
Proses Pengkondisian & 
Pembelajaran (2)



§ Pengulangan
§ Generalisasi

Stimulus
§ Diskriminasi

Stimulus

§ Pemilihan stimulus 
yang khusus diantara 
stimuli yang sama

§ Merupakan dasar bagi 
strategi pengaturan 
posisi yang berusaha 
membangun citra khas 
produk tertentu 
kedalam pikiran 
konsumen

Konsep Dasar

Aplikasi Strategis Classic 
Conditional 



üPositioning
Positioning suatu merek/produk adalah citra/image 
yang dimiliki konsumen terhadap produk tersebut.

Diskriminasi Stimulus: 
Positioning



ü Differentiation
Pemasar/produsen berusaha mengkomunikasikan nilai lebih
produk mereka yang tidak dimiliki produk lain.

Jika konsumen dapat /mampu merasakan adanya perbedaan
tersebut, maka produsen tersebut dianggap telah mampu membuat
differensiasi produknya dimata konsumen.

Diskriminasi Stimulus: 
Differensiasi



Pengkondisian 
Instrumental 

(Operant)

Pembelajaran terjadi 
melalui proses 

mencoba (trial and 
error), dimana 

kebiasaan dibentuk 
sebagai hasil ganjaran 
yang diterima untuk 

tanggapan dan 
perilaku tertentu.



Operant Conditioning

Dari sudut perilaku
konsumen, 
pengkondisian
instrumental : konsumen
belajar dg memakai
proses mencoba.
Contoh : Konsumen yang 
mencoba beberapa merk
dan model celana jeans 
sebelum menemukan
model yg cocok dg 
bentuk badan



Operant Conditioning

§ Penguatan Perilaku , dibagi dua :
1. Penguatan positif : berbagai peristiwa

yg memperkuat timbulnya tanggapan
khusus. Contoh : iklan shampoo, 
menunjukkan model dengan rambut
tergerai indah

2. Penguatan negatif : daya tarik yg
menekankan rasa takut dalam pesan
iklan. Contoh: iklan kulit keriput tanda
penuaan, mendorong orang membeli
produk skincare anti aging



Perbedaan Classic vs 
Operant

Classical Conditioning

• Asosiasi antar dua stimulus

• Respons yang dipaksakan

• Respons sederhana

• Contoh: iklan top kopi – iwan fals

Operant Conditioning

• Karena adanya rewads

• Rewads mempengaruhi
keputusan konsumen berikutnya

• Respons terkontrol

• Penguatan positif à reward
• Penguatan negative à

punishment



Perbedaan observational 
vs kognitif

Observational 

• Pengamatan tindakan dan
perilaku serta konsekuensinya
dari tindakan dan perilaku
tersebut

• Contoh: iklan ajinomoto – deddy
mizwar à improve brand image

Kognitif

• Upaya penyelesaian masalah
• Pengamatan, pengumpulan

informasi, seleksi, dan pemilihan
merek

• Proses berfikir dan pembelajaran

• Contoh: iklan XL bebas



Pembelajaran
Model 

(Vicarious 
Model)

Sebuah proses dimana
individu mengamati

bagaimana orang lain 
berperilaku dalam

menjawab berbagai
situasi (stimuli) tertentu

dan hasil-hasil
berikutnya yang terjadi, 

dan mereka meniru
(model) perilaku yang 
diperkuat secara positif

ketika menghadapi
situasi yang sama



Proses Pembelajaran
Model



Implikasi Pembelajaran
Model


