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PERUBAHAN PERILAKU 

Oleh : Yetti Wira Citerawati SY 

1. Teori-teori Perubahan Perilaku 

a)  Teori S-O-R: 

Perubahan perilaku didasari oleh: Stimulus – Organisme — Respons. 

•  Perubahan perilaku terjadi dgn cara meningkatkan atau memperbanyak 
 rangsangan (stimulus). 

•  Oleh sebab itu perubahan perilaku terjadi melalui proses pembelajaran (learning 
 process). 

•  Materi pembelajaran adalah stimulus. 

Proses perubahan perilaku menurut teori S-O-R.: 

a.  Adanya stimulus (rangsangan): Diterima atau ditolak 

b.  Apabila diterima (adanya perhatian)  mengerti (memahami) stimulus. 

c.  Subyek (organisme) mengolah stimulus, dan hasilnya: 

 Kesediaan untuk bertindak terhadap stimulus (attitude) 

 Bertindak (berperilaku) apabila ada dukungan fasilitas (practice) 

b)   Teori “Dissonance” : Festinger 

  Perilaku seseorang pada saat tertentu karena adanya keseimbangan antara 

sebab atau alasan dan akibat atau keputusan yang diambil (conssonance). Apabila 

terjadi stimulus dari luar yang lebih kuat, maka dalam diri orang tersebut akan terjadi 

ketidak seimbangan (dissonance). Kalau akhirnya stilmulus tersebut direspons positif 

(menerimanya dan melakukannya) maka berarti terjadi perilaku baru (hasil 

perubahan), dan akhirnya kembali terjadi keseimbangan lagi (conssonance). 

Rumus perubahan perilaku menurut Festinger: 

Terjadinya perubahan perilaku karena adanya perbedaan elemen kognitif yang 

seimbang dengan elemen tidak seimbang. Contoh: Seorang ibu hamil memeriksakan 
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kehamilannya terjadi karena ketidak seimbangan antara keuntungan dan kerugian 

stimulus (anjuran periksa hamil). 

c)   Teori fungsi: Katz 

•  Perubahan perilaku terjadi karena adanya kebutuhan. Oleh sebab itu stimulus 

 atau obyek perilaku harus sesuai dengan kebutuhan orang (subyek). 

•  Prinsip teori fungsi: 

a)   Perilaku merupakan fungsi instrumental (memenuhi kebutuhan subyek) 

b)  Perilaku merupakan pertahanan diri dalam menghadapi lingkungan (bila 

 hujan, panas) 

c)   Perilaku sebagai penerima obyek dan pemberi arti obyek (respons terhadap 

  gejala sosial) 

d)   Perilaku berfungsi sebagai nilai ekspresif dalam menjawab situasi (marah,  

  senang) 

d)    Teori “Driving forces”: Kurt Lewin 

•  Perilaku adalah merupakan keseimbangan antara kekuatan pendorong (driving 

 forces) dan kekuatan penahan (restraining forces). 

• Perubahan perilaku terjadi apabila ada ketidak seimbangan antara kedua 

 kekuatan tersebut. 

•  Kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan perilaku: 

a. Kekuatan pendorong meningkat, kekuatanpenahan tetap. 

b. Kekuatan pendorong tetap, kekuatan penahan menurun. 

c. Kekuatan pendorong meningkat, kekuatan penahan menurun. 
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e)  Health Belief Model (Model Kepercayaan Kesehatan) 

Health belief Model didasarkan atas 3 faktor esensial ; 

1.  Kesiapan individu intuk merubah perilaku dalam rangka menghindari suatu 

 penyakit atau memperkecil risiko kesehatan. 

2.  Adanya dorongan dalam lingkungan individu yang membuatnya merubah 

 perilaku. 

3.  Perilaku itu sendiri. 

Ketiga faktor diatas dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang berhubungan dengan 

kepribadian dan lingkungan individu, serta pengalaman berhubungan dengan sarana 

& petugas kesehatan. Health Belief Model menurut Becker (1979) ditentukan oleh : 

• Percaya bahwa mereka rentan terhadap masalah kesehatan 

• Menganggap serius masalah 

• yakin terhadap efektivitas pengobatan 

• tidak mahal 

• menerima anjuran untuk mengambil tindakan kesehatan 

f)  Model Komunikasi – Persuasi 

Dasar nya dalah pesan yang komunikatif melalui beberapa pendekatan-pendekatan, 

yakni : 

1. Pendekatan tradisional : sumber, pesan, penerima. 

2. Pendekatan teori kognitif 

stimulus menghasilkan respon kognitif yang terdiri dari hal yang penting dan 

relevan. Stimulus juga di pengaruhi oleh argumnetasi (pendapat). Sehingga 

menghasilkan perubahan perilaku. 

3. Pendekatan belajar pesan : perhatian,pemahaman, penerimaan, dan retensi. 
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2. Bentuk-bentuk Perubahan Perilaku 

a)   Perubahan alamiah (natural change): Perubahan perilaku karena terjadi perubahan 

 alam (lingkungan) secara alamiah 

b)    Perubahan terencana (planned change): Perubahan perilaku karena memang 

 direncanakan oleh yang bersangkutan 

c)   Kesiapan berubah (Readiness to change): Perubahan perilaku karena terjadinya 

 proses internal (readiness) pada diri yang bersangkutan, dimana proses internal ini 

 berbeda pada setiap individu. 

3. Pendekatan Untuk Mengubah Perilaku 

a. Informasi  

b. Pemasaran 

c. Insentif 

d. Restriksi (memberikan pembatasan untuk mencegah perilaku tertentu) 

e. Indoktrinasi (Memberikan paksaan untuk perilaku tertentu) 

f. Peraturan 

4. Strategi Perubahan Perilaku 

a)   Inforcement (Paksaan): 

-   Perubahan perilaku dilakukan dengan paksaan, dan atau   menggunakan 

 peraturan  atau perundangan. 

-   Menghasilkan perubahan perilaku yang cepat, tetapi untuk sementara (tidak 

 langgeng) 

b)    Persuasi 

Dapat dilakukan dengan persuasi melalui pesan, diskusi dan argumentasi. Melalui 

pesan seperti jangan makan babi karna bisa menimbukkan penyakit H1N1. Melalui 

diskusi seperti diskusi tentang abortus yang membahayakan jika digunakan untuk 

alasan yang tidak baik 
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 c)   Fasilitasi 

Strategi ini dengan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung. Dengan 

penyediaan sarana dan prasarana ini akan meningkatkan Knowledge (pengetahuan) 

Untuk melakukan strategi ini mmeerlukan beberapa proses yakni kesediaan, 

identifikasi dan internalisasi. 

Ketika ada rangsangan yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan keyakinan akan 

menimbulkan aksi dan kemudian hal itu menjadikan perbahan perilaku. 

 d)   Education : 

Perubahan perilaku dilakukan melalui proses pembelajaran, mulai dari pemberian 

informasi atau penyuluhan-penyuluhan. Menghasilkan perubahan perilaku yang 

langgeng, tetapi makan waktu lama. 

5. Tahapan Perubahan Perilaku “Model Transteoretikal” (Simon-Morton, Greene & Gottlieb, 1995) 

Terdapat 6 tahapan perubahan : 

a. Prekontemplasi  

Pada tahap ini klien belum menyadari adanya permasalahan ataupun kebutuhan 

untuk melakukan perubahan. Oleh karena itu memerlukan informasi dan umpan 

balik untuk menimbulkan kesadaran akan adanya masalah dan kemungkinan untuk 

berubah. Nasehat mengenai sesuatu hal/informasi tidak akan berhasil bila dilakukan 

pada tahap ini. 

b. Kontemplasi  

Sudah timbul kesadaran akan adanya masalah. Namun masih dalam tahap keragu-

raguan. Menimbang-nimbang antara alasan untuk berubah ataupun tidak. Konselor 

mendiskusikan keuntungan dan kerugian apabila menerapkan informasi yang 

diberikan. 

c. Preparasi (Jendela kesempatan untuk melangkah maju atau kembali ke tahap 

kontemplasi).  
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d. Aksi (Tindakan) 

Klien mulai melakukan perubahan. Goalnya adalah dihasilkannya perubahan perilaku 

sesuai masalah. 

e. Pemeliharaan 

Pemeliharaan perubahan perilaku yang telah dicapai perlu dilakukan untuk 

terjadinya pencegahan kekambuhan. 

f. Relaps  

Saat terjadi kekambuhan, proses perubahan perlu diawali kembali. Tahapan ini 

bertujuan untuk kembalinya upaya aksi. 
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