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MAKALAH PERILAKU KONSUMEN (CONSUMER BEHAVIOR) “AMATI DAN 

PELAJARI” 

PENDAHULUAN  

 Belajar merupakan suatu proses yang sangat penting untuk konsumsi. Pada dasarnya, 

dalam perilaku konsumen terdapat banyak tingkah laku yang wajib kita dipelajari. Seperti apa 

yang telah digambarkan pada sebagian besar sikpa kita, nilai-nilai, selera, dan perilaku.makna 

simbolis dan perasaan melalui pembelajaran. Budaya dan sosial, melalui lembaga-lembaga 

seperti sekolah dan organisasi keagamaan, serta teman, keluarga, periklanan dan media 

massa, memberikan pengalaman belajar yang sangat mempengaruhi gaya kehidpuan kita 

sehari-hari dalam mencari produk yang kita konsumsi. Belajar merupakan perubahan dalam 

isi atau organisasi memori jangka panjang atau perilaku. Dengan ini, belajar adalah hasil dari 

pengolahan informasi. 

 Memori merupakan hasil  yang akan kita dapat pengetahuan sepanjang waktu. Oleh 

karena dalam learning melibatkan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan seseorang dalam 

memperoleh pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh dan didapatkan tersebut akan 

disimpan di otak yang merupakan tidak lain adalah memori. Jadi memori itu adalah hasil 

(outcome) dari learning. Mengingat merupakan proses pembelajaran yang berkaitan dengan 

pemahaman dan penggunaan apa yang didengar dan dilihat dengan baik. Definisi mengingat 

yang lain juga merupakan suatu kemahiran untuk mengingat kembali dengan melalui 



menyebut atau menulis kembali fakta dan kejadian berlalu selepas beberapa waktu 

kebelakang. 

 

 PROSES PEMBELAJARAN (THE LEARNING PROCESS) 

Belajar merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Kita diharuskan untuk terus-

menerus merevisi diri karena kita menghadapi rangsangan baru dan menerima umpan balik 

yang berkelanjutan. Konsep pembelajaran mencakup banyak hal untuk kita pelajari, mulai 

dari hubungan sederhana konsumen dengan stimulus seperti logo produk dan respons 

terhadap rangkaian berbagai aktivitas kognitif yang kompleks. 

Teori pembelajaran perilaku mengasumsikan kita bahwa dengan pembelajaran akan 

mengakibatkan terjadinya hasil tanggapan terhadap kejadian eksternal. Belajar merupakan 

peningkatan atau perubahan dalam perilaku sehari-hari sebagai akibat adanya interaksi antara 

stimulus dan respon. Para penganut paham perilaku tersebut yakin dengan adanya hasil 

belajar akan terlihat perubahan karakter yang dapat diamati, diukur, dan perubahan ini terjadi 

sebagian besar karena lingkungan. Ansumsi dasar dari perspektif perilaku yakni bahwa 

semua makhluk hidup dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui respon 

  

Berikut merupakan konsep yang mewakili paham perilaku, yakni: 

1. Classical Conditioning (Pengkondisian Klasik) 

Merupakan teori belajar yang mengutarakan bahwa makhluk hidup, baik manusia 

dengan hewan merupakan makhluk pasif yang dapat diajarkan maupun dipelajari 

satu sama lain perilaku tertentu melalui pengulangan. 

2. Operant Conditioning (Pengondisian Instrumental) 

Kondisi ini terjadi disaat individu belajar melakukan perilaku yang membuahkan 

hasil positif dan untuk menghindari hal-hal yang menghasilkan hasil negatif. 

 

Pengaplikasian Pemasaran pada Prinsip-Prinsip Pembelajaran Perilaku Konsumen 

Aspek penting dari penentuan posisi merupakan penakanan pada mengkomunikasikan atribut 

khas produk berhadapan dengan pesaingnya, di mana konsumen membedakan dari produk a 

dengan produk b. Kekhawatiran bagi pemasar pada diskriminasi stimulus karena mencakup 

hilangnya hak eksklusif atas nama produk ke publik dan pembajakan merek. 

Prinsip pengkondisian instrumental terhadap keputusan pembelian: 

 Sebagian besar perusahaan memperkuat konsumsi. 

 Teknik populer yang disebut pemasaran frekuensi memperkuat pembelian reguler dengan 

memberi mereka hadiah dengan nilai yang meningkat seiring dengan jumlah yang dibeli. 

 

a. Informasi Retrieval untuk Keputusan Pembelian 



Retrieval merupakan gambaran dari suatu proses yang dimana informasi tersebut dapat 

diakses dari ingatan jangka panjang. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

pengambilan: 

 Umur 

 Variabel Situasi 

Retrieval adalah proses dimana informasi diakses dari ingatan jangka panjang. Faktor-

faktor yang mempengaruhi pengambilan adalah: 

 Umur. 

 Variabel situasi (seperti lingkungan). 

Sebagai contoh:  

1. Efek jarak menjelaskan kecenderungan kita mengingat materi cetak dengan lebih efektif 

saat pengiklan mengulang item target secara berkala daripada menyajikannya berulang 

kali dalam jangka waktu singkat. 

2. Dalam sebuah proses yang disebut pengambilan kembali yang bergantung pada keadaan, 

orang lebih mampu mengakses informasi jika keadaan internal mereka sama pada saat 

mengingat ketika informasi tersebut dipelajari. 

3. Fenomena ini, yang disebut efek kesesuaian suasana hati, menggarisbawahi keinginan 

untuk mencocokkan suasana hati konsumen pada saat pembelian saat merencanakan 

paparan terhadap komunikasi pemasaran. 

 

 

 

 


