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 Behavioristik dalam pembelajaran merupakan upaya membentuk tingkah laku yang 

diinginkan dengan tepat. Penerapan behavioristik dalam kegiatan sholat berjama’ah santri 

dilakukan dengan pembelajaran stimulus respon. Sholat berjama’ah adalah termasuk salah satu 

kegiatan pesantren yang wajib untuk diikuti. Sholat berjama’ah merupakan inti atau patokan dari 

semua kegiatan pondok pesantren. Karena setiap selesai kegiatan sholat berjama’ah, akan segera 

dilanjut kegiatan pesantren lainnya. Hal itu dilakukan untuk mempermudah kedisiplinan santri 

dalam mengikuti setiap kegiatan pesantren. 

 Dengan menerapkan teori pembelajaran yang tepat keikut sertaan santri dalam 

melaksanakan sholat berjama’ah lebih aktif. Dalam proses kegiatan sholat berjama’ah santri, para 

pengasuh dan pengurus pesantren menerapkan pembelajaran dengan teori behavioristik Ivan 

Pavlov yang berupaya membentuk perilaku yang diinginkan dalam tujuan pembelajaran. 

 Adapun tujuan penulisan ini adalah: (1) untuk mengetahui proses kegiatan sholat 

berjama’ah santri di Pondok Pesantren Tanwirul Qulub (2) untuk mengetahui implementasi teori 

behavioristik Ivan Pavlov bagi santri pada kegiatan sholat berjama’ah di Pondok Pesantren 

Tanwirul Qulub. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Data dan 

sumber data penelitian ini berupa sumber data primer yaitu stimulus respon yang berasal dari 

pengasuh, pengurus, juga santri dan sumber data sekunder yaitu buku referensi tentang teori belajar 

behavioristik Ivan Pavlov dan buku referensi tentang keutamaan sholat berjama’ah. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Tahap analisis data dalam penelitian ini meliputi tahap reduksi data, tahap penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis data dipaparkan secara kualitatif yang bersifat 

deskriptif. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kegiatan sholat berjama’ah santri di Pondok 

Pesantren Tanwirul Qulub sangat diperlukan stimulus respon yang tepat. Stimulus yang diberikan 

berupa bunyi bel, pemberian pemahaman akan keutamaan sholat berjama’ah dan juga sebuah 

hukuman. Sedangkan perilaku atau respon yang dihasilkan berupa keaktifan santri dalam 

mengikuti kegiatan sholat berjama’ah di Pondok Pesantren Tanwirul Qulub. Berdasarkan hasil 

data dapat diketahui bahwa perilaku (behavioristik) yang diinginkan dalam tujuan pembelajaran 

dapat dicapai.  


