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ABSTRACK 

Tabularasa itself literally means "blank paper", which has not been 

written yet. The tabular hypothesis assumes that all knowledge in man 
that appears from its language behavior is the result of integration of 
the language event observed and experienced by man himself. Accord-

ing to the tabular hypothesis, all the inner human knowledge visible 
from its language behavior is the result of the integration of the lan-

guage event observed and experienced by man himself. Associated with 
this hypothesis, this hypothesis relates to behaviorists assuming that 
language knowledge consists of a series of relationships formed by S-R 

(Stimulus-Response). 
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ABSTRAK 

Tabularasa itu sendiri secara harfiah berarti “kertas kosong”, yang be-
lum ditulisi apa-apa. Hipotesis tabularasa beranggapan semua penge-

tahuan dalam diri manusia yang tampak dari perilaku berbahasanya 
adalah merupakan hasil dari integrasi peristiwa bahasa yang diamati 

dan dialami oleh manusia itu sendiri. Menurut hipotesis tabularasa, 
semua pengetahuan dalam diri manusia yang tampak dari perilaku ber-
bahasanya adalah merupakan hasil dari integrasi peristiwa bahasa yang 

diamati dan dialami oleh manusia itu sendiri. Berhubungan dengan 
hipotesis ini, hipotesis ini berhubungan dengan kaum behaviorisme 

menganggap bahwa pengetahuan bahasa itu terdiri dari serangkain hub-
ungan yang dibentuk oleh S-R (Stimulus-Respon).  

Kata Kunci: Tabularasa, Behaviorisme, S-R. 

 

PENDAHULUAN 

Bahasa dan kehidupan manusia adalah dua hal yang saling berhubungan an-
tara satu dan lainnya. Bahasa tumbuh dan berkembang di kehidupan masyarakat. 

Begitu pula sebaliknya, masyarakat membutuhkan bahasa yang digunakan sebagai 
alat untuk berkomunikasi antara masyarakat dan dan masyarakat lainnya. Dalam 
berkomunikasi dengan masyarakat bahasa memiliki peran yang amat penting yaitu 

sebagai sebuah alat yang digunakan sebagai penyampain isi pikiran, berinteraksi 
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antar masyarakat, dan lebih jauhnya lagi dapat berfungsi sebagai wadah penampun-

gan kebudayaan di masyarakat. 

Dalam linguistik bahasalah yang menjadi objek kajiannya. Linguistik 
mengartikan bahasa sebagai sebuah sistem lambang bunyi yang arbitrer. Maksud 

arbitrer disini ialah bahwa bahasa bersifat manasuka, kemanasukaan bahasa juga 
mempunyai kaidah tertentu terhadap suatu masyarakat yang menggunakan bahasa. 

Selain bersifat arbitrer, bahasa juga bersifat konvensional. Konvensional berarti ba-
hasa telah disepakati bersama oleh suatu masyarakat, contohnya: benda yang 
digunakan digunakan sebagai alat untuk menulis dikertas, menggunakan tinta dida-

lamnya, disebut pena. Dimasyarakat indonesia manapun pasti menyebutnya pena.  

Berbahasa merupakan kegiatan memproduksi dan meresepsi bahasa itu. Da-

lam memproduksi dan meresepsi bahasa, otaklah yang memiliki peran yang ter-
penting. Didalam otaklah semua proses berbahasa itu terjadi dan hasilnya berupa 
ujaran yang sering kita ujarkan sehari-hari. Bagian otak yang memproduksi bahasa 

itu sendiri ialah bagian otak tengah sebelah kiri yang dalam istilah psikolinguistik 
disebut dengan hemisfer kiri. Manusia yang normal yang dalam hal ini bisa berba-

hasa dengan baik, berarti mencerminkan belahan otak yang memproduksi baha-
sanya juga dalam keadaan yang baik. Namun, berbeda halnya dengan manusia yang 
memiliki gangguan dalam berbahasa, baik itu dalam memproduksi dan meresepsi 

bahasa berarti belahan otak yangmem produksi bahasa juga dalam keadaan yang 
tidak baik (bermasalah) atau bahkan memiliki kelainan. 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang memproduksi dan meresepsi ba-
hasa adalah bagian otak manusia. Namun, pada perkembangannya masalah pem-
produksian dan meresepsi bahasa akan dipengaruhi oleh faktor dari luar individu 

itu sendiri. Seperti halnya seorang bayi, pada awal tahap perkembangan bahasanya 
ia hanya bisa berujar kata-kata yang tak tentu yang dalam artian tidak memiliki 

makna. Namun seiring dengan perkembangan otaknya yang semakin membaik da-
lam memproduksi dan meresepsi bahasa maka kata-kata yang diujarkannyapun mu-
lai beragam dan sesuai dari apa yang ia peroleh dilingkungannya. Hal ini menun-

jukkan adanya proses pembelajaran bahasa yang diirngi dengan perkembanagan 
otak yang semakin membaik dalam memproduksi bahasa itu sendiri. 

Dalam teori pembelajaran bahasa dikenal juga adanya teori stimulus-respons 
karena dalam teori ini dasar pandangannya bahwa seseorang dalam berprilaku , sa-
lah satunya prilaku berbahasa bermula dengan adanya stimulus yang dikenal juga 

dengan rangsangan atau aksi yang akan segera menimbulkan sebuah respon yang 
dikenal dengan reaksi atau gerak balas sebagai umpan balik dari rangsangan yang 

telah diberikan.  

Salah satu teori mengenai pembelajarn bahasa khususnya stimulus-respon di-
perkenalkan oleh Skinner dengan teorinya pembiasan operan atau yang dikenal juga 

dengan pelaziman operan. Teori ini sering juga disebut dengan pembiasan instru-
mental. Teori ini sebenarnya merupakan teori yang tergolong dalam aliran neo-

behaviorisme yang merupakan sebuah aliran baru dalam behaviorisme. 
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PEMBAHASAN 

Hakikat Hipotesis Tabularasa 

Hipotesis tabularasa pertama kali diperkenalkan oleh John Locke seorang 
tokoh empirisme yang sangat terkenal, dan kemudian dikembangkan oleh John 
Watson seorang tokoh aliran behaviorisme dalam psikolinguistik. Tabularasa itu 

sendiri secara harfiah berarti “kertas kosong”, yang belum ditulisi apa-apa. 
Hipotesis tabularasa itu sendiri menyatakan bahwa otak manusia ketika bayi pada 

waktu dilahirkan sama halnya seperti sebuah kertas kosong, yang nantinya akan 
ditulis dan diisi dengan berbagai pengalaman-pengalaman. 

Menurut hipotesis tabularasa, semua pengetahuan dalam diri manusia yang 

tampak dari perilaku berbahasanya adalah merupakan hasil dari integrasi peristiwa 
bahasa yang diamati dan dialami oleh manusia itu sendiri. Berhubungan dengan 

hipotesis ini, maka kaum behaviorisme yakni John Watson menganggap bahwa 
pengetahuan bahasa itu terdiri dari serangkain hubungan yang dibentuk oleh S-R 
(Stimulus-Respon).  

Dalam teori behaviorisme beranggapan bahwa terdapat aspek perilaku keba-
hasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan (stimulus) 

dan reaksi (respon). Sebuah perilaku bahasa yang dikatakan efektif apabila reaksi 
yang dilakukan tepat terhadap sebuah rangsangan.  Reaksi yang dihasilkan akan 
menjadi sebuah kebiasaan apabila reaksi ini mendapatkan pembenaran.  

Pelaziman Klasik, Pelaziman Operan, dan Mediasi 

Pelaziman klasik yakni berkaitan dengan anak yang sedang mempelajari ba-

hasa pertamanya (bahasa ibu). Dalam mempelajari bahasa pertama anak selalu 
berupaya menirukan apa yang diujarkan oleh sang ibu. Semakin hari semakin ban-
yak kata-kata yang ia peroleh untuk ia ujarkan kembali. Contohnya kaat “Mama” 

yang diujarkan oleh ibu, pada awalnya anak belum merespon jika diujarkan kata 
“Mama” kepadanya. Tahap selanjutnya ketika alat produksi bahasanya mulai 

berkembang ia sudah bisa mengucapkan kata “Ma” walaupun belum sempurna. Se-
makin hari semakin berkembang lagi sehingga ia sudah bisa mengucapkan kata 
“Mama”. 

Pelaziman operan menyatakan suatu perilaku berbahasa seseorang akan 
dibentuk oleh serentetan ganjaran yang beragam-ragam yang hadir disekita orang 

itu. Seorang anak yang sedang memperoleh bahasa pertamanya (bahasa ibu), pada 
mulanya akan “mengucapkan” semua bunyi yang ada pada bahasa dengan berce-
loteh (babling period). Namun, oarang tua si anak hanya “memberikan” bunyi-

bunyi yang ada dalam bahasa ibunya saja. Ketika si anak mampu mengucapkan kata 
yang diujarkan ibunya dengan tepat maka si ibu memberikan respion seperti 

tersenyum, tertawa, mencium si anak,  dan sebagainya hal ini merupakan ganjaran 
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yang didapat oleh si anak karena ia mampu mengujarkan apa yang diujarkan sang 

ibu.  

Teori Mediasi (penengah) dikemukakan oleh Jenkin (1964, 1965), teori me-
diasi atau rantain respon didasari oleh prinsip mediasi atau penengah seperti yang 

diperkenalkan oleh Osgood, tetapi dalam bentuk yang sedikit berlainan. Namun, 
tetap tampak bahwa faktor penengah atau mediasi yang diatur oleh otak memegang 

peranan yang amat penting dalam proses pembelajaran “rantaian respon”.  

Prinsip mediasi berpendapat bahwa jika seseorang telah mengenal hubungan 
antara  meja dan kursi, dan hubungannya antara meja  dan lantai. Maka untuk 

mengetahui hubungan antara kursi dan lantai akan jauh lebih mudah karena peranan 
yang dimainkan oleh faktor penengah atau mediasi, yakni meja yang mempunyai 

hubungan dengan kursi dan latai. Maka, pembelajarana seperti inilah yang disebut 
“rantaian respon”. 

Sejalan dengan penjelasan diatas maka dikenal adanya dua prinsip baru, yaitu 

kesamaan stimulus dan kesamaan respon. Kesamaan stimulus adalah sebuah prin-
sip, misalnya ketika kita mempelajari dua benda A dan C akan jauh lebih mudah 

jika hubungan diantara kedua benda dengan stimulus yang sama (B misalnya) telah 
terlebih dahulu dipelajari dan diketahui. Sedangkan yang dimaksud dengan kesa-
maan respon adalah prinsip bahwa ketika mempelajari hubungan antara kedua 

benda A dan C juga akan jauh lebih mudah jika hubungan diantara kedua benda itu 
dengan respon yang sama (misalnya B) telah terlebih dahulu dipelajari. 

Selanjutnya menurut Jenkin (Simanjuntak, 1987) kata-kata yang berkategori 
gramatikal yang sama dapat dikelompokkan kedalam yang termasuk kesamaan 
stimulus atau yang termasuk kesamaan respon. Misalnya kata 1) bola itu (A) merah 

(B) dan 2) baju itu (A) merah (B), kata yang bertanda A memiliki struktur gramat-
ikal yang sama yakni berupa stimulus dan kata yang bertanda B merupakan respon.  

Namun dari beberapa penjelasan diatas dapat dilihat sesungguhnya teori me-
diasi “rantaian respon” yang dikemukakan oleh Jenkin belum mampu menjelaskan 
kreativitas manusia dalam membentuk kalimat-kalimat baru. Karena struktur ba-

hasa manusia terlalu rumit untuk dapat diterangkan pemerolehannya oleh rantaian 
respon yang begitu sederhana. 

Teori Stimulus-Respon BF Skinner 

Teori tentang pembiasan operan (pelaziman klasik) diperkenalkan oleh Skin-
ner dengan sebuah percobaan yang pernah ia lakukan terhadap seekor tikus. Skinner 

menempatkan tikus dalam sebuah kotak yang ia sebut dengan kotak skinner dan ia 
meletakkan temapt makanan didalam kotak tersebut, sementara diluar kotak ter-

dapat alat-alat untuk menjatuhkan biji-biji makanan kedalam kaleng. Setiap ma-
kanan yang jatuh kedalam kaleng akan berbunyi “ting” yang nyaring, dan apabila 
bunyi tersebut terdengar berarti ada makanan yang jatuh kedalam kaleng tersebut. 

Seekor tikus dimasukkan kedalam kotak skinner itu. Biji-biji makanan akan jatuh 
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ke dalam kaleng jika sebatang besi yang disisipkan ke dalam kotak itu dipijak oleh 

tikus. Pada waktu tikus itu lapar secara kebetulan batang besi itu terpijak olehnya, 
dan biji-biji makanan terjatuh kedalam kaleng. Setlah beberapa kali terjadi tikus itu 
mulai “mengetahui” bahwa apabila ia menekan batang besi maka makanan akan 

jatuh kedalam kaleng.  Biji makanan disini disebut sebagai penguat, peristiwa ba-
tang besi disebut sebagai peristiwa penguatan, munculnya makanan disebut sebagai 

rancangan penguat, sedangkan perilaku tikus disebut sebagai perilaku yang dibiasa-
kan. 

Perilaku yang dibiasakan bersifat “operan” yang dalam hal perilaku me-

nyebabkan munculnya biji makanan. Tingkah laku yang operan mempunyai 
pengaruh terhadap lingkungan, dan lingkungan yang dipengaruhi ini memberikan 

hadiah sebagai penguatan kepada pelaku yang mengeluarkan perilaku tersebut. Dan 
sebagai hadiah yang menjadi penguat yang akan menyebab kan tikus itu lebih 
cenderung untuk menekan batang besi itu. 

Dari percobaan yang dilakukan Skinner terhadap seekor tikus tersebut 
menunjukkan adanya perlakuan yang berulang-ulang ketika memberikan sebuah 

stimulus maka akan didapatkan respon. Dari adanya stimulus-respon tersebut si 
tikus mendapatkan pengetahuan baru dalam memperoleh makanan dimana dari se-
buah kegiatan yang ia lakukan secara berulang-ulang.  

Skinner beranggapan bahwa dalam sebuah proses pembelajaran yang utama 
antara manusia dan hewan itu sama. Dalam hal ini mesin pengajarannya sama, yaitu 

berdasarkan kepada prinsip pembelajaran melalui sebuah penguatan. Selanjutnya, 
Skinner beranggapan bahwa yang terpenting harus diperhatikan adalah hubungan 
antara stimulus dan respon yang secara langsung dapat diamati, jangan hanya 

memikirkan hubungan mental antara keduanya karena hubungan mental tidak akan 
pernah bisa diamati. 

Contoh lain jug dijelaskan oleh Travers (chaer, 2009: 90) dari pembelajaran 
bahasa oleh anak-anak. Ia memberikan contoh seorang anak-anak menyebutkan 
kata please karena ia akan memperoleh hasil atau hadiah jika ia menggunakan kata 

itu. Ini sama halnya dengan tikus yang mengetahui bahwa ketika ia menekan batang 
besi maka ia akan mendapatkan biji makanan. 

Mengenai perilaku berbahasa yakni perilaku yang diperkuat melalui peranta-
raorang lain, Skinner memperkenalkan satu analisis fungsional yang menyangkut 
masalah ini kedalam perilaku berbahasa. Yang dimaksud Skinner dengan analisis 

formal adalah pengenaalan akan variabel-variabel itu saling berhubungan untuk 
menentukan suatu respon berbahasa tertentu. Semua variabel harus diuraikan ber-

dasarkan pengetahuan mengenai stimulus respon, penguatan dan perampasan kem-
bali, yaitu apabila sesuatu hadiah yang biasanya diberikan diambil kembali, dihen-
tikan pemberiannya ataupun ditunda pemberiannya.  

Skinner juga beranggapan bahwa perilaku berbahasa manusia dapat dipred-
iksikan dan dikendalikan dengan cara mengamati dan memanipulasi lingkungan 
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fisik seseoarng. Bagi Skinner perilaku berbahasa itu lebih banyak dipengaruhi atau 

disebabkan oleh rangsangan (stimulus) dari luar serta pengukuhan dari rangsangan.  

Skinner (1957) beranggapan berbicara itu merupakan bagian dari pelaziman 
operan kepada suatu stimulus dari dalam atau luar, yang sebenarnya tidak jelas 

diketahui. Maka, usaha untuk menjelaskan hal ini Skinner memperkenalkan be-
berapa kategori respon bahasa yang hampir sama fungsinya dengan ucapan, yakni 

mand, tacts, echoics, textuals, dan intraverbal operan. 

Mand 

Secara etimologi kata mand berasal dari kata command, demand, dan 
lain-lain. Satu mand adalah satu operan bahasa dibawah pengaruh stimulus-

stimulus yang bersifat menyingkirkan, merampas, atau menghabiskan. Dalam 
tatabahasa mand termasuk kalimat imperatif. Mand muncul sebagai kalimat 

imperatif permohonan, atau rayuan hanya apabila penutur ingin mendapatkan 
sesuatu. Hal ini diakarenakan mungkin dahulu kalimat seperti ini tidak pernah 
diamati oleh penutur ketika seseorang mengucapkan untuk mendapatkan 

kembali sesuatu yang dirampas, disingkirkan, atau diambil darinya. Misanya 
ketika seorang anak mengucapkan kata “susu”. Dia mengucapkan kata ini 

dikarenakan adanya stimulus rasa lapar atau haus si anak (stimulus yang 
merampas sesuatu dari anak itu) dan dulu anak itu pernah mengamati atau 
mempunyai pengalaman bahwa jika mengucapkan kata “susu”, maka orang 

tuanya segera memberikannya (sebuah ganjaran dan pengukuhan). Jadi, mand 
memerlukan satu interaksi khusus antara keadaan dulu yang serupa dan 
pernah dialami, respon bahasa, perilaku orang yang mengukuhkan, dan jenis 

pengukuhan. 

Tacts 

Tacts adalah benda atau peristiwa konkret yang muncul sebagai akibat 

adanya stimulus. Di dalanm tata bahasa tact dapat disamakan dengan 
menamai atau menyebut nama sesuatu benda atau peristiwa. Misalnya jika 
kita melihat sebuah mobil sebagai stimulus maka kita akan mengekuarkan 

kata tact “mobil” sebagai respon. 

Echoics 

 Echoics adalah satu perilaku berbahasa yang dipengaruhi oleh respon 

orang lain sebagai stimulus dan kita menirukan ucapan itu. Misalnya apabila 
seseorang mengatakan “mobil”, maka stimulus itu membuat kita juga 
menirukan ia mengucapkan kata “mobil” sebagai sebuah respon. 
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Textual 

 Textual adalah perilaku berbahasa yang diatur oleh stimulus tertulis 

sedemikian rupa sehingga bentuk perilaku mempunyai korelasi dengan ba-
hasa yan tertulis. Korelasi yang dimaksud adalah hubungan sistematik antara 
sistem penulisan (ejaan) suatu bahasa dengan respon ucapan apabila mem-

bacanya secara langsung. Misalnya, apabila kita melihat tulisan <kunci> se-
bagai stimulus maka kita  memberi respon [kunci] berupa ujaran. 

Intraverbal Operant 

 Intraverbal operant adalah operan berbahasa yang diatur oleh perilaku 

berbahasa terdahulu yang dilakukan atau pernah dialami oleh penutur. Misal-
nya, jika sebuah kata dituliskan sebagai stimulus, maka kata lain yang ada 

hubungannyadengan kata itu akan diucapkan sebagai respon. Kata, “meja” 
misalnya akan membangkitkan kata “kursi” sebagai respon. Begitu juga kata 
“terima kasih” sebagai sebuah stimulus akan membangkitkan kata “kembali” 

sebagai responnya. 
 Namun, pada akhirnya analisis Bloomfield dan Skinner sebelumnya 

yang didasarkan dari hipotesis tabularasa dan teori-teori hubungan S-R be-
haviorisme tidak memadai untuk menerangkan proses pemerolehan bahasa 
oleh anak-anak. Analisis mereka tidaklah mampu menjelaskan beberapa hal, 

yakni 1) analisis mereka tidak mampu menjelaskan pengetahuan tata bahasa 
(kompetensi linguistik) yang telah dinuranikan dan berkembang didalam otak 

anak-anak, 2) analisis mereka tidaklah mampu menjelaskan bagaimana 
pengetahuan tata bahasa digunakan untuk membuat dan memahami kalimat-
kalimat baru yang belum pernah dibuatnya.   

PENUTUP 

 

Simpulan 

Dalam hipotesis tabularasa berhubungan dengan teori behaviorisme yakni 

proses pembelajaran bahasa merupakan hasil dari adanya Stimulus- Respon. 
Hipotesis ini beranggapan bahwa dalam pembelajaran bahasa itu dibentuk dari 
adanya serangkaian Stimulus dan Respon yang dilakukan secara berulang-ulang. 

Jika diberi penguatan maka perilaku tersebut akan terus terjadi. Hipotesis ini 
beranggapan bahwa bayi terlahir dalam keadaan otak yang diibaratkan seperti ker-

tas kosong yang akan diisi oleh berbagai pengalaman-pengalaman termasuk pen-
galaman berbahasa. Kesimpulan dalam hipotesis ini bahwa dalam pembelajaran ba-
hasa hal yang paling utama sebagai pembentuk bahasa itu adalah pengalaman-pen-

galaman bukan karena adanya LAD (kemampuan bahasa bawaan yang terletak 
pada otak manusia). 
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Saran 

Hipotesis tabularasa merupakan sebuah hipotesis yang berlandaskan dari te-
ori Stimulus dan Respon. Adanya Stimulus-Respon akan sangat membantu untuk 
mengajarkan berbahasa kepada anak-anak dengan catatan menggunakan cara-cara 

yang benar. Dalam proses pembelajaran teori S-R inipun dapat diterapkan untuk 
mengoptimalkan pembelajaran. Penulis menyarankan untuk menerapkan teori S-R 

ini untuk membelajarkan bahasa kepada kanak-kanak serta dapat dimanfaatkan un-
tuk proses pembelajaran di sekolah. 
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