukum belajar yang dihasilkan dari pendekatan behaviorisme ini, 

diantaranya Ivan Pavlov dengan “classical conditioning“ nya. Dari eksperimen yang di 

lakukan pavlov terhadap seekor anjing menghasilkan hukum hukum belajar di 

antaranya: 

 Law of  Respondent Conditioning yakni hukum pembiasaan yang di tuntut. Jika 

dua macam stimulus dihadirkan secara simultan (yang salah satunya berfunsi 

sebagai reinforcer), maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. 

 Law of Respondent conditioning yakni hukum pemusnahan yang di tuntut. Jika 

refleks yang sudah di perkuat melalui Respondent conditioning itu di datangkan 

kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. 

 

 


