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Teori Asosiasi (Stimulus-respon) dari Edward Lee Thorndike 

Edward L. Thorndike (1874-1949) adalah seorang pendidik dan psikolog yang 

berkebangsaan Amerika. Lulus S1 dari Universitas Wesleyen tahun 1895, S2 dari Hervard 

tahun 1896, dan meraih gelar doktor di Columbia tahun 1898. Buku-buku yang ditulisnya 

antara lain Educational Psychology (1903), Mental and Sosial Measurements (1904), Animal 

Intelligence (1911), Ateacher’s Word Book (1921), Your City (1939), dan Human Nature and 

The Sosial Order (1940). 

Teori asosiasi ini disebut dengan teori stimulus-respon. Menurut Thorndike dalam 

wikipedia, 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.  

Pemikiran Thorndike tentang proses belajar dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: 

1. Pemikiran sebelum tahun 1930 

Pada masa ini dihasilkan hukum-hukum belajar yaitu: 

a. Hukum efek (Law of effect) 

Jika sebuah respons menghasilkan efek yang memuaskan, maka hubungan Stimulus – 

Respons akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin tidak memuaskan efek yang dicapai 

respons, maka semakin lemah pula hubungan yang terjadi antara Stimulus- Respons. 

b. Hukum kesiapan (Law of readiness) 

Kesiapan mengacu pada asumsi bahwa kepuasan organisme itu berasal dari 

pemdayagunaan satuan pengantar (conduction unit), dimana unit-unit ini menimbulkan 

kecenderungan yang mendorong organisme untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. 

c. Hukum Latihan (Law of exercise) 

Hubungan antara Stimulus dengan Respons akan semakin bertambah erat, jika sering 

dilatih dan akan semakin berkurang apabila jarang atau tidak dilatih. 

2. Pemikiran setelah tahun 1930 

a. Hukum respons berganda 
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Setiap individu akan mengalami proses trial and eror dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi. Ketika respons yang pertama gagal dilakukan maka akan mencoba respons yang 

lain sampai menemukan respons yang bisa memecahkan masalah tersebut. 

Contoh: Ketika mengerjakan soal matematika, cara yang pertama dia tidak menemukan 

jawaban, kemudian dia mencari cara yang lain sampai dia menemukan jawaban yang benar. 

b. Set atau Sikap 

Belajar adalah proses terbentuknya antara stimulus dan respons dan dipengaruhi oleh 

keadaan dalam diri individu yaitu kognitif, warisan kultural atau genetik atau keadaan 

temporer seperti depriviaisi, keletihan dan kondisi emosional. 

c. Prapotensi Elemen 

Setiap individu melakukan proses belajar akan merespons selektif terhadap aspek-aspek 

lingkungan. Cara merespons terhadap stimuli akan bergantung pada apa yang diperhatikan 

dan respons apa yang diberikan untuk sesuatu yang diperhatikan itu. 

Contoh: Didalam kelas guru sedang memberikan penjelasan tentang Lingkaran. Siswa yang 

memperhatikan tidak akan perduli dengan keadaan diluar kelas dan akan memberikan 

respons dari stimulus (penjelasan tentang lingkaran) yang ada. 

d. Respons dengan Analogi 

Respons dengan analogi yaitu individu merespons pada situasi baru yang belum pernah 

dialami sebelumnya dengan cara merespons situasi yang lama yang pernah dialami sehingga 

terjadi transfer atau perpindahan unsur-unsur yang pernah dialami kedalam situasi baru. 

e. Pergeseran Asosiatif 

Pergeseran asosiasi terjadi akibat pergeseran dari stimulus ke stimulus yan lain yang 

menyebabkan munculanya suatu respons yang sama terhadap stimulus yang baru.  

Contoh: Saat kita diberi 2 kado/riwerd yang sama dengan isi yang berbeda. Kotak kecil 

pertama berisikan parfum, kotak besar kedua berisikan hal yang tidak kita sukai. Seseorang 

sering memberikan hal itu berulang-ulang. Suatu saat akan diberikan lagi dengan isi yang 

sama, kita akan mengabaikan kotak yang kedua karena kebiasaan kita kotak yang kedua 

isinya selalu sama dan tidak kita sukai.  

 


