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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata kuliah Psikologi Komunikasi merupakan salah satu mata kuliah 
dalam kelompok mata kuliah keahlian berkarya dengan bobot 3 SKS 

yang wajib diikuti oleh mahasiswa program Studi Ilmu Komunikasi. Dengan 
mempelajari mata kuliah ini Anda diharapkan mampu menjelaskan 
bagaimana aspek-aspek psikologis individu membentuk sikap dan perilaku 
dalam komunikasi interpersonal dan komunikasi sosial serta bagaimana 
pengaruh media massa terhadap individu. 

Untuk mencapai kemampuan umum Anda sebagaimana diharapkan 
Buku Materi Pokok (BMP) ini disusun dalam 9 modul yang isinya saling 
berkaitan dimulai dari pembahasan tentang psikologi, kaitannya dengan 
psikologi komunikasi, aspek-aspek psikologis yang mempengaruhi 
komunikasi interpersonal dan interaksi sosial, termasuk dalam menerima 
pengaruh media massa. 

Untuk memberi gambaran yang jelas mengenai BMP ini akan dijelaskan 
garis besar isi masing-masing modul. 

Modul 1 berisi tentang pengertian psikologi sebagai ilmu mengenai 
perilaku manusia, dan sekilas mengenai psikologi sosial yang merupakan 
pintu masuk untuk melihat lingkup psikologi komunikasi. Oleh karena 
psikologi merupakan kajian penting yang banyak menyumbang bagi disiplin 
ilmu komunikasi, modul ini juga menjelaskan pengertian psikologi 
komunikasi dan lingkup psikologi komunikasi. 

Modul 2 membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, 
yaitu faktor biologis dan faktor sosiopsikologis. Dari kedua faktor tersebut 
muncul berbagai pendekatan psikologi tentang perilaku manusia yang akan 
dibahas di sini, yaitu pendekatan neurobiologis, pendekatan psikoanalisis, 
pendekatan perilaku, pendekatan kognitivisme, dan pendekatan humanistis. 

Modul 3 membahas proses penerimaan dan pengolahan informasi yang 
terjadi dalam diri individu. Pada dasarnya modul ini sudah mulai membahas 
bagaimana manusia menerima informasi dari luar, memproses informasi, 
mengolah, menyimpan, dan menggunakannya kembali. Proses yang terjadi 
dalam diri manusia ini disebut sebagai komunikasi intrapersonal, meliputi 
sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. 

Modul 4 membahas konsep diri, kognisi sosial tentang diri dan motivasi 
diri. Konsep diri yang diartikan sebagai pikiran dan keyakinan seseorang 

M 
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mengenai dirinya, serta hal ini dapat mempengaruhi seseorang dalam 
komunikasi interpersonalnya. Sedangkan kognisi sosial adalah apabila 
seseorang menjadi objek pikirannya sendiri. 

Modul 5 adalah mengenai persepsi tentang orang dan atribusi. Jika pada 
Modul 1 sampai dengan 4 membahas diri atau individu itu sendiri, Modul 5 
membahas tentang manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi 
dengan orang lain. Modul ini dapat dikatakan sebagai lanjutan dari Modul 3 
tentang persepsi benda. Persepsi sosial ini sangat menggantungkan diri pada 
komunikasi. Melalui komunikasi inilah (baik verbal maupun nonverbal) kita 
akan mengetahui keadaan perasaan orang lain. 

Modul 6 membahas sikap dan keterkaitan sikap dengan perilaku. Setelah 
mempelajari modul ini Anda diharapkan mampu menjelaskan pengertian 
sikap, pembentukan sikap termasuk teori-teorinya, bagaimana pengukuran 
sikap, bagaimana keterkaitan antara sikap dan perilaku. Anda pun dapat 
menjawab pertanyaan apakah sikap selalu sesuai dengan perilaku? 

Modul 7 membahas atraksi interpersonal dan hubungan interpersonal. 
Berkaitan dengan atraksi interpersonal, Anda akan belajar tentang daya tarik 
dalam komunikasi yang mendasari hubungan interpersonal. Mengapa 
seseorang saling menyukai, saling tertarik, dan ingin berkomunikasi, semua 
dapat dipelajari dalam modul ini. Demikian pula kita akan melihat apa 
sajakah hubungan interpersonal, bagaimanakah proses perkembangan 
hubungan (relationship), dan pola yang berkembang dalam suatu hubungan. 

Modul 8 merupakan lanjutan dari Modul 7, akan membahas pengaruh 
sosial dan perilaku kelompok. Dalam psikologi komunikasi, pengaruh sosial 
ini merupakan bahasan yang penting karena menyangkut interaksi. Dalam 
interaksi dengan orang lain, kita akan saling mempengaruhi. Sikap dan 
perilaku kita dapat berubah karena orang lain. Ada orang yang mudah 
mempengaruhi kita, ada yang tidak. Bentuk pengaruh pun berbeda-beda. 
Selanjutnya, hubungan yang kita bentuk tidak hanya dengan satu orang, 
tetapi juga dengan sekelompok orang. Keanggotaan dalam suatu kelompok 
akan memberi manfaat bagi diri kita, dapat membantu juga dalam mencapai 
tujuan yang mungkin tidak dapat kita raih secara sendiri. Sifat psikologis 
kelompok, dinamika kerja kelompok, kepemimpinan dalam kelompok akan 
melengkapi bahasan Modul 8 ini. 

Modul 9 membahas tentang komunikasi massa dan efek media terhadap 
individu-individu. Sejalan dengan perkembangan dunia komunikasi yang 
pesat, tanpa disadari anggota masyarakat telah semakin bergantung pada 
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media. Nah, dalam modul ini pembahasan tentu saja lebih ditekankan pada 
pengaruh media massa di tingkat personal. Pembahasan tentang efek media 
terhadap individu akan didahului dengan sistem komunikasi massa dan 
khalayak, meliputi prinsip-prinsip dasar bagi beroperasinya media massa. 
Sedang efek media massa akan membahas efek media massa menurut Steven 
M. Chaffee, yaitu efek kehadiran media massa secara fisik dan dilihat dari 
efek kognitif, efek afektif, dan efek behavioral. 

Untuk mempermudah Anda mempelajari BMP ini, ada baiknya (bukan 
suatu keharusan) Anda telah mempelajari BMP Pengantar Ilmu Komunikasi 
(SKOM4101).  

Selanjutnya agar Anda berhasil menguasai materi-materi tersebut di atas, 
ikutilah petunjuk belajar berikut. 
a. Baca pendahuluan setiap modul dengan cermat sebelum Anda membaca 

materi kegiatan belajar! 
b. Baca materi setiap kegiatan belajar dengan cermat! Jika masih belum 

Anda pahami, silakan diulang kembali sebelum mengerjakan latihan. 
c. Kerjakan setiap latihan sesuai dengan petunjuk atau rambu-rambu yang 

diberikan. Jika tersedia kunci jawaban latihan, jangan melihat kunci 
sebelum mengerjakan latihan. 

d. Baca rangkuman, kemudian kerjakan tes formatif secara jujur tanpa 
terlebih dahulu melihat kunci jawabannya. 

e. Laksanakan tindak lanjut sesuai dengan prestasi yang Anda peroleh 
dalam mempelajari setiap kegiatan belajar. 

 
Jika petunjuk ini Anda ikuti dengan disiplin, Anda akan berhasil. 

Selamat belajar dan sukses! 
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Modul 1 
 

Pengertian Psikologi dan  
Psikologi Komunikasi 

 
Dr. Dra. Nina M. Armando, M.Si. 

 
 
 
 

e can not not communicate (kita tidak dapat tidak berkomunikasi) 
adalah salah satu aksioma komunikasi. Apa arti pernyataan ini? 

Artinya, kita manusia tak dapat menghindar dari komunikasi. Setiap saat kita 
berkomunikasi. Bahkan ketika sendirian, kita mungkin melamun, berpikir 
atau memersepsi sesuatu dari lingkungan kita; itu pun merupakan komunikasi 
meskipun tidak tampil secara nyata. Sedang yang tampil nyata atau dapat 
diamati adalah ketika kita berinteraksi dengan seseorang atau orang-orang 
lain; ketika kita menyampaikan pesan kepada orang lain, memberikan 
respons, dan sekaligus menerima pesan dari orang lain. 

Dapat dikatakan komunikasi menyentuh segala aspek kehidupan kita. 
Contoh bahwa komunikasi ada di mana-mana adalah saat kita melamun, 
mengingat, berpikir, membaca koran, menonton tv, mengobrol dengan 
sahabat di sekolah, bercengkerama dengan anggota keluarga, saat seorang 
dosen memberikan kuliah kepada mahasiswanya di kelas, saat seorang kiai 
muda mengajak zikir bersama-sama di masjid, saat seorang salesman 
menjual barang, saat seorang pemuda mengirim surat cinta kepada 
kekasihnya, saat seorang kepala negara berpidato, dan masih banyak sekali 
contoh lainnya. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tak ada perilaku manusia 
yang dapat terpisahkan dari komunikasi. Bahkan, saat kita tidak ingin 
berkomunikasi pun, kita tak dapat menghindari komunikasi. Misalnya, Anda 
marah kepada orang-orang di rumah Anda. Anda mengatakan kepada 
mereka, ”Saya tak lagi mau berbicara dengan orang-orang di rumah ini!” 
Lalu Anda membanting pintu kamar, menguncinya, dan seharian tak keluar 
dari kamar Anda. Anda ingin memutuskan kontak dengan orang-orang 
serumah. Anda diam di kamar, merenung, mendengarkan musik, membaca 
komik atau makan makanan ringan seadanya di kamar. Anda mengatakan 
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kepada diri Anda bahwa Anda tak mau berhubungan dengan orang lain 
(artinya, seolah-olah, Anda tak mau berkomunikasi). Akan tetapi, 
sesungguhnya bantingan pintu kamar Anda, diamnya Anda seharian di 
kamar, atau musik yang terdengar dari kamar Anda, menunjukkan bahwa 
Anda berkomunikasi. Mengapa? Perilaku Anda itu menyampaikan pesan 
kepada orang serumah Anda bahwa Anda marah. Merespons pesan itu, 
mungkin saja orang-orang serumah mendiamkan Anda sambil berharap 
marah Anda segera surut, orang tua Anda mengetuk kamar Anda dan 
mengajak Anda bicara atau orang di rumah Anda menelepon pacar Anda 
untuk memintanya membujuk Anda agar tak lagi ngambek. 

Semua perilaku kita adalah komunikasi (Gamble & Gamble, 2002). Nah, 
ketika kita berbicara tentang perilaku maka suatu cabang ilmu yang mengkaji 
tentang perilaku adalah psikologi. Kita dapat mempelajari berbagai tinjauan 
tentang komunikasi, namun penghampiran psikologi adalah yang paling 
menarik (Rakhmat, 1994). Mengapa? Psikologi menukik ke dalam proses 
yang memengaruhi perilaku kita dalam komunikasi. Psikologi melihat 
komunikasi sebagai perilaku manusiawi, menarik, dan melibatkan siapa saja 
dan di mana saja. 

Keterkaitan antara komunikasi dengan psikologi sangat besar. Jika kita 
membahas komunikasi maka komunikasi yang kita bahas adalah komunikasi 
manusia. Pembahasan komunikasi manusia tak pernah lepas dari aspek 
psikologis manusia itu sendiri. Itulah sebabnya pendekatan psikologi 
komunikasi menjadi menarik untuk dibahas. 

Modul ini dimulai dengan pembahasan tentang apa itu psikologi. Bagian 
ini akan memperkenalkan psikologi sebagai ilmu mengenai perilaku manusia. 
Pembahasan juga akan melihat sejarah psikologi sebagai ilmu dan kemudian 
sekilas mengenai psikologi sosial. Berbicara tentang psikologi sosial, 
psikologi sosial merupakan pintu masuk untuk melihat bagaimanakah 
lingkup psikologi komunikasi. Selanjutnya, modul ini akan menunjukkan 
bagaimana dari aspek sejarah perkembangan ilmu komunikasi, psikologi 
adalah kajian penting yang banyak menyumbang bagi disiplin ilmu 
komunikasi. Bahasan juga akan menunjukkan pengertian psikologi 
komunikasi sekaligus kegunaan pendekatan ini. 

Setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan mampu menguraikan 
dan menjelaskan apa itu psikologi, sumbangannya bagi disiplin ilmu 
komunikasi dan lingkup psikologi komunikasi. 
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Secara lebih khusus, setelah mempelajari Modul 1 ini Anda diharapkan 
mampu menjelaskan: 
1. arti psikologi; 
2. pengertian psikologi; 
3. sejarah singkat psikologi; 
4. kajian psikologi sosial dan kaitannya dengan komunikasi; 
5. awal studi dan sejarah berdirinya ilmu komunikasi; 
6. lingkup psikologi komunikasi. 
 

Selamat belajar semoga sukses! 



1.4  Psikologi Komunikasi  

Kegiatan Belajar 1 
 

Pengertian Psikologi 
 

alam pendahuluan sudah diutarakan keterkaitan komunikasi dengan 
psikologi sangat besar. Untuk mengetahui sejauh mana keterkaitannya, 

marilah kita pelajari pengertian psikologi. Selanjutnya, dalam Kegiatan 
Belajar 1 ini Anda akan mempelajari juga sejarah singkat psikologi. 
Psikologi sosial juga akan Anda pelajari karena bidang ini berkaitan erat 
dengan komunikasi. 

 
A. PENGERTIAN PSIKOLOGI 

 
Psikologi adalah studi ilmiah mengenai perilaku dan proses mental 

(psychology is the scientific study of behavior and mental process) (Papalia 
& Olds, 1985; Weber, 1992). Mari kita lihat pengertian secara harfiah 
(menurut arti katanya). 

Kata ”psikologi” datang dari kata Latin psyche yang artinya jiwa/soul 
dan logos yang artinya kata atau wacana (word or discourse). Dalam definisi 
awal dikatakan bahwa psikologi adalah wacana mengenai jiwa (belakangan 
menjadi wacana mengenai pikiran atau mind). Behavior atau perilaku 
diartikan secara luas sebagai tindakan yang dapat diobservasi (diamati), 
seperti aktivitas fisik dan berbicara. Namun, psikologi juga memberi 
perhatian pada proses mental yang terjadi walaupun tak dapat diamati secara 
langsung, seperti orang memersepsi, berpikir, mengingat, dan merasa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1.1 

Contoh Komunikasi Ada di Mana-mana 

D 
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Dari pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa psikologi memberi 
gambaran tentang perilaku (sebagai jawaban apa) dan menerangkan atau 
memberi penjelasan penyebab ataupun akibat dari perilaku (sebagai jawaban 
mengapa). Misalnya, apa yang akan Anda lakukan jika acara TV yang Anda 
tonton kurang menarik? Mengapa Anda setia mendengarkan acara radio A 
dan bukannya B? Apa yang terjadi jika dosen kurang menarik dalam 
memberikan kuliah? Psikologi mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan 
semacam itu untuk menentukan apa yang dilakukan orang. Untuk 
menjelaskan perilaku manusia dalam menanggapi lingkungannya, manusia 
mempunyai 4 (empat) reaksi dasar sebagai berikut. 
1. Reaksi instrumental yaitu berupa tindakan atau yang menyangkut 

gerakan seperti berjalan, makan, berbicara.  
2. Reaksi kognitif. Sistem reaksi ini terdiri dari berpikir, membuat rencana, 

berimajinasi. 
3. Reaksi afektif; termasuk dalam sistem ini adalah perilaku emosional, 

baik yang positif (gembira), yang negatif (sedih), yang lembut maupun 
yang keras (sangat marah). 

4. Reaksi persepsi, reaksi yang melibatkan satu atau lebih alat indra kita, 
seperti penglihatan, penciuman, pendengaran, kepekaan terhadap rasa 
sakit. 

 
Berikut adalah penjelasan untuk jawaban “Mengapa”. Mengapa orang 

melakukannya atau apa akibat perilakunya. Menurut Papalia & Olds (1985), 
kajian psikologi mempunyai empat tujuan yakni berikut ini. 
1.  Deskripsi; artinya psikologi memberikan informasi tentang apa yang 

sedang terjadi. Misalnya, melalui deskripsi kita mengetahui bahwa ada 
hubungan antara tingkat pendidikan dan usia seseorang; makin tinggi 
pendidikan seseorang, makin panjang usia orang tersebut. Kita tidak 
mengetahui mengapa hubungan itu terjadi, kita hanya mengetahui bahwa 
hubungan itu ada. 

2.  Eksplanasi; tujuan ini merupakan tahap lanjutan dari tujuan pertama, 
yakni untuk menjawab pertanyaan ”mengapa”. Psikologi memberikan 
informasi tentang mengapa sesuatu terjadi. Dalam contoh yang sudah 
disebutkan di atas, mungkin saja bahwa orang yang berpendidikan tinggi 
memiliki usia yang lebih panjang karena mereka hidup lebih baik dan 
karena mereka lebih tahu tentang apa yang harus dikerjakan jika mereka 
sakit, atau mungkin saja hubungan itu terjadi karena ada faktor ketiga. 
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Misalnya, kekayaan; kekayaan inilah yang digunakan untuk pendidikan 
dan perawatan kesehatan. 

3.  Prediksi; artinya psikologi bertujuan untuk meramalkan peristiwa yang 
terjadi di masa depan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi 
sebelumnya. Misalnya, tes IQ digunakan untuk memprediksikan 
keberhasilan siswa di sekolah. 

4.  Modifikasi atau kontrol; tujuan ini adalah untuk mengubah atau 
mengontrol perilaku. Hal yang dilakukan adalah memodifikasi 
(melakukan sesuatu terhadap) lingkungan untuk memperoleh perilaku 
yang diantisipasikan (telah diharapkan atau diperhitungkan sebelumnya). 
Misalnya, dalam contoh yang sudah disebutkan pada butir 3, apabila tes 
IQ menunjukkan siswa pemilih taraf kecerdasan yang tinggi, tetapi 
prestasi belajarnya sangat rendah maka perlu dilakukan terapi tertentu 
untuk mengoptimalkan fungsi kecerdasannya. 
 
Keempat tujuan ini saling berkaitan satu sama lain. Sebelum kita 

mengubah perilaku orang lain, kita membutuhkan deskripsi akurat tentang 
perilaku tersebut, eksplanasi tentang perilaku tersebut serta berbagai 
konsekuensinya, dan sejumlah dasar untuk memprediksi hasil dari perubahan 
perilaku tersebut. 

 
B.  SEJARAH SINGKAT PSIKOLOGI 

 
1. Sejarah Perkembangan Psikologi dari Zaman Yunani dan Romawi 

Kuno hingga Psikologi sebagai Ilmu 
 
Untuk mempermudah Anda memahami kaitan antara psikologi dan 

komunikasi, marilah kita pelajari sejarah psikologi. Sejarah psikologi dapat 
dilacak sejak masa kuno, ketika orang mulai mengajukan pertanyaan tentang 
hakikat manusia dan mencoba menjelaskan tentang perilaku manusia. Filsuf-
filsuf Yunani dan Romawi mulai membahas apakah pikiran itu dan di 
manakah letaknya. Misalnya, Aristoteles memperkenalkan konsep pikiran 
sebagai tabula rasa (keadaan kosong), yang tetap akan kosong sampai 
dengan ”ditulis” oleh pengalaman. Sembilan belas abad kemudian filsuf 
Inggris John Locke (1632-1704) mengadopsi istilah tersebut untuk 
mengekspresikan pandangannya mengenai pikiran manusia yang kemudian 
dikenal sebagai teori Tabula Rasa, artinya manusia dilahirkan ibarat selembar 
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kertas kosong. Pengalamanlah yang akan mencoret-coret kertas tersebut. 
Berlawanan dengan pandangan tersebut, filsuf Perancis Rene Descartes 
(1596-1650) menyatakan bahwa kita dilahirkan dengan gagasan dan 
kemampuan-kemampuan tertentu. Descartes berpandangan bahwa tubuh dan 
pikiran adalah dua bagian yang terpisah namun saling memengaruhi satu 
sama lain. 

Semua pandangan ini berusaha mengkaji mengenai manusia, tetapi itu 
bukanlah psikologi yang sesungguhnya. Mengapa? Semua pandangan 
tersebut lebih didasarkan pada pendapat, bukan hasil suatu kajian ilmiah. 

Istilah psikologi sendiri pertama kali disebut pada tahun 1530 yakni 
digunakan oleh seorang Jerman bernama Philipp Melanchton. Ia 
menggunakan istilah psikologi untuk judul topik ceramah akademisnya 
mengenai jiwa. Penggunaan istilah tersebut dimaksudkannya untuk 
membedakan dengan topik lain yang disebut pneumatologi. Apakah itu? 
Pneumatologi adalah studi mengenai jiwa manusia yang berkaitan dengan 
malaikat, roh jahat, dan Tuhan. 

Tahun 1879 dianggap sebagai tahun kelahiran psikologi sebagai ilmu. 
Kelahiran ini ditandai dengan didirikannya laboratorium psikologi pertama di 
Leipzig, Jerman, oleh peneliti Wilhelm Wundt (1832-1920). Sebelumnya, 
peneliti-peneliti lain ada yang telah melakukan studi psikologi. Namun, 
Wundt adalah orang pertama yang menyatakan dirinya sebagai ahli psikologi 
dan menamakan laboratoriumnya ”laboratorium psikologi”. Itulah sebabnya 
Wundt dikenal sebagai "Bapak Psikologi". Wundt juga memulai penerbitan 
jurnal psikologi secara profesional (1881) dan menulis buku teks di bidang 
psikologi faal (Principles of Physiological Psychology, terbit dalam dua 
bagian, 1873 dan 1874).  

 
2. Sejarah Perkembangan Psikologi di Amerika 

Marilah kita kembali melihat sejarah psikologi dan perkembangan studi 
tentang perilaku manusia. 

Semula psikologi merupakan hasil perkawinan filsafat dengan ilmu faal 
(fisiologis). Kombinasi antara minat menjelaskan perilaku dan minat 
terhadap penggunaan metode ilmu-ilmu pengetahuan alam menyebabkan 
psikologi memisahkan diri menjadi satu disiplin ilmu tersendiri. 

Di Amerika Serikat juga berkembang disiplin ilmu psikologi. Pada tahun 
1875 kajian pertama mengenai psikologi eksperimental diselenggarakan di 
Harvard University oleh William James. Pada tahun 1878 lahir doktor 



1.8  Psikologi Komunikasi  

psikologi pertama di Amerika Serikat yakni G. Stanley Hall. Pada tahun 1883 
Hall mendirikan laboratorium di John Hopkins University, yang merupakan 
laboratorium psikologi pertama di Amerika Serikat. Ia juga menerbitkan 
jurnal psikologi pada tahun 1887. 

Pada tahun 1886 lahir buku teks pertama dalam bidang psikologi di 
Amerika Serikat, yakni Psychology oleh John Dewey. Empat tahun kemudian 
lahir pula buku teks klasik di bidang psikologi yakni The Principles of 
Psychology oleh William James. Buku ini ditulis dalam waktu 12 tahun. 
William James mendefinisikan psikologi sebagai “ilmu mengenai kehidupan 
mental”. Kemudian, pada tahun 1900 lahir buku fenomenal dalam sejarah 
psikologi, yakni The Interpretation of Dreams oleh Sigmund Freud. 

Pada tahun 1920-an disiplin psikologi berada di bawah pengaruh John 
Watson. Objek studinya tidak lagi jiwa dan mental, melainkan beralih 
menjadi studi mengenai perilaku yang dapat diamati manusia. Namun, lama-
kelamaan banyak ahli psikologi yang menjadi pengikut Watson pun 
menyadari bahwa tidak semua perilaku manusia yang perlu penjelasan dapat 
diamati. Manusia mempunyai pikiran dan menggunakan bahasa yang berisi 
konsep-konsep dan simbol-simbol yang tidak semuanya dapat diamati. 

Sebagai ilmu, psikologi juga menerima sumbangan dari disiplin ilmu 
lain. Misalnya, bidang kedokteran yang mulai menganggap perilaku 
abnormal bukan disebabkan oleh roh jahat, tetapi mengklasifikasikan 
perilaku ini ke dalam penyakit jiwa menyebabkan berkembangnya pelayanan 
yang sekarang disebut psikiatri. Perkembangan perawatan orang-orang yang 
mengalami perilaku abnormal ini berpengaruh pula terhadap psikologi yakni 
berkembangnya psikologi klinis (Sukadji, 1986). 

Perkembangan psikologi juga dipengaruhi oleh praktik-praktik 
nonilmiah atau pseudo ilmiah. Beberapa studi timbul karena peneliti ingin 
menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan yang sudah dapat diterima oleh 
umum itu tidak benar. Sering kali pernyataan-pernyataan ini menggunakan 
nama-nama canggih yang impresif, seperti phisiognomi, phrenologi atau 
tipologi. Ahli phrenologi membuat peta lokasi pengontrolan watak-watak di 
tengkorak kepala manusia dan menyatakan bahwa dengan melihat benjolan 
kepala terbaca watak manusia tersebut. Ada pun ahli tipologi menyatakan 
bahwa ada hubungan antara watak manusia dengan tipe bentuk tubuhnya. 
Semua ini terbukti tidak akurat (misalnya, tidak terbukti bahwa orang gemuk 
selalu memiliki watak periang). Demikianlah, studi psikologi sering digugah 
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oleh tantangan-tantangan pernyataan nonilmiah atau pseudoilmiah (Sukadji, 
1986). 

Studi psikologi juga didorong oleh dua perang dunia. Sebagaimana 
diceritakan oleh Sukaji, pada Perang Dunia I, untuk melayani keperluan 
personel, Amerika Serikat membutuhkan berbagai alat seleksi dan 
penempatan tenaga manusia. Ini mendorong disusunnya berbagai macam tes 
psikologis dan memantapkan tes sebagai lapangan terluas penerapan 
psikologi. Seleksi dan penempatan tenaga juga mendorong perkembangan 
psikologi karier dan manajemen personalia yang makin dibutuhkan sesudah 
perang. Perang dunia juga mendorong perkembangan pelayanan psikologi 
untuk menangani kasus-kasus psikologik akibat perang, terutama apa yang 
dikenal sebagai shell shock (terjadinya penyimpangan perilaku karena ’luka’ 
psikologis ’terkena’ pecahan bom). 

Perang Dunia II membuat psikologi makin matang, terutama di bidang 
psikologi sosial. Kebutuhan menonjol pada masa-masa ini adalah pemecahan 
masalah-masalah kepemimpinan, propaganda, perang urat syaraf, dan 
pengumpulan public opinion (pendapat umum). 

 
C.  PSIKOLOGI SOSIAL 

 
Setelah mengetahui apa psikologi dan perkembangan studi tentang 

perilaku manusia, marilah kita bahas psikologi sosial karena bidang psikologi 
ini erat kaitannya dengan komunikasi. 

Psikologi sosial adalah kajian ilmiah mengenai perilaku individu dalam 
konteks sosial (Sears dkk, 1985). Studi ini menyangkut bagaimana kita 
memahami orang-orang lain dan situasi sosial, bagaimana kita merespon 
orang-orang lain dan bagaimana respon mereka kepada kita, dan secara 
umum bagaimana kita dipengaruhi oleh situasi sosial. 

Weber (1992) menjelaskan bahwa di antara bidang-bidang kajian 
psikologi, psikologi sosial mengadopsi lebih banyak hal-hal eksternal dan 
lebih menekankan faktor-faktor situasional daripada faktor-faktor personal. 
Dalam menjelaskan kognisi sosial dan perilaku individual, ahli psikologi 
sosial mengadopsi tingkatan analisis antarindividu (interpersonal). Kajian ini 
sangat kuat dipengaruhi oleh sosiologi. 

Sebagaimana ditulis oleh Rakhmat (1992), buku pertama tentang 
psikologi sosial, yakni Social Psychology (ditulis oleh E. A. Ross), 
mendefinisikan psikologi sosial sebagai ”ilmu yang berusaha memahami dan 



1.10  Psikologi Komunikasi  

menguraikan keseragaman dalam perasaan, kepercayaan atau kemauan juga 
tindakan yang diakibatkan oleh interaksi sosial”. Sejak itu beragam definisi 
psikologi sosial lahir. Salah satu definisi mutakhir dalam catatan Rakhmat 
adalah definisi dari Kaufmann, yang menyebutkan bahwa psikologi sosial 
adalah ”usaha untuk memahami, menjelaskan, dan meramalkan bagaimana 
pikiran, perasaan, dan tindakan individu dipengaruhi oleh apa yang 
dianggapnya sebagai pikiran, perasaan, dan tindakan orang lain (yang 
kehadirannya boleh jadi sebenarnya, dibayangkan atau disiratkan)”. 

Secara umum, psikologi sosial dimulai dengan studi tentang persepsi dan 
sikap, untuk menjelaskan bagaimana orang memahami satu sama lain, 
bagaimana mereka menginterpretasikan perilaku orang lain, dan bagaimana 
sikap mereka terbentuk dan berubah.  

Psikologi sosial mencakup semua bentuk interaksi antarindividu: 
mengingatkan diri, afiliasi, relationship, agresi, konformitas, dan pengaruh. 
Disiplin psikologi sosial mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimana 
orang memengaruhi satu sama lain dan bagaimana mereka menunjukkan 
reaksi atau berkelakuan dalam situasi sosial (Sears, dkk., 1985). 

Objek kajian psikologi sosial sebenarnya sama dengan bidang-bidang 
ilmu lainnya; sosiologi, antropologi, sosial politik, dan bidang-bidang kajian 
psikologi lainnya sama-sama tertarik dengan perilaku sosial. Namun, 
menurut Sears, secara sederhana, yang membedakan psikologi sosial dengan 
kajian ilmu lainnya adalah pada tingkatan analisisnya. 

Ilmuwan dari bidang ilmu-ilmu sosial menggunakan tingkatan 
masyarakat (societal) untuk melakukan analisis −mereka menggunakan 
faktor-faktor societal secara luas untuk menjelaskan perilaku sosial. Ahli 
psikologi klinis atau personality psychology menggunakan individu sebagai 
level analisisnya −mereka menggunakan karakteristik individual yang unik 
untuk menjelaskan perilaku. Sedangkan ahli psikologi sosial menggunakan 
analisisis pada level interpersonal −mereka terutama menjelaskan perilaku 
dalam hubungan dengan situasi sosial atau interpersonal (hubungan 
antarmanusia). Tingkatan ini merupakan tingkatan analisis tengah-tengah 
antara dua level sebelumnya (Sears, 1985). 
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Setelah Anda mempelajari apa itu psikologi dan tujuan dari kajian 
psikologi menurut Papalia dan Olds, coba jelaskan sebagai mahasiswa S1 
Jurusan Komunikasi, apa tujuan Anda mempelajari psikologi? (Sampai 
taraf manakah kajian yang dapat Anda lakukan, apakah deskripsi saja 
apakah sampai eksplanasi, prediksi atau modifikasi perilaku?) 

 
 
 
 
 
 
1) Jelaskan mengenai definisi awal psikologi! 
2)  Apa perbedaan antara psikologi dan pneumatologi? 
3)  Mengapa psikologi memisahkan diri menjadi satu disiplin ilmu 

tersendiri? 
4)  Psikologi sebagai hasil sebuah kajian ilmiah pertama kali disebut oleh 

siapa? 
5)  Apa yang dimaksud dengan psikologi sosial? 
  
Petunjuk Jawaban Latihan 
 
1) Psikologi adalah wacana mengenai jiwa manusia, tidak hanya pada 

kaitannya dengan bentuk yang dapat diamati seperti perilaku, namun 
juga pada proses mental yang tidak dapat diamati seperti orang 
memersepsi, berpikir, mengingat, dan merasa. 

2)  Psikologi ilmu yang mempelajari hal-hal mengenai jiwa manusia yang 
berkaitan dengan kajian ilmiah, sementara pneumatologi adalah studi 
mengenai jiwa manusia yang berkaitan dengan malaikat, roh jahat, dan 
Tuhan. 

3)  Dalam perkembangannya, psikologi tidak lagi hanya bertumpu semata-
mata pada ilmu filsafat dan fisiologi, namun ada minat lain untuk lebih 
menjelaskan perilaku dan berminat terhadap metode ilmu-ilmu 
pengetahuan alam. 

4)  Wilhelm Wundt. 
5)  Psikologi sosial adalah kajian ilmiah mengenai perilaku individu dalam 

konteks sosial. Studi ini menyangkut bagaimana kita memahami orang-
orang lain dan situasi sosial, bagaimana kita merespons orang-orang lain 

LATIHAN 

 
Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 
kerjakanlah latihan berikut! 
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dan bagaimana respon mereka kepada kita, dan secara umum bagaimana 
kita dipengaruhi oleh situasi sosial. 

 
 

 
 
Psikologi adalah studi ilmiah mengenai perilaku dan proses mental. 

Psikologi memberi gambaran tentang perilaku (sebagai jawaban apa) dan 
menerangkan atau memberi penjelasan penyebab ataupun akibat dari 
perilaku (sebagai jawaban mengapa). Kajian psikologi mempunyai 
empat tujuan: 
1. Deskripsi: psikologi memberikan informasi tentang apa yang sedang 

terjadi. 
2. Eksplanasi: psikologi memberikan informasi tentang mengapa 

sesuatu terjadi. 
3. Prediksi: psikologi bertujuan untuk meramalkan peristiwa yang 

terjadi di masa depan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi 
sebelumnya. 

4. Modifikasi atau kontrol: untuk mengubah atau mengontrol perilaku. 
 
Istilah psikologi pertama kali disebut pada tahun 1530 yakni 

digunakan oleh seorang Jerman bernama Philipp Melanchton. Sebagai 
ilmu, psikologi baru lahir tahun 1879, ditandai dengan didirikannya 
laboratorium psikologi pertama di Leipzig, Jerman, oleh peneliti 
Wilhelm Wundt. Disiplin psikologi juga berkembang di Amerika 
Serikat. 

Disiplin psikologi perkembangannya juga dipengaruhi oleh bidang 
ilmu lain (misal: kedokteran) dan kondisi sosial politik (terutama perang 
dunia). Perang Dunia II makin memantapkan keberadaan psikologi dan 
melahirkan bidang kajian baru dalam disiplin psikologi, yakni psikologi 
sosial. 

Secara umum, psikologi sosial adalah kajian ilmiah mengenai 
perilaku individu dalam konteks sosial. Ahli psikologi sosial 
menggunakan analisis pada level interpersonal − mereka terutama 
menjelaskan perilaku dalam hubungan dengan situasi sosial atau 
interpersonal. Psikologi sosial adalah pintu masuk kita untuk melihat 
psikologi komunikasi. 

 
 
 

 

RANGKUMAN 
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1)  Keterkaitan antara komunikasi dengan psikologi sangat besar, sebab .... 

A. untuk mempelajari komunikasi harus belajar psikologi 
B. jika kita membahas komunikasi, yang kita bahas adalah komunikasi 

manusia 
C. psikologi merupakan ilmu mengenai perilaku manusia 
D. psikologi banyak menyumbang disiplin ilmu komunikasi 

 
2) Berdasar definisi awal, Papalia & Olds mengatakan tujuan psikologi 

adalah .... 
A. memberi informasi dan menjelaskan tentang perilaku 
B. mengukur perilaku manusia 
C. menyusun alat ukur perilaku manusia 
D. membedakan psikologi dengan filsafat 

 
3) Perkembangan psikologi sebagai suatu ilmu, antara lain dipengaruhi oleh 

hal-hal sebagai berikut .... 
A. konsep pikiran para filsuf Yunani dan Romawi 
B. pandangan tentang pengaruh tubuh terhadap pikiran 
C. adanya metode-metode dalam penelitian psikologi 
D. ceramah akademis mengenai jiwa dari Phillip Melanchton 

 
4) Laboratorium psikologi pertama didirikan oleh Wundt menandai .... 

A. kelahiran psikologi sebagai ilmu 
B. digunakannya istilah psikologi dalam penelitian 
C. terpisahnya psikologi dari filsafat 
D. didirikannya laboratorium psikologi 

 
5) Laboratorium psikologi pertama di Amerika Serikat didirikan oleh .... 

A. William James 
B. G. Stanley Hall 
C. John Hopkins 
D. John Dewey 

 
6) Ahli tipologi menyatakan bahwa ada hubungan antara watak manusia 

dengan tipe tubuhnya. Pernyataan ini tergolong pada .... 
A. pseudo ilmiah 
B. abnormal 
 

TES FORMATIF 1 
 
Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 
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C. impresif 
D. istilah psikiatri 

 
7) Beda psikologi sosial dengan kajian psikologi lain menurut Weber 

adalah .... 
A. lebih menekankan faktor-faktor situasional daripada faktor-faktor 

personal 
B. menganalisis faktor-faktor sosial secara luas 
C. menjelaskan perilaku sosial yang unik 
D. menjelaskan hubungan individu dengan lingkungan sosialnya 

 
8) Sears mengatakan perbedaan psikologi sosial dengan kajian ilmu lainnya 

adalah psikologi sosial .... 
A. merupakan studi tentang persepsi dan sikap 
B. menggunakan individu sebagai level analisisnya 
C. merupakan usaha untuk menjelaskan perilaku sosial 
D. menggunakan masyarakat untuk melakukan analisis 
 
Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang 

terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 
Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan 
Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1. 

 
 

 
 
 
Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 

                                          80 -  89%  = baik 
                                          70 -  79%  = cukup 
                                               < 70%  = kurang 
 
Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang 
belum dikuasai. 
 

 

Tingkat penguasaan = 
Jumlah Jawaban yang Benar

100%
Jumlah Soal

×  
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Kegiatan Belajar 2 

 
Pengertian Psikologi Komunikasi 

 
etelah Anda pada Kegiatan Belajar 1 mempelajari psikologi dan psikologi 
sosial yang erat kaitannya dengan komunikasi, marilah kita pelajari awal 

studi komunikasi dan ruang lingkupnya, pada subpokok bahasan A dan B. 
Selanjutnya, bagaimana hubungan psikologi dengan komunikasi dapat kita 
pelajari pada subpokok bahasan berikutnya dan pada subpokok bahasan 
terakhir kita pelajari komunikasi. 

 
A. AWAL STUDI KOMUNIKASI 

 
1. Sejarah Berdirinya Ilmu Komunikasi 

Ulasan mengenai psikologi sosial membawa kita kepada pembahasan 
tentang psikologi komunikasi. Namun, sebelum sampai ke sana, kita akan 
melihat bagaimanakah tinjauan sejarah berdirinya ilmu komunikasi dan 
bagaimanakah penghampiran psikologi pada bidang ilmu komunikasi. 

Walaupun jejak ilmu komunikasi dapat dilacak sejak masa Yunani 
Kuno, namun sebagai sebuah disiplin ilmu, ilmu komunikasi baru berdiri 
sesudah Perang Dunia II. Riset-riset yang dilakukan pada masa 1930-an 
hingga 1950-an banyak sekali menyumbang bagi terbentuknya ilmu 
komunikasi sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. Riset-riset itu merupakan 
kajian psikologi, politik, dan sosiologi, namun banyak menyinggung 
komunikasi. 

Dilihat dari sejarah perkembangannya, ilmu komunikasi memang banyak 
dibesarkan oleh para peneliti psikologi. Wilbur Schramm (1981) 
mengidentifikasi ada empat ”Bapak Studi Komunikasi” yaitu Paul 
Lazarsfeld, Kurt Lewin, Harold Lasswell, dan Carl Hovland. Di antara 
keempatnya, hanya Harold Lasswell yang bukan merupakan ahli psikologi; ia 
adalah ilmuwan politik. Keempat orang tersebut adalah ilmuwan yang amat 
banyak menyumbangkan penelitian dan tulisan penting pada tahun 1930-an 
hingga 1950-an, saat komunikasi sebagai bidang ilmu tersendiri mulai 
bangkit di Amerika Serikat. 

 
 

S 
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Berikut riwayat tokoh studi komunikasi yang perlu Anda pelajari. 
1. Kurt Lewin (1890-1947) adalah ilmuwan Jerman yang bermigrasi ke 

Amerika Serikat pada awal 1930-an karena melarikan diri dari rezim 
Nazi Hitler. Ia seorang ahli psikologi eksperimental terkenal dari 
Universitas Berlin. Lewin adalah ilmuwan yang mengawinkan riset 
psikologi sosial dasar dan terapan. Ia seorang ahli psikologi dinamika 
kelompok. Ia adalah pionir dalam kajian komunikasi kelompok. Lewin 
memperoleh gelar doktornya dalam asuhan Kohler, dan Wertheimer, 
tokoh-tokoh psikologi Gestalt. Psikologi Gestalt menekankan kekuatan 
konteks atau makna keseluruhan. 

2. Paul Lazarsfeld (1901-1976) adalah psikolog imigran dari Vienna yang 
banyak dipengaruhi pemikiran ”Bapak Psikoanalisis” Sigmund Freud. 
Namun, keahliannya bukan hanya dalam bidang psikologi sosial. Ia juga 
ahli matematika dan pada akhir hidupnya menyebut dirinya sebagai 
sosiolog. Sumbangan Lazarsfeld sangat besar dalam studi komunikasi 
massa, khususnya efek media massa. Ia mengepalai Biro Penelitian 
Sosial Terapan di Columbia University, yang menurut Schramm (1981) 
merupakan ”organisasi yang paling berpengaruh dalam riset komunikasi 
di dunia”. 

3. Carl Hovland (1912-1961) adalah ahli psikologi eksperimental. Pada 
tahun 1930-an dan 1940-an, ia adalah salah satu dari sejumlah ilmuwan 
sosial Amerika yang terpenting yang mengadakan riset komunikasi. 
Hovland memperkenalkan tradisi penelitian tingkatan mikro mengenai 
perubahan sikap individu. Kajian studinya adalah tentang persuasi. 
Persuasi secara esensial perpadanan dengan perubahan sikap. Jika 
Lazarsfeld tercatat berpengaruh pada kajian komunikasi massa, Hovland 
banyak menyumbang pada subdisiplin komunikasi interpersonal. 
 
Kajian psikologi yang banyak menyumbang bagi ilmu komunikasi 

adalah psikologi sosial, suatu bidang kajian yang memang makin matang 
pada masa Perang Dunia II. Misalnya, sejumlah riset populer pada tahun 
1930-an adalah efek film bagi anak-anak, propaganda dan persuasi, serta 
dinamika kelompok yang semuanya adalah riset-riset psikologi sosial. 

Walaupun demikian, komunikasi bukanlah bagian dari disiplin psikologi. 
Sebagai sebuah disiplin ilmu, komunikasi menembus banyak disiplin ilmu. 
Sebagai suatu gejala perilaku, komunikasi dipelajari berbagai macam disiplin 
ilmu, antara lain sosiologi dan psikologi. Komunikasi menjadi topik 
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penelitian berbagai kajian untuk melihat perilaku sosial atau masyarakat, 
tidak terbatas pada satu atau dua disiplin ilmu saja. 

  
B.  LINGKUP PSIKOLOGI KOMUNIKASI 

 
Pada modul ini tidak akan dibahas secara panjang lebar tentang apa itu 

komunikasi. Anda sudah mempelajarinya dalam modul lainnya, seperti 
modul Teori Komunikasi, Komunikasi Antar-Pribadi. Kita akan membahas 
tentang apa itu psikologi komunikasi. Namun, sebelumnya kita akan 
meninjau dulu tentang apa sesungguhnya fungsi komunikasi. 

Setiap pengalaman komunikasi menghasilkan satu atau lebih fungsi. 
Misalnya, saja, komunikasi dapat menolong kita untuk mengetahui siapa diri 
kita, atau memapankan suatu hubungan dengan seseorang atau mencoba 
untuk mengubah sikap dan perilaku, baik diri kita maupun orang lain. 

Paling tidak, ada tiga fungsi utama komunikasi yaitu (1) memahami diri 
sendiri dan orang lain, (2) memapankan hubungan yang bermakna, dan       
(3) mengubah sikap dan perilaku. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas 
fungsi ini satu per satu. 

 
1.  Memahami Diri Sendiri dan Orang Lain 

Salah satu fungsi kunci komunikasi adalah memahami diri sendiri dan 
orang lain. Jika kita ingin mengetahui tentang orang lain maka kita akan 
mengetahui tentang diri kita dan jika kita ingin mengetahui diri kita maka 
kita akan belajar bagaimana orang lain memengaruhi kita. Dengan kata lain, 
kita bergantung pada komunikasi untuk membangun kesadaran diri kita. 
Seorang pakar komunikasi Thomas Hora menyatakan, ”Untuk memahami 
dirinya sendiri seseorang butuh untuk dipahami oleh orang lain. Agar bisa 
dipahami oleh orang lain ia butuh untuk memahami orang lain”. 

Kita membutuhkan feedback (umpan balik) setiap waktu dari orang lain 
dan orang lain secara tetap juga membutuhkan feedback dari kita. Melalui 
proses komunikasi, kita akan dapat mempelajari mengapa kita bisa percaya 
dan tidak percaya, apakah pikiran dan perasaan kita sampaikan dengan jelas, 
pada kondisi apa sajakah kita memiliki kekuatan untuk memengaruhi orang 
lain, serta apakah kita mampu secara efektif membuat keputusan atau 
menyelesaikan konflik dan masalah. 
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2.  Memapankan Hubungan yang Bermakna 
Dalam rangka membangun suatu hubungan, kita tidak dapat hanya 

memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita harus mempertimbangkan kebutuhan 
dan keinginan orang lain. Dalam suatu hubungan interpersonal, kelompok 
kecil, dan kontak komunikasi publiklah kebutuhan dasar sosial kita bertemu. 

Komunikasi menawarkan kita kesempatan untuk memuaskan apa yang 
disebut oleh psikolog William Schutz sebagai “kebutuhan kita untuk inklusi, 
kontrol, dan afeksi”. Apakah artinya? 

Inklusi adalah kebutuhan kita untuk bersama dengan orang lain, untuk 
mengadakan kontak sosial. Kita senang jika merasa bahwa orang lain 
menerima kita dan kita menginginkan menjadi mitra yang utuh dalam suatu 
hubungan.  

Kebutuhan untuk kontrol adalah kebutuhan kita untuk merasa bahwa kita 
itu mampu bertanggung jawab bahwa kita mampu untuk bekerja sama dan 
mengelola lingkungan kita. Kita senang merasa bahwa kita dapat 
memengaruhi orang lain. 

Kebutuhan afeksi adalah kebutuhan kita untuk menyatakan dan 
menerima cinta atau kasih sayang. Komunikasi memungkinkan kebutuhan itu 
dipertemukan. Artinya jika kita mampu untuk berkomunikasi yang bermakna 
dengan orang lain maka kita akan tidak merasa tidak dibutuhkan, tidak 
dicintai, dan tidak mampu. 

 
3.  Mengubah Sikap dan Perilaku 

Dalam interaksi antarpribadi, kelompok kecil dan komunikasi publik, 
setiap individu memiliki kesempatan untuk memengaruhi orang lain, baik 
secara mendasar atau tidak. Kita menghabiskan banyak waktu untuk 
mencoba memengaruhi orang lain agar berpikir seperti apa yang kita pikir, 
bertindak sebagaimana yang kita lakukan, dan menyukai apa yang kita sukai. 
Kadangkala upaya kita berhasil dan kadangkala kita gagal. 

Komunikasi yang kita bahas adalah komunikasi antarmanusia. Oleh 
karena itu, pembahasan tidak akan pernah dapat terlepas dari aspek 
psikologis manusia itu sendiri. Dalam memahami manusia dan dalam 
interaksi, kita tak dapat hanya memahami manusia dari penggalan-penggalan 
interaksi yang sepintas. Dalam diri manusia ada begitu banyak kemungkinan 
yang bisa terjadi. Tinggallah suasana hati, suasana lingkungan, pengalaman 
yang dimiliki, dan banyak faktor lainnya akan menentukan perilaku macam 
apa yang akan muncul. Seseorang yang kelihatan religius, sopan, bisa jadi 
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seorang penjahat yang biadab. Namun, sebaliknya seseorang yang kelihatan 
kasar, urakan, dan berwajah seram bisa jadi menjadi malaikat penolong yang 
muncul pada saat kita butuhkan. 

Bagaimana kita menjelaskan keadaan ini? Apa yang mempertemukan 
psikologi dan komunikasi? Apa yang sebenarnya dimaksud dengan psikologi 
komunikasi itu? Mari kita bahas satu per satu. 

 
C. HUBUNGAN PSIKOLOGI DENGAN KOMUNIKASI 

 
Ahli komunikasi Jalaluddin Rakhmat menyatakan bahwa dalam 

psikologi, komunikasi memiliki makna yang luas. Komunikasi meliputi 
segala penyampaian energi gelombang suara, tanda di antara tempat, sistem 
atau organisme. Kata ”komunikasi” sendiri digunakan sebagai proses, 
sebagai pesan, sebagai pengaruh atau secara khusus sebagai pesan pasien 
dalam psikoterapi. 

Dalam pembahasan tentang fungsi komunikasi sebelumnya, kita juga 
dapat melihat bahwa psikologi juga akan sangat membantu untuk melihat 
bagaimana proses memahami diri sendiri dan orang lain atau bagaimana kita 
dapat menjadikan interaksi kita lebih bermakna atau mengapa kita 
menjadikan interaksi kita lebih bermakna atau mengapa kita dapat mengubah 
sikap dan perilaku seseorang, tetapi gagal untuk orang lainnya. Dengan 
begitu kita berusaha membuat analisis psikologis pada semua elemen dalam 
proses komunikasi. 

Psikologi berusaha melihat komunikasi dalam kaitan perilaku manusia 
dan mencoba menyimpulkan proses kesadaran yang menyebabkan terjadinya 
perilaku itu. Komunikasi di sini cenderung dibahas dalam konteks sosial. 
Itulah sebabnya karena psikologi telah memiliki disiplin ilmu tersendiri yang 
khusus menganalisis peristiwa sosial secara psikologis (yang disebut 
psikologi sosial), persinggungan komunikasi dan psikologi terletak pada 
disiplin psikologi sosial ini. Rakhmat menyatakan bahwa psikologi 
komunikasi adalah bagian dari psikologi sosial dan pendekatan psikologi 
sosial, dengan begitu, adalah pendekatan psikologi komunikasi. 

Lalu, apa itu psikologi komunikasi? Mari kita pelajari pada subpokok 
bahasan berikut. 
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D. PSIKOLOGI KOMUNIKASI 
 
George A. Miller mengartikan psikologi komunikasi sebagai ”ilmu yang 

berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental 
dan behavioral (perilaku) dalam komunikasi”. Menguraikan berarti 
menganalisis mengapa suatu tindakan komunikasi dapat terjadi. Apa yang 
terjadi dalam diri kita sehingga tindakan itu muncul? Sedangkan meramalkan 
membawa kita pada pengertian bahwa dengan membuat generalisasi tertentu 
atas sejumlah perilaku tertentu yang dihubungkan dengan kondisi psikologis 
tertentu maka kita akan dapat meramalkan bentuk perilaku apa yang akan 
muncul jika suatu stimulus diberikan kepada orang dengan karakter 
psikologis tertentu. Ada pun mengendalikan adalah kita dapat melakukan 
campur tangan tertentu (memanipulasi) jika kita menginginkan atau tidak 
menginginkan suatu efek tertentu dari komunikasi yang terjadi. 

Berdasarkan definisi Miller di atas, terlihat bahwa dengan menggunakan 
psikologi komunikasi kita akan dapat menguraikan, meramalkan, dan 
mengendalikan peristiwa mental dan perilaku. Dalam konteks komunikasi, 
kemampuan ini merupakan sumbangan yang sangat berharga bagi 
tercapainya tujuan komunikasi yakni komunikasi yang efektif (berhasil-
guna). 

Dalam pembahasan mengenai fungsi komunikasi terlihat bahwa ada tiga 
tolok ukur untuk  menyatakan  bahwa  komunikasi  yang  dilakukan  
berlangsung efektif yaitu (1) pemahaman diri sendiri dan orang lain,                        
(2) mapannya hubungan sosial yang bermakna, dan (3) perubahan sikap dan 
perilaku. Psikologi komunikasi dibutuhkan untuk ketiga tujuan ini. 

Dalam kerangka yang agak berbeda, meski persamaannya juga terlihat, 
Tubbs dan Moss menyebutkan lima tolok ukur efektivitas komunikasi 
(Rakhmat, 1994). 
1. Pengertian. Pengertian artinya penerimaan yang cermat dari isi stimuli 

seperti yang dimaksudkan komunikator. 
2. Kesenangan. Tidak semua komunikasi ditujukan untuk menyampaikan 

informasi dan membentuk pengertian. Komunikasi juga dimaksudkan 
untuk menimbulkan ke-senangan. Komunikasi yang demikian 
menjadikan hubungan kita dengan orang lain hangat, akrab, dan 
menyenangkan. 
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3. Pengaruh pada sikap. Inilah komunikasi yang paling sering kita lakukan, 
yakni untuk memengaruhi orang lain. Dalam hal ini dikenal apa yang 
disebut persuasi. 

4. Hubungan yang makin baik. Komunikasi juga bertujuan untuk 
menumbuhkan hubungan sosial yang baik. 

5. Tindakan. Terkait dengan persuasi maka komunikasi dimaksudkan untuk 
melahirkan tindakan yang dikehendaki. 

 
Efek Komunikasi 

Dari uraian tentang definisi psikologi komunikasi dan fungsi komunikasi 
maka jelas bahwa ada efek dalam proses komunikasi. Apakah efek yang 
terjadi dalam proses komunikasi? 

Efek yang paling diharapkan dalam proses komunikasi adalah adanya 
perubahan sikap dan perilaku. Bidang yang amat berkepentingan dalam hal 
ini adalah komunikasi politik dan komunikasi bisnis (terutama periklanan). 
Kampanye politik dan kampanye periklanan sama berkeinginan agar 
khalayak yang ditujunya mau menerima dan memilih calon yang 
dikampanyekan atau membeli barang yang diiklankan. Dalam banyak studi 
efek komunikasi, perubahan inilah yang dianggap paling sulit dicapai. 
Banyak pakar komunikasi sepakat bahwa perubahan yang paling bisa 
dijanjikan dalam proses komunikasi adalah perubahan pada tahap 
pengetahuan (knowledge). Tentu saja, keinginan orang untuk mencapai efek 
perilaku tidak akan berhenti. Itulah sebabnya studi-studi persuasi 
berkembang dan studi psikologi komunikasi menjadi penting. 
 

Setelah Anda mempelajari apa itu psikologi dan apa itu komunikasi, coba 
Anda jelaskan bagaimana kaitan antara keduanya. Mengapa untuk 
mempelajari psikologi komunikasi, perlu pula mempelajari sejarah 
psikologi? 

 
 
 
 
 
1)  Siapa saja yang disebut bapak komunikasi yang merupakan ahli 

psikologi, dan apa sumbangan mereka dalam ilmu komunikasi? 

LATIHAN  
Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 
kerjakanlah latihan berikut! 
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2) Jelaskan tiga fungsi utama komunikasi! 
3) Jelaskan makna komunikasi dalam psikologi! 
4) Sebutkan lima tolok ukur efektivitas komunikasi menurut Tubbs dan 

Moss! 
5)  Apa definisi psikologi menurut George A. Miller? 
  
Petunjuk Jawaban Latihan 
 
1)  Bapak komunikasi yang merupakan ahli psikologi adalah Paul 

Lazarsfeld, Kurt Lewin, dan Carl Hovland. 
 Kurt Lewin mengawinkan riset psikologi sosial dasar dan terapan. Ia 

seorang ahli psikologi dinamika kelompok. Ia adalah pionir dalam kajian 
komunikasi kelompok. 

 Paul Lazarsfeld memberikan sumbangan yang sangat besar dalam studi 
komunikasi massa, khususnya efek media massa. Ia mengepalai Biro 
Penelitian Sosial Terapan di Columbia University yang ”organisasi yang 
paling berpengaruh dalam riset komunikasi di dunia”. 

 Carl Hovland adalah salah satu dari sejumlah ilmuwan sosial Amerika 
yang terpenting yang mengadakan riset komunikasi. Hovland 
memperkenalkan tradisi penelitian tingkatan mikro mengenai perubahan 
sikap individu. Kajian studinya adalah tentang persuasi. Persuasi secara 
esensial perpadanan dengan perubahan sikap. Jika Lazarsfeld tercatat 
berpengaruh pada kajian komunikasi massa, Hovland banyak 
menyumbang pada subdisiplin komunikasi interpersonal. 

2) Tiga fungsi utama komunikasi sebagai berikut. 
a)  Salah satu fungsi kunci komunikasi adalah memahami diri sendiri 

dan orang lain. Jika kita ingin mengetahui tentang orang lain maka 
kita akan mengetahui tentang diri kita dan jika kita ingin mengetahui 
diri kita maka kita akan belajar bagaimana orang lain memengaruhi 
kita. Dengan kata lain, kita bergantung pada komunikasi untuk 
membangun kesadaran diri kita. Seorang pakar komunikasi Thomas 
Hora menyatakan, ”Untuk memahami dirinya sendiri seseorang 
butuh untuk dipahami oleh orang lain. Agar bisa dipahami oleh 
orang lain ia butuh untuk memahami orang lain”. Kita 
membutuhkan feedback (umpan balik) setiap waktu dari orang lain 
dan orang lain secara tetap juga membutuhkan feedback dari kita. 
Melalui proses komunikasi, kita akan dapat mempelajari mengapa 
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kita bisa percaya dan tidak percaya, apakah pikiran dan perasaan 
kita sampaikan dengan jelas, pada kondisi apa sajakah kita memiliki 
kekuatan untuk memengaruhi orang lain, serta apakah kita mampu 
secara efektif membuat keputusan atau menyelesaikan konflik dan 
masalah. 

b)  Memapankan hubungan yang bermakna karena kita tidak dapat 
hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita harus 
mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan orang lain. Dalam 
suatu hubungan interpersonal, kelompok kecil, dan kontak 
komunikasi publiklah kebutuhan dasar sosial kita bertemu. 
Komunikasi menawarkan kita kesempatan untuk memuaskan apa 
yang disebut oleh psikolog William Schutz sebagai ”kebutuhan kita 
untuk inklusi, kontrol, dan afeksi”. Inklusi adalah kebutuhan kita 
untuk bersama dengan orang lain, untuk mengadakan kontak sosial. 
Kita senang jika merasa bahwa orang lain menerima kita dan kita 
menginginkan menjadi mitra yang utuh dalam suatu hubungan. 
Kebutuhan untuk kontrol adalah kebutuhan kita untuk merasa bahwa 
kita itu mampu bertanggung jawab bahwa kita mampu untuk bekerja 
sama dan mengelola lingkungan kita. Kita senang merasa bahwa 
kita dapat memengaruhi orang lain. Kebutuhan afeksi adalah 
kebutuhan kita untuk menyatakan dan menerima cinta atau kasih 
sayang. Komunikasi memungkinkan kebutuhan itu dipertemukan. 
Artinya, jika kita mampu untuk berkomunikasi yang bermakna 
dengan orang lain maka kita tidak akan merasa tidak dibutuhkan, 
tidak dicintai, dan tidak mampu. 

c)  Mengubah sikap dan perilaku karena dalam interaksi antarpribadi, 
kelompok kecil, dan komunikasi publik, setiap individu memiliki 
kesempatan untuk memengaruhi orang lain, baik secara mendasar 
atau tidak. Dalam Kita menghabiskan banyak waktu untuk mencoba 
memengaruhi orang lain agar berpikir seperti apa yang kita pikir, 
bertindak sebagaimana yang kita lakukan, dan menyukai apa yang 
kita sukai. Kadangkala upaya kita berhasil dan kadangkala kita 
gagal. 

3) Psikologi berusaha melihat komunikasi dalam kaitan perilaku manusia 
dan mencoba menyimpulkan proses kesadaran yang menyebabkan 
terjadinya perilaku itu. Komunikasi di sini cenderung dibahas dalam 
konteks sosial. 
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4) Lima tolok ukur efektivitas komunikasi menurut Tubbs dan Moss 
sebagai berkut. 
a)  Pengertian. Pengertian artinya penerimaan yang cermat dari isi 

stimuli seperti yang dimaksudkan komunikator. 
b)  Kesenangan. Tidak semua komunikasi ditujukan untuk 

menyampaikan informasi dan membentuk pengertian. Komunikasi 
juga dimaksudkan untuk menimbulkan kesenangan. Komunikasi 
yang demikian menjadikan hubungan kita dengan orang lain hangat, 
akrab, dan menyenangkan. 

c)  Pengaruh pada sikap. Inilah komunikasi yang paling sering kita 
lakukan, yakni untuk memengaruhi orang lain. Dalam hal ini 
dikenal apa yang disebut persuasi. 

d) Hubungan yang makin baik. Komunikasi juga bertujuan untuk 
menumbuhkan hubungan sosial yang baik. 

e)  Tindakan. Terkait dengan persuasi maka komunikasi dimaksudkan 
untuk melahirkan tindakan yang dikehendaki. 

5)  George A. Miller mengartikan psikologi komunikasi sebagai ”ilmu yang 
berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa 
mental dan behavioral (perilaku) dalam komunikasi”. Menguraikan 
berarti menganalisis mengapa suatu tindakan komunikasi dapat terjadi. 
Apa yang terjadi dalam diri kita sehingga tindakan itu muncul? 
Sedangkan meramalkan membawa kita pada pengertian bahwa dengan 
membuat generalisasi tertentu atas sejumlah perilaku tertentu yang 
dihubungkan dengan kondisi psikologis tertentu maka kita akan dapat 
meramalkan bentuk perilaku apa yang akan muncul jika suatu stimulus 
diberikan kepada orang dengan karakter psikologis tertentu. Ada pun 
mengendalikan adalah kita dapat melakukan campur tangan tertentu 
(memanipulasi) jika kita menginginkan atau tidak menginginkan suatu 
efek tertentu dari komunikasi yang terjadi. 

 
 
 

Sebagai sebuah disiplin ilmu, ilmu komunikasi baru berdiri sesudah 
Perang Dunia II. Dilihat dari sejarah perkembangannya, ilmu 
komunikasi banyak dibesarkan oleh para peneliti psikologi, terutama 
psikologi sosial. Tiga dari empat ”Bapak Studi Komunikasi” adalah ahli 
psikologi yakni Paul Lazarsfeld, Kurt Lewin, dan Carl Hovland. 

RANGKUMAN 
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Walaupun terkait erat dengan psikologi, komunikasi bukanlah 
bagian dari disiplin psikologi. Sebagai sebuah disiplin ilmu, komunikasi 
menembus banyak disiplin ilmu, bukan hanya psikologi. Kajian 
psikologi yang banyak dipakai dalam komunikasi adalah psikologi 
sosial. Dapat dikatakan, psikologi sosial menggunakan pendekatan yang 
sama dengan psikologi komunikasi, yakni menganalisis peristiwa sosial 
secara psikologis. 

Psikologi komunikasi sendiri diartikan sebagai ”ilmu yang berusaha 
menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan 
behavioral (perilaku) dalam komunikasi”. Dengan menggunakan 
psikologi komunikasi kita akan dapat menguraikan, meramalkan, dan 
mengendalikan peristiwa mental dan perilaku. Dalam konteks 
komunikasi, kemampuan ini merupakan sumbangan yang sangat 
berharga bagi tercapainya tujuan komunikasi yakni komunikasi yang 
efektif (berhasil-guna). 

Dalam pembahasan mengenai fungsi komunikasi terlihat bahwa ada 
tiga tolok ukur untuk menyatakan bahwa komunikasi yang dilakukan 
berlangsung efektif, yaitu (1) pemahaman diri sendiri dan orang lain,    
(2) mapannya hubungan sosial yang bermakna, dan (3) perubahan sikap 
dan perilaku. Psikologi komunikasi dibutuhkan untuk ketiga tujuan ini. 
 

 
    

 
 
1) Meski mempunyai kaitan erat dengan psikologi, komunikasi bukan 

bagian disiplin psikologi, sebab komunikasi ....   
A. kajiannya lebih bersifat persuasi 
B. tujuannya menganalisis perilaku sosial 
C. menembus banyak disiplin ilmu 
D. banyak menyumbang riset-riset psikologi sosial 

 
2) Ahli psikologi yang mengawinkan psikologi dasar dan terapan serta 

menjadi pionir kajian komunikasi kelompok adalah .... 
A. Kohler 
B. Wertheimer 
C. Gestalt 
D. Kurt Lewin 

 
 

TES FORMATIF 2 
 
Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 
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3) Kaitan antara psikologi dan komunikasi dibuktikan dengan penelitian 
atau riset di bidang .... 
A. sosiologi 
B. psikologi sosial 
C. media massa 
D. komunikasi kelompok 

 
4) Ahli psikologi yang banyak sumbangannya dalam kajian komunikasi 

massa adalah .... 
A. Lazarsfeld 
B. Hovland 
C. Kurt Lewin 
D. Wartheimer 

 
5) Kajian yang dilakukan oleh Hovland adalah tentang persuasi sehingga 

hasil pemikirannya banyak menyumbang pada .... 
A. penelitian tingkat mikro 
B. perubahan sikap individu 
C. bidang komunikasi interpersonal 
D. bidang komunikasi massa 

 
6) Berikut adalah salah satu fungsi utama komunikasi yaitu .... 

A. mengubah sikap individu 
B. memahami diri sendiri dan orang lain 
C. memahami diri sendiri dan melakukan introspeksi 
D. memahami orang lain dan mengubah sikap 

 
7) Salah satu fungsi komunikasi adalah untuk memuaskan kebutuhan untuk 

kontrol, artinya kebutuhan untuk .... 
A. mengelola lingkungan 
B. mengontrol emosi 
C. berkomunikasi dengan orang lain 
D. memengaruhi orang lain 

 
8) Kemampuan untuk menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan 

peristiwa mental dan perilaku, dalam konteks komunikasi merupakan 
sumbangan terhadap .... 
A. tercapainya tujuan melakukan komunikasi 
B. mapannya hubungan sosial yang bermakna 
C. terjadinya efek dari komunikasi 
D. perubahan sikap dan perilaku dalam berkomunikasi 
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Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang 
terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 
Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan 
Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2. 

 
 

 
 
 
Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 

                                          80 -  89%  = baik 
                                          70 -  79%  = cukup 
                                               < 70%  = kurang 
 
Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan modul selanjutnya. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang 
belum dikuasai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tingkat penguasaan = 
Jumlah Jawaban yang Benar

100%
Jumlah Soal

×  
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Kunci Jawaban Tes Formatif 

 
Tes Formatif 1 
1)  B. Pembahasan komunikasi manusia tidak pernah lepas dari aspek 

psikologis manusia itu sendiri. 
2)  A. Menurut Papalia dan Olds salah satu tujuan kajian psikologi adalah 

deskripsi, artinya psikologi memberikan informasi tentang apa yang 
sedang terjadi. Misalnya, melalui deskripsi kita mengetahui ada 
hubungan antara penghasilan dengan gaya hidup. 

3)  C. Salah satu syarat ilmu adalah menggunakan metode-metode yang 
sistematis dalam mengumpulkan data yang akan digunakan dalam 
penelitian. Psikologi sebagai ilmu menggunakan metode-metode, 
antara lain eksperimen, wawancara. 

4) A. Tahun 1879 merupakan tahun kelahiran psikologi sebagai ilmu 
ditandai dengan didirikannya laboratorium pertama di Leipzig, 
Jerman. 

5) B. G. Stanley Hall doktor psikologi pertama di Amerika Serikat yang 
mendirikan laboratorium psikologi di John Hopkins University pada 
tahun 1883. 

6) A. Pseudo ilmiah adalah praktik-praktik nonilmiah yang memengaruhi 
perkembangan psikologi pada waktu itu. 

7) A. Psikologi sosial lebih menekankan pada faktor-faktor situasional, 
sedangkan bidang psikologi lain lebih menekankan pada faktor-
faktor personal. 

8) D. Menurut Sears disiplin psikologi sosial mencoba menjawab 
pertanyaan bagaimana orang saling memengaruhi dan menunjukkan 
reaksi atau berkelakuan dalam situasi sosial. 

 
Tes Formatif 2 
1) C. Sebagai suatu disiplin ilmu, menembus banyak disiplin ilmu, artinya 

komunikasi dipelajari berbagai macam disiplin ilmu, antara lain 
sosiologi dan psikologi, tidak terbatas pada satu atau dua disiplin 
ilmu. 

2) D. Kurt Lewin adalah ahli psikologi eksperimental dari Universitas 
Berlin, Jerman. Ia seorang ahli dinamika kelompok. 
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3) B. Dilihat dari sejarah perkembangannya, Ilmu Komunikasi banyak 
dibesarkan oleh psikologi, dan kajian yang banyak menyumbang 
adalah psikologi sosial, terutama pada masa Perang Dunia II. 

4) A. Sumbangan Lazarfeld sangat besar dalam studi komunikasi massa 
khususnya efek media massa. 

5) C. Persuasi secara esensial berpadanan dengan perubahan sikap dan 
penelitian tentang persuasi banyak disumbangkan pada subdisiplin 
komunikasi interpersonal. 

6) B. Ada tiga fungsi utama komunikasi, salah satunya adalah untuk 
memahami diri sendiri dan orang lain. 

7) A. Salah satu fungsi utama komunikasi adalah memaparkan hubungan 
yang bermakna. Dalam kaitan dengan fungsi tersebut komunikasi 
menawarkan kesempatan untuk memuaskan kebutuhan untuk 
kontrol (menurut William Schultz). 

8) A. Berdasarkan definisi Miller dengan menggunakan psikologi 
komunikasi kita dapat menguraikan, meramalkan, dan 
mengendalikan peristiwa mental dan perilaku; kemampuan ini 
semua merupakan sumbangan yang berharga bagi tercapainya tujuan 
komunikasi. 
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Glosarium 
 

Deskripsi : gambaran. 
Eksplanasi : penjelasan. 
Impresif : menarik perhatian, mengesankan. 
Perilaku abnormal : perilaku yang menimbulkan masalah bagi individu 

sendiri atau bagi masyarakat. Perilaku ini sering 
juga disebut sebagai perilaku menyimpang. 

Psikologi Gestalt : gestalt, artinya keseluruhan/kesempurnaan/utuh. 
Psikologi gestalt menekankan pada hal-hal yang 
utuh, sempurna. 

Psikoterapi : terapi dengan menggunakan metode dan teknik 
psikologi 
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Perilaku Manusia 
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ita telah mengetahui bahwa psikologi komunikasi berkaitan dengan 

bagaimana mencapai komunikasi yang efektif dalam interaksi 

manusia. Sekali lagi, faktor penting di sini adalah manusia. Manusia, dengan 

kemampuan nalar serta menciptakan lambang, memang sebuah misteri besar. 

Manusia dapat diibaratkan seperti sebuah samudra. Kita tak akan pernah tahu 

apa yang dikandungnya sampai kita menyelam dan mengarungi samudra 

tersebut. Mungkin, seperti itu jugalah misteri setiap pribadi manusia, Oleh 

karena itu, sekali lagi, memahami manusia memang menjadi suatu 

kemutlakan jika kita ingin berhasil dalam berkomunikasi dengan manusia 

lainnya atau berkomunikasi secara efektif. 

Dengan kepentingan seperti itu, menjadi penting untuk mengetahui 

bagaimana psikologi memandang manusia. Untuk menjawab hal tersebut, 

kita akan membahas lima pendekatan atau teori psikologi tentang manusia. 

Kelima pendekatan ini akan menunjukkan kepada kita bagaimana cara 

pandang yang berbeda tentang manusia dan akhirnya akan membawa kepada 

analisis yang berbeda tentang perilaku manusia, misalnya mengapa suatu 

perilaku dapat terjadi. 

Perilaku manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor 

tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor-faktor yang berasal 

dari dalam diri dan faktor-faktor yang berasal dari lingkungan. Dalam modul 

ini akan dibahas dua pendekatan besar yang membicarakan faktor-faktor 

tersebut. Pendekatan pertama berpendapat bahwa faktor-faktor biologis dan 

sosiopsikologislah yang memengaruhi perilaku, sedangkan pendapat lainnya 

berkeyakinan bahwa faktor situasionallah yang memengaruhi perilaku 

seseorang. Kedua pendekatan ini kelihatannya bertentangan. Namun, apabila 

kita kaji lebih mendalam, keduanya sebenarnya saling melengkapi. 

K 

 PENDAHULUAN 
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Dari pendekatan yang berpendapat bahwa faktor-faktor biologis dan 

sosiopsikologislah yang memengaruhi perilaku, akan dikemukakan 3 

pendekatan yakni (a) pendekatan neurobiologis, (b) pendekatan psikoanalisis, 

(c) pendekatan humanistik. Sedang pendekatan yang menekankan pengaruh 

situasional yang memengaruhi perilaku manusia adalah (d) pendekatan 

behaviorisme, dan (e) pendekatan kognitivisme. 

Setelah mempelajari materi ini Anda diharapkan mampu menjelaskan 

perilaku dan berbagai pendekatan psikologi tentang perilaku manusia. Secara 

lebih khusus, setelah membaca modul ini Anda diharapkan dapat 

menjelaskan: 

1. faktor-faktor yang memengaruhi perilaku manusia; 

2. pendekatan neurobiologis dalam memandang perilaku manusia; 

3. pendekatan psikoanalisis dalam memandang perilaku manusia; 

4. pendekatan perilaku dalam memandang perilaku manusia; 

5. pendekatan kognitif dalam memandang perilaku manusia; 

6. pendekatan humanistik dalam memandang perilaku manusia; 

7. faktor-faktor personal dan situasional yang memengaruhi perilaku 

manusia. 

 

Selamat belajar, semoga sukses! 
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Kegiatan Belajar 1 
 

Berbagai Pendekatan Psikologi tentang  
Perilaku Manusia 

 
etiap tindakan yang dilakukan seseorang dapat dideskripsikan atau 

dijelaskan dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya, Anda membaca 

sebuah majalah baru. Tindakan ini dapat ditinjau dari dalam diri individu. 

Misalnya, tindakan itu dideskripsikan sebagai hasil kerja syaraf yang 

mengaktifkan otot tangan dan jari untuk membuka-buka halaman serta syaraf 

mata untuk membaca. Sebaliknya, perilaku tersebut juga dapat dilihat dari 

sudut pandang di luar tubuh manusia. Misalnya, tampilan majalah yang 

mewah (lux) dan glamor membuat Anda ingin membaca majalah tersebut. 

Atau, bisa saja perilaku itu dilihat dari sudut kegunaan. Misalnya, Anda ingin 

membaca majalah itu karena ingin mendapatkan informasi terbaru di 

dalamnya. 

Psikologi juga memiliki pendekatan-pendekatan yang berbeda untuk 

melihat perilaku manusia. Setiap pendekatan memandang manusia dengan 

cara berlainan. Pembahasan tidak akan mengulas pendekatan mana  yang  

paling kuat. Karakteristik manusia tampaknya merupakan sintesis dari 

berbagai pendekatan tersebut. 

Berikut akan disajikan secara singkat lima teori utama psikologi modern 

dalam memandang perilaku manusia. Kelima pendekatan tersebut adalah      

(1) pendekatan neurobiologik, (2) pendekatan psikoanalisis, (3) pendekatan 

perilaku, (4) pendekatan kognitif, dan (5) pendekatan humanistik (Sukadji, 

1986). Dalam pandangan Jalaluddin Rakhmat (1994), yang merupakan 

pendekatan utama untuk melihat perilaku manusia hanyalah empat 

pendekatan yakni pendekatan perilaku, pendekatan kognitif, pendekatan 

psikoanalisis, dan pendekatan humanistik. 

Berdasar pendekatan tersebut setiap objek studi psikologi dapat 

ditangani dengan berbagai pendekatan. Dengan demikian, perilaku manusia 

juga dapat ditelaah melalui berbagai pendekatan tersebut. 

Marilah kita awali pokok bahasan dalam Kegiatan Belajar 1 ini dengan 

pendekatan perilaku yang pertama sebagai berikut. 

S 
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A.  PENDEKATAN NEUROBIOLOGIS 

 

Menurut Sukadji, otak manusia dengan 12 miliar sel syaraf dan jaringan-

jaringan serta jalur-jalur syaraf yang tak terhingga banyaknya mungkin 

merupakan suatu struktur yang paling kompleks di jagat raya. Pada dasarnya, 

semua kejadian psikologis dikemudikan dengan cara-cara tertentu oleh 

kegiatan otak dan sistem jaringan syaraf yang berkaitan dengan sistem tubuh 

yang lain. Salah satu pendekatan studi mengenai manusia adalah usaha 

menghubungkan tindakan dengan kejadian yang berlangsung di dalam tubuh, 

terutama dalam otak dan susunan syaraf. Pendekatan ini mencoba 

menjelaskan hubungan antara perilaku yang dapat diamati dan kejadian-

kejadian mental (seperti pikiran dan emosi) menjadi proses biologis. 

Penemuan-penemuan penelitian telah menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang erat antara aktivitas otak dengan perilaku dan dengan 

pengalaman. Misalnya, reaksi emosi seperti takut dan marah, pada hewan dan 

manusia dapat dirangsang dengan aliran listrik lemah di daerah tertentu yang 

jauh di bagian dalam otak. Rangsangan listrik pada daerah tertentu yang lain 

di dalam otak manusia dapat menimbulkan rasa senang atau sakit, bahkan 

dapat menimbulkan ingatan jelas pada kejadian masa lalu.  

Dari berbagai penelitian dikatakan, tindakan manusia yang paling rumit 

pun pada akhirnya mempunyai kemungkinan untuk diperinci dan diteliti 

dasar mekanisme neurobiologisnya. Namun, teori neurobiologis yang 

lengkap cakupannya sekarang baru merupakan harapan. Oleh karena 

rumitnya otak dan kenyataan bahwa otak manusia hidup jarang dapat dipakai 

untuk penelitian, lowongan-lowongan pengetahuan mengenai fungsi syaraf 

banyak yang belum terisi. 

Konsepsi psikologi mengenai manusia yang hanya berdasarkan 

neurobiologi kurang memadai untuk menjelaskan perilaku manusia (Sukadji, 

1986). Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan-pendekatan lain untuk 

mengkaji fenomena-fenomena psikologi; kita mulai dengan: 

 

B.  PENDEKATAN PSIKOANALISIS 

 

Jika kita ingin menganalisis manusia berdasarkan perkembangan 

kepribadian atau proses sosialisasi serta mengidentifikasi perilaku agresi, kita 

akan lebih tepat menggunakan pendekatan psikoanalisis. Nama psikoanalisis 

tidak akan dapat dilepaskan dari nama Sigmund Freud (1856-1939) karena 
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dialah orang pertama yang memperkenalkan psikoanalisis. Psikoanalisis 

sesungguhnya adalah teknik psycho-therapeutic (psiko-terapetik). Berdasar 

pengalaman terapi terhadap penderita gangguan jiwa yang disebut neurotic 

maka Freud menerbitkan buku yang terkenal dalam sejarah psikologi 

berjudul The Interpretation of Dreams (1900). 

Psikoanalisis disebut juga ”angkatan pertama” dalam psikologi. 

Pendekatan atau mazhab ini lahir di Jerman ketika sains dipuja sebagai juru 

selamat umat manusia (Rakhmat, 2003). 

Apa yang menjadi dasar timbulnya teori psikoanalisis ini? Anggapan 

dasar teori Freud adalah bahwa perilaku manusia ditentukan oleh insting 

bawaan yang sebagian besar tidak disadari. Proses ketidaksadaran ini 

menurut Freud adalah proses terpengaruhnya perilaku oleh pikiran, ketakutan 

atau keinginan-keinginan yang tidak disadari oleh orangnya. Freud percaya 

bahwa berbagai impuls (dorongan untuk berbuat sesuatu) semasa masih 

kanak-kanak diusir dari kesadaran dan terpendam dalam ketidaksadaran. 

Meskipun ada dalam ketidaksadaran, impuls-impuls ini masih memengaruhi 

perilaku. Perwujudan impuls-impuls tidak sadar ini dapat berupa mimpi, 

keliru ucapan, sara dan (tindakan-tindakan kecil yang tanpa disadari 

berulang, seperti mata berkedip-kedip atau menarik-narik leher baju sendiri), 

dan gejala-gejala penyakit neurotik (yang biasa disebut penyakit syaraf) atau 

menjelma menjadi perilaku yang dapat diterima masyarakat seperti seni, 

sastra atau kegiatan ilmiah (Sukadji, 1986). 

Hal yang penting dari pendekatan psikoanalisis Freud adalah bahwa 

tindakan manusia mempunyai sebab. Namun, penyebab ini sering kali berupa 

motif-motif yang tidak disadari, bukan alasan-alasan rasional yang diberikan 

oleh seseorang terhadap perilakunya. 

Dalam pandangan psikoanalisis, kepribadian manusia merupakan 

interaksi antara Id, Ego, dan Superego. Dengan menyampaikan struktur 

dalam kepribadian manusia ini, psikoanalisis menekankan kepada totalitas 

kepribadian manusia, bukan bagian yang terpisah-pisah. 

Marilah kita pelajari ketiga struktur kepribadian tersebut satu per satu, 

dimulai dari: 

1. Id dimaksudkan sebagai nafsu yang memuat dorongan-dorongan 

biologis manusia.  

Contohnya, Id-lah yang mendorong kita untuk makan, minum, 

berhubungan seksual, dan dorongan-dorongan biologis lain yang bermuara 

pada pencapaian kesenangan. Itulah sebabnya Id dikatakan bergerak atas 
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dasar kesenangan (pleasure principle). Dengan Id kita tak peduli dengan 

orang lain, lingkungan sekitar atau pada seluruh bentuk kenyataan hidup. 

Pokoknya, nafsu biologis kita terpenuhi. Oleh karena itu, Id juga sangat 

egois, tidak mengenal moralitas, dan karenanya membuat kita sama  seperti 

hewan. 

Dalam Id  terdapat dua  insting  yang  dominan,  yaitu  (a)  libido  atau  

eros,  dan   (b) thanatos. Libido adalah insting reproduktif yang menyediakan 

energi dasar untuk melakukan kegiatan agar tetap hidup (eros). Sedangkan 

thanatos adalah insting yang merusak kepada kematian. Motif tindakan kita 

merupakan perpaduan antara kedua jenis insting tersebut. 

 

2. Ego 

Tentu saja, kita tak hidup sendirian dan lari dari realitas sosial. Kita 

berinteraksi dengan orang lainnya dan pada saat itu pula kita akan terikat 

dengan sejumlah kesepakatan dan aturan sosial. Jika Anda seorang karyawan, 

Anda tidak dapat begitu saja (walaupun Anda ingin sekali!) memaki atasan 

Anda karena menganggap atasan Anda berbuat seenaknya dan tidak adil. 

Pada saat seperti itu, Anda harus melihat realitas. Dalam hubungan atasan-

bawahan seperti itu, kedudukan Anda memang lebih lemah. Power ada pada 

atasan Anda. Bahkan, dalam banyak kejadian, ketika Anda ingin 

memperjuangkan hak Anda, teman-teman Anda sesama karyawan (yang 

sesungguhnya adalah teman senasib) menasihati Anda untuk tidak usah 

berbuat macam-macam. Mereka akan berkata, ”Sudahlah, jangan diteruskan, 

nanti kamu rugi akan berlipat-lipat”. 

Kesadaran akan realitas seperti inilah yang dalam psikoanalisis disebut 

sebagai Ego. Ego yang bergerak atas prinsip realitas (reality principle) adalah 

struktur kepribadian yang membawa kita untuk menjejak pada kenyataan 

sosial. Oleh sebab itu, Ego pulalah yang membuat keinginan-keinginan kita 

terpenuhi. Sebaliknya, Id hanya akan menghasilkan sejumlah keinginan, 

bukan memenuhinya. 

Sintesis antara Id dan Ego melahirkan pertanyaan: sebenarnya mengapa 

kita harus memperhitungkan realitas? Mengapa kita harus tunduk pada aturan 

sosial tertentu? Mengapa kita tak boleh begini dan tak boleh begitu? 

Mengapa kita tidak boleh dengan leluasa menyalurkan motif-motif biologis 

kita? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, psikoanalisis 

memperkenalkan. 
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3. Superego 

Superego dipandang sebagai polisi kepribadian, hati nurani yang 

berupaya mewujudkan keinginan-keinginan ideal kita yaitu norma-norma 

sosial dan kultural masyarakat kita. 

Id melahirkan keinginan kita untuk memiliki rumah mewah, mobil 

mutakhir, pasangan cantik jelita atau ganteng, dan atribut-atribut kemewahan 

lainnya. Oleh karena posisi memungkinkan, keinginan itu tidak diwujudkan 

dengan korupsi. Namun, dorongan berkorupsi menjadi kuat karena banyak 

orang lain melakukannya. Ego melihat realitas ini dan memberi kemungkinan 

kepada Id untuk merealisasikan keinginannya. Namun, Superego 

memperingatkan bahwa korupsi tak boleh dilakukan. Oleh karena nilai sosial 

dan kultural masih dipegang seperti itu, Ego pun menjadi bingung dan 

frustrasi. Boleh atau tidak korupsi dilakukan? Biasanya Ego akan melakukan 

distorsi realitas, misalnya terpikir, si A yang terkenal idealis itu pun akhirnya 

korupsi juga, kok. (tentang distorsi realitas ini akan dibahas dalam modul 

selanjutnya). 

 

Demikianlah, perilaku manusia adalah hasil interaksi Id, Ego, dan 

Superego. Dalam pandangan psikoanalisis, manusia adalah Homo Volens, 

manusia yang berkeinginan. 

Setelah Anda memahami pendapat dari pendekatan psikoanalisis yang 

diperkenalkan oleh Sigmud Freud, mari kita lanjutkan dengan mempelajari 

pendekatan yang mengkaji fenomena-fenomena psikologi yang lain, yaitu: 

 

C.  PENDEKATAN PERILAKU (BEHAVIORISME) 

 

Dalam modul sebelumnya dipaparkan bahwa pada permulaan abad ke-20 

John B. Watson memprakarsai ide bahwa objek utama psikologi adalah 

perilaku yang dapat diamati. Pendapat ini menggeser objek kajian psikologi 

sebelumnya, yang berfokus pada pengalaman atau kegiatan mental. 

Akibatnya, cara memperoleh data pun menjadi berubah. Jika sebelumnya 

metode yang dipakai adalah introspeksi, yakni pengamatan dan pencatatan 

secara cermat persepsi dan perasaan diri sendiri, yang tujuannya untuk 

mengungkap rahasia proses mental. Watson meyakinkan kolega-koleganya 

jika psikologi ingin diakui sebagai ilmu maka data harus diperoleh dari yang 

dapat diamati dan dapat diukur 
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Pendekatan ini adalah ”angkatan kedua” dalam psikologi, sesudah 

psikoanalisis. Mazhab ini lahir di Amerika, ketika metode ilmiah dipercaya 

sebagai satu-satunya cara mengetahui perilaku yang dapat diandalkan 

(Rakhmat, 2003). 

Behaviorisme adalah pendekatan yang sangat bermanfaat untuk 

menjelaskan persepsi interpersonal, konsep diri, eksperimen, sosialisasi, 

kontrol sosial, serta ganjaran dan hukuman. Berbeda dengan psikoanalisis 

yang melihat bahwa perilaku manusia lahir dari keinginan bawah sadar 

mereka, behaviorisme menganalisis perilaku manusia hanya berdasarkan 

perilaku yang tampak dan dapat diukur. 

Behaviorisme percaya bahwa perilaku manusia merupakan hasil dari 

proses belajar (learning process). Manusia belajar dari lingkungannya dan 

dari hasil belajar itulah ia berperilaku. Oleh karena itu, manusia dapat 

dipengaruhi oleh lingkungannya. 

Pendekatan ini juga berpendirian bahwa manusia dilahirkan tanpa sifat-

sifat sosial atau psikologis. Perilaku adalah hasil pengalaman dan perilaku 

digerakkan atau dimotivasi oleh kebutuhan untuk memperbanyak kesenangan 

atau mengurangi penderitaan (Rakhmat, 1994). Konsekuensi dari pandangan 

ini ialah bahwa manusia adalah makhluk yang sangat dipengaruhi 

lingkungannya. Kita akan mudah membentuk seseorang menjadi apa pun 

yang kita inginkan asalkan kita memiliki lingkungan yang tepat dan cocok 

untuk mengubahnya. Dengan demikian, manusia dalam pandangan 

behaviorisme adalah Homo Mechanicus, manusia mesin. 

Behaviorisme juga disebut psikologi Stimulus-Response (S-R). 

Pendekatan S-R yang ketat tidak mempertimbangkan pengalaman kesadaran 

seseorang. Sebagaimana dikatakan Sukadji, pengalaman sadar hanyalah 

kejadian-kejadian yang dialami dengan kesadaran penuh. Anda mungkin 

sadar akan berbagai pikiran dan hipotesis yang melintas dalam batin Anda 

selagi Anda memecahkan suatu masalah yang sukar. Anda mengetahui 

perasaan apa yang terjadi apabila Anda marah, takut atau bersemangat. Akan 

tetapi, seorang pengamat hanyalah dapat menilai dari tindakan Anda, emosi 

apa yang sedang Anda alami, namun tidak dapat mengamati pengalaman 

sadar Anda itu sendiri. Hanya Anda sendiri yang dapat mengamatinya. 

Seorang psikolog dapat mencatat apa yang dikatakan oleh seseorang 

mengenai pengalaman sadarnya (laporan verbalnya) dan dari data objektif ini 

dapat disimpulkan kegiatan mental orang tersebut. Jelasnya, psikologi S-R 
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tidak mempelajari proses mental yang terjadi yang mengantarai stimulus dan 

respons yang dapat diamati. 

Setelah Anda mempelajari bagaimana pendekatan behaviorisme ini 

menjelaskan tentang perilaku manusia, coba Anda pikirkan perbedaan 

pendekatan ini dengan pendekatan psikoanalisis. 

 

D.  PENDEKATAN KOGNITIF 

 

Psikologi kognitif berpendapat bahwa manusia bukan hanya penerima 

stimuli yang pasif. Mental manusia mengolah informasi yang diterimanya 

dan mengubahnya menjadi bentuk-bentuk baru dan memilihnya ke dalam 

kategori-kategori. 

Kognisi adalah sebutan bagi proses berbagai cara mentransformasikan 

masukan indrawi, membubuhi kode-kode pada masukan ini, dan menyimpan 

kode-kode dalam ingatan serta mengambil kembali untuk digunakan jika 

diperlukan. Persepsi, pembentukan image, pemecahan masalah, ingatan, dan 

berpikir, semuanya adalah istilah yang menggambarkan fase-fase hipotetik 

terjadinya kognisi. 

Pendekatan kognitif adalah pendekatan yang menanggapi keresahan 

orang ketika behaviorisme (pendekatan S-R) tidak mampu menjawab 

mengapa ada orang yang dapat berperilaku berbeda dari lingkungannya, 

yakni karena ia memiliki motif pribadinya sendiri (self-motivated). Juga 

karena terlihat bagaimana pasifnya manusia. 

Behaviorisme menolak studi subjektif mengenai “kehidupan mental” 

dengan tujuan membuat psikologi menjadi ilmu. Behaviorisme berjasa 

menggugah para psikolog untuk sadar akan pentingnya objektivitas dan 

pengukuran. Ada pun psikologi kognitif berusaha meneliti proses-proses 

mental, tetapi dengan cara objektif dan ilmiah. 

Pendekatan ini melihat manusia sebagai makhluk yang selalu berusaha 

memahami lingkungannya, makhluk yang selalu berpikir (Homo Sapiens). 

Perilaku manusia harus dilihat dari konteksnya. Perilaku manusia bukan 

sekadar hasil dari proses menanggapi stimulus yang diterimanya. Menurut 

Kurt Lewin, tokoh pendekatan ini, dengan rumus: 

 

B = f (P, E) 
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maka  perilaku (B =  behavior) adalah  hasil  interaksi  antarkeseluruhan  diri  

seseorang (P = person) dengan lingkungan psikologisnya (E =  environment). 

Dengan pandangan tersebut, Lewin menyatakan bahwa dalam suatu 

kelompok manusia akan terdapat sifat-sifat kelompok yang tidak dimiliki 

individu. Solomon Asch kemudian memperkuat pendapat Lewin dengan 

studi eksperimennya yang menyimpulkan bahwa penilaian kelompok (group 

judgement) berpengaruh pada pembentukan kesan (impression formation). 

Apabila membahas psikologi kognitif, kita tak dapat meninggalkan 

pembahasan tentang teori konsistensi kognitif dengan tokohnya Leon 

Festinger dan Fritz Heider. Pada dasarnya, teori ini menyatakan bahwa 

manusia cenderung mengalami ketegangan (tension) pada saat kebutuhan 

psikologisnya belum terpenuhi. Pada saat seperti ini, ia termotivasi untuk 

mengurangi ketegangan tersebut. Agar tidak terjadi ketegangan ia berusaha 

mengoptimalisasi dalam persepsi, perasaan, kognisi, dan pengalamannya. 

Misalnya, Si A seorang perokok berat. Suatu hari ia merasa terganggu 

dengan berita di surat kabar yang menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya 

dan penyebab kematian nomor satu. Membaca berita tersebut menyebabkan 

ketegangan (tension). A ingin berhenti merokok, namun itu sudah menjadi 

kebiasaan yang sangat sulit dihentikan. Apa yang harus dilakukannya? Ia 

tentu tak mau lama-lama tegang. Ia segera mencari informasi lanjutan. 

Setelah informasi diterima, ia memiliki beberapa pilihan keputusan:             

(1) berhenti merokok sama sekali, (2) terus merokok dengan alasan bahwa 

penelitian tentang rokok itu bisa saja salah atau tidak valid, (3) terus merokok 

dengan beralasan bahwa dokter keluarga mereka juga perokok, dan (4) terus 

merokok dengan filter. 

Berikut ini adalah yang disebut sebagai angkatan keempat sesudah 

pendekatan kognitif yang ingin menjelaskan perilaku manusia. Mari kita 

pelajari bersama bagaimana pendapatnya. 

 

E.  PENDEKATAN HUMANISTIK 

 

Setelah lahir psikologi kognitif yang sering disebut ”angkatan ketiga” 

dalam psikologi, psikologi humanistik adalah ”angkatan keempat”. 

Pendekatan ini lahir di Amerika, ketika kelas menengah Amerika menikmati 

kemakmuran material dan menderita kekosongan spiritual (Rakhmat, 2003). 

Pendekatan-pendekatan psikologi sebelumnya ternyata belum berhasil 

mengungkap manusia secara keseluruhan. Kita memang sering kali 
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dipengaruhi oleh lingkungan seperti yang dikatakan behaviorisme, namun 

kita juga mampu untuk bertindak berbeda dengan lingkungan kita. Kita juga 

sering kali menunjukkan naluri primitif kita yang seperti hewan sebagaimana 

dinyatakan oleh psikoanalisis, namun pada saat yang sama kita memiliki rasa 

peduli dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Kita juga bisa terus sibuk 

berpikir, seperti yang dinyatakan oleh psikologi kognitif, namun pada saat 

yang sama kita juga ingin mengetahui dan diakui eksistensi diri kita serta apa 

sebenarnya yang paling kita dambakan dalam hidup ini. 

Kini giliran psikologi humanistik berkiprah. Dalam pendekatan ini, 

manusia dipandang sebagai Homo Ludens (manusia bermain). Setiap 

manusia hidup dalam pengalaman pribadinya yang unik. Tidak akan ada satu 

manusia pun yang memiliki pengalaman yang sama. 

Pendekatan ini berpendapat bahwa manusia bukan sekadar wayang, yang 

sibuk mencari identitas, namun ia juga berupaya mencari makna, baik makna 

kehidupannya, makna kehadirannya di lingkungan, serta apa yang dapat 

diberikannya kepada lingkungan. Carl Rogers pun mengatakan, 

“Kecenderungan batiniah manusia ialah menuju kesehatan dan keutuhan diri. 

Dalam kondisi yang normal ia berperilaku rasional dan konstruktif, serta 

memilih jalan menuju pengembangan dan aktualisasi diri”. Aktualisasi diri 

adalah mewujudkan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

Psikologi humanistis menekankan kreativitas, vitalitas emosi, 

eutentisitas, dan pencarian makna di atas kepuasan materi. Pendekatan ini 

merupakan penampakan sosial dari upaya kita untuk membina hati dan tubuh 

yang bijak sebagaimana jiwa yang bijak (Rakhmat, 2003). 

Psikologi humanistik berpendapat bahwa manusia bebas untuk memilih 

dan menentukan tindakannya sendiri. Oleh karena itu, setiap orang 

bertanggung jawab atas tindakannya sendiri dan tidak dapat menyalahkan 

lingkungan, orang tua atau keadaan atas tindakannya. Konsepsi humanistik 

atas manusia ini berkembang dari ide para filsuf eksistensialis (seperti 

Kiekergaard, Nietzshe, dan Sartre). Pandangan ini menggaris-bawahi 

kualitas-kualitas manusia yang membedakan manusia dari hewan, terutama 

dalam kebebasan berkehendak dan dorongan untuk aktualisasi diri. 

Menurut pendekatan ini, motivasi utama seseorang ialah kecenderungan 

untuk tumbuh dan mengaktualisasi diri. Setiap orang mempunyai kebutuhan 

untuk mengembangkan potensi diri sepenuhnya, untuk maju melebihi 

keadaan yang telah dicapai sekarang. Ia mungkin tidak tahu jalur yang harus 

dilalui agar dapat tumbuh dan mungkin pula ia terhalang oleh berbagai 
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macam hambatan lingkungan dan budaya, tetapi kecenderungan wajarnya 

mengarah pada aktualisasi potensi-potensinya (Sukadji, 1986). 

Psikologi humanistik bertumpu pada tiga dasar pijakan yaitu                

(1) keunikan manusia, (2) pentingnya nilai dan makna, dan (3) kemampuan 

manusia untuk mengembangkan diri. Jadi, pendekatan ini menilai manusia 

tidak digerakkan oleh kekuatan luar yang tidak dapat dikontrolnya, tetapi 

manusia adalah pemeran yang mampu mengontrol nasib sendiri dan mampu 

mengubah dunia di sekelilingnya. 

Pendekatan ini berkembang antara lain sebagai reaksi terhadap aspek 

masyarakat teknologi yang cenderung tidak manusiawi. Perhatian utama 

psikologi humanistik adalah pengalaman subjektif perorangan. Persepsi 

seseorang terhadap dirinya sendiri maupun terhadap dunianya lebih penting 

untuk diteliti daripada studi mengenai tindakannya. Bahkan dengan 

pandangan demikian beberapa humanis menolak psikologi ilmiah dan 

mengatakan bahwa metode-metode ilmiah tidak penting artinya bagi 

pemahaman sifat-sifat manusia (Sukadji, 1986). 

Setelah Anda mempelajari kelima pendekatan yang menjelaskan perilaku 

manusia, mudah-mudahan Anda dapat lebih mudah mempelajari modul-

modul berikutnya, yang membahas bagaimana faktor personal memengaruhi 

hubungan dengan lingkungannya (interaksi sosial). 

 

 

 

 

 
 

1)  Jelaskan tentang dua pendekatan besar dalam menjelaskan perilaku 

manusia! 

2) Mengapa pendekatan neurobiologi kurang dapat digunakan untuk 

menjelaskan perilaku manusia? 

3)  Apa pengaruh pemikiran John B. Watson terhadap metode pengumpulan 

data tentang perilaku manusia? 

4)  Sebutkan dua dasar pemikiran dalam pendekatan behaviorisme! 

5)  Apa yang disebut dengan kognisi? 

6)  Dalam pendekatan kognisi, manusia adalah homo sapiens, apa 

maksudnya? 

7)  Mengapa dikatakan bahwa Id bersifat sangat egois? 

LATIHAN 

 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 

kerjakanlah latihan berikut! 
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8) Apakah yang disebut dengan superego itu? 

9)  Menurut pendekatan humanistik, apakah motivasi utama manusia? 

10) Sebutkan tiga pijakan pendekatan humanistik dan jelaskan! 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 

1)  Pendekatan pertama berpendapat bahwa faktor-faktor biologis dan 

sosiopsikologislah yang memengaruhi perilaku, sedangkan pendapat 

lainnya berkeyakinan bahwa faktor situasionallah yang memengaruhi 

perilaku seseorang. 

2) Rumitnya otak dan kenyataan bahwa otak manusia hidup jarang dapat 

dipakai untuk penelitian, lowongan-lowongan pengetahuan mengenai 

fungsi syaraf banyak yang belum terisi. 

3)  Sebelumnya metode yang dipakai adalah introspeksi, yakni pengamatan 

dan pencatatan secara cermat persepsi dan perasaan diri sendiri. 

Tujuannya adalah untuk mengungkap rahasia proses mental. Watson 

meyakinkan kolega-koleganya bahwa jika psikologi ingin diakui sebagai 

ilmu maka data harus diperoleh dari yang dapat diamati dan dapat 

diukur. 

4)  Pertama, perilaku manusia merupakan hasil dari proses belajar (learning 

process). Manusia belajar dari lingkungannya dan dari hasil belajar 

itulah ia berperilaku. Oleh karena itu, manusia dapat dipengaruhi oleh 

lingkungannya. 

 Kedua, manusia dilahirkan tanpa sifat-sifat sosial atau psikologis. 

Perilaku adalah hasil pengalaman dan perilaku digerakkan atau 

dimotivasi oleh kebutuhan untuk memperbanyak kesenangan atau 

mengurangi penderitaan 

5)  Kognisi adalah sebutan bagi proses berbagai cara mentransformasikan 

masukan inderawi, membubuhi kode-kode pada masukan ini, dan 

menyimpan kode-kode dalam ingatan serta mengambil kembali untuk 

digunakan jika diperlukan. 

6)  Maksudnya adalah pendekatan ini melihat manusia sebagai makhluk 

yang selalu berusaha memahami lingkungannya, makhluk yang selalu 

berpikir (Homo Sapiens). Perilaku manusia harus dilihat dari 

konteksnya. Perilaku manusia bukan sekadar hasil dari proses 

menanggapi stimulus yang diterimanya. 
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7)  Id adalah nafsu yang memuat dorongan-dorongan biologis manusia yang 

bermuara pada pencapaian kesenangan sehingga kita tidak peduli pada 

orang lain, lingkungan sekitar atau pada seluruh bentuk kenyataan hidup. 

8) Superego dipandang sebagai polisi kepribadian, hati nurani yang 

berupaya mewujudkan keinginan-keinginan ideal kita, yaitu norma-

norma sosial dan kultural masyarakat kita. 

9) Motivasi utama seseorang ialah kecenderungan untuk tumbuh dan 

mengaktualisasi diri. Setiap orang mempunyai kebutuhan untuk 

mengembangkan potensi diri sepenuhnya, untuk maju melebihi keadaan 

yang telah dicapai sekarang. Ia mungkin tidak tahu jalur yang harus 

dilalui agar dapat tumbuh dan mungkin pula ia terhalang oleh berbagai 

macam hambatan lingkungan dan budaya, tetapi kecenderungan 

wajarnya mengarah pada aktualisasi potensi-potensinya. 

10) Tiga pijakan pendekatan humanistik adalah:  

a)  keunikan manusia, 

b)  pentingnya nilai dan makna, 

c)  kemampuan manusia untuk mengembangkan diri. Jadi, pendekatan 

ini menilai manusia tidak digerakkan oleh kekuatan luar yang tidak 

dapat dikontrolnya, tetapi manusia adalah pemeran yang mampu 

mengontrol nasib sendiri dan mampu mengubah dunia di 

sekelilingnya. 

 

 

 

Ada lima teori atau pendekatan utama psikologi modern dalam 

memandang perilaku manusia yakni (1) pendekatan neurobiologik,      

(2) pendekatan psiko-analisis, (3)  pendekatan  perilaku (behaviorisme), 

(4) pendekatan kognitif, dan (5) pendekatan humanistik. 

Pendekatan neurobiologik adalah pendekatan yang berusaha 

menghubungkan tindakan dengan kejadian yang berlangsung di dalam 

tubuh manusia, terutama dalam otak dan susunan syaraf. Pendekatan ini 

mencoba menyederhanakan perilaku yang dapat diamati dan kejadian-

kejadian mental (seperti pikiran dan emosi) menjadi proses biologis. 

Psikoanalisis dengan tokohnya Sigmund Freud melihat bahwa 

perilaku manusia ditentukan oleh insting bawaan yang sebagian besar 

tidak disadari. Dalam pandangan psikoanalisis, kepribadian manusia 

merupakan interaksi antara Id, Ego, dan Superego. Dengan 

menyampaikan struktur dalam kepribadian manusia ini, psikoanalisis 

RANGKUMAN 
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menekankan kepada totalitas kepribadian manusia, bukan bagian yang 

terpisah-pisah. 

Pendekatan behaviorisme (juga disebut psikologi S-R) menganalisis 

perilaku manusia hanya berdasarkan perilaku yang tampak dan dapat 

diukur. Behaviorisme percaya bahwa perilaku manusia merupakan hasil 

dari proses belajar (learning process). Manusia belajar dari 

lingkungannya dan dari hasil belajar itulah ia berperilaku. Oleh karena 

itu, manusia dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. 

Pendekatan ini juga berpendirian bahwa manusia dilahirkan tanpa 

sifat-sifat sosial atau psikologis. 

Psikologi kognitif berpendapat bahwa manusia bukan hanya 

penerima stimuli yang pasif. Mental manusia mengolah informasi yang 

diterimanya dan mengubahnya menjadi bentuk-bentuk baru dan 

memilihnya ke dalam kategori-kategori. 

Ada pun  psikologi  humanistik  bertumpu  pada  tiga  dasar  

pijakan, yaitu (1) keunikan manusia, (2) pentingnya nilai dan makna, dan           

(3) kemampuan manusia untuk mengembangkan diri. Jadi, pendekatan 

ini menilai manusia tidak digerakkan oleh kekuatan luar yang tidak dapat 

dikontrolnya, tetapi manusia adalah pemeran yang mampu mengontrol 

nasib sendiri dan mampu mengubah dunia di sekelilingnya. Pandangan 

ini menggarisbawahi kualitas-kualitas manusia yang membedakan 

manusia dari hewan, terutama dalam kebebasan berkehendak dan 

dorongan untuk aktualisasi diri. 

 

    

 
 

 

1) Studi mengenai manusia yang ingin menjelaskan adanya hubungan 

antara tindakan atau perilaku dengan bekerjanya syaraf dalam otak 

dilakukan oleh aliran .... 

A. neurobiologis 

B. psikoanalisis 

C. behaviorisme 

D. kognitivisme 

 

2) Perilaku manusia dikendalikan oleh dorongan-dorongan insting yang 

tidak disadari. Pendapat ini dikemukakan oleh pendekatan .... 

A. neurobiologis 

B. psikoanalisis 

C. behaviorisme 

D. kognitivisme 

TES FORMATIF 1 
 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 
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3) Behaviorisme  juga  disebut psikologi Stimulis Respons (S – R) sebab 

pendekatan  ini .... 

A.  menjelaskan belajar menggunakan hukuman dan ganjaran 

B. berpendapat motivasi manusia didasarkan pada keinginan 

memperoleh kesenangan 

C. mengatakan motivasi manusia didasarkan pada dorongan-dorongan 

yang sebagian tidak disadari 

D. mengatakan bahwa manusia dapat mempelajari proses mental dari 

stimulus yang diterimanya 

 

4) Teori konsistensi kognitif dari Leon Festinger dan Fritz Heider 

menyatakan bahwa .... 

A. kebutuhan manusia dipengaruhi oleh pengalaman 

B. pengaruh lingkungan terhadap perilaku manusia 

C. manusia cenderung mengalami ketegangan (tension) pada saat 

kebutuhan psikologis belum terpenuhi 

D. manusia selalu berusaha memahami lingkungannya 

 

5) Pendekatan humanistik timbul di Amerika pada saat kelas menengah 

Amerika sedang mengalami .... 

A. kebebasan memilih dan bertindak 

B. kemajuan berpikir dari para filsuf eksistensialis 

C. penderitaan material karena perang saudara 

D. kemakmuran material tetapi spiritualnya kosong 

 

6) Menurut pandangan psikoanalisis, kebutuhan atau motivasi manusia 

didasarkan pada .... 

A. motif-motif yang tidak disadari 

B. bekerjanya id, ego, dan superego 

C. perilaku yang dipengaruhi oleh pikiran 

D. pengalaman kesadaran yang ditekan 

 

7) Seseorang yang mengalami ketakutan akan keluar keringat dingin dan 

wajahnya pucat. Pendekatan yang paling tepat untuk menjelaskan 

keadaan ini adalah pendekatan .... 

A. psikoanalisis  

B. kognitif 

C. neurobiologis 

D. humanistik 
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8) Psikoanalisis memperkenalkan superego sebagai polisi kepribadian 

karena fungsi superego adalah .... 

A. mengontrol perilaku manusia 

B. mengatur nilai sosial dan kultural 

C. sebagai konsultan id dan ego 

D. sebagai pengontrol id dan ego 

 

9) Pendekatan yang melihat manusia sebagai makhluk yang selalu berusaha 

memahami lingkungan adalah .... 

A. kognitivisme 

B. humanistik 

C. behaviorisme 

D. psikoanalisis 

 

10) Pendekatan perilaku manusia yang menekankan pentingnya masa kanak-

kanak adalah pendekatan .... 

A. kognitivisme 

B. humanistik 

C. behaviorisme 

D. psikoanalisis 

 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang 

terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 

Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1. 

 

 

 

 

 

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 

                                          80 -  89%  = baik 

                                          70 -  79%  = cukup 

                                               < 70%  = kurang 

 

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 

Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang 

belum dikuasai. 

 

Tingkat penguasaan = 
Jumlah Jawaban yang Benar

100%
Jumlah Soal
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Kegiatan Belajar 2 

 
Faktor-faktor Personal dan Situasional 

yang Memengaruhi Perilaku Manusia 
 

embahasan dalam modul sebelumnya membawa kita pada pemahaman 

bahwa memang ada sejumlah kondisi di mana kita begitu dipengaruhi 

oleh lingkungan di sekitar kita. Sementara ada sejumlah kondisi yang 

memperlihatkan bahwa setiap manusia memiliki dorongan-dorongan 

individual yang unik sifatnya yang datang dari dalam dirinya. Kita bisa 

makan saat rasa lapar menyerang, namun kita juga bisa makan (meski masih 

kenyang) karena keinginan untuk menghormati yang mengajak makan. 

Wiliam McDougall, seorang psikolog, menyebutkan bahwa faktor-faktor 

personal (yang datang dari dalam diri individu) akan menentukan interaksi 

sosial dan masyarakat. Manusia memiliki sejumlah naluri (insting) yang 

membuat dirinya melakukan tindakan dalam konteks interaksinya dengan 

individu lain. Manusia berperang karena memperturutkan insting 

berkelahinya. Kita senang berkelompok dan berorganisasi karena didorong 

insting berkelompok. Begitu seterusnya. 

Sementara itu Edward Ross, seorang sosiolog, menyatakan bahwa faktor 

situasional dan sosiallah yang paling menentukan dalam membentuk perilaku 

individu. Pandangan Ross ini tentu sejajar dengan aliran behaviorisme yang 

sudah kita pelajari pada Modul 1. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering 

menyaksikan dan mengalami sendiri bagaimana situasi yang berbeda-beda 

akan memengaruhi bentuk tindakan kita. Ketika mengikuti pengajian di 

masjid, misalnya kita begitu khusyuk dan bersemangat untuk menegakkan 

perintah agama. Begitu keluar dari masjid, masuk dalam rutinitas kerja 

sehari-hari, sering kali kita lupa dan melakukan hal-hal yang justru dilarang 

agama. Ini mungkin yang bisa menjelaskan, kenapa ada orang yang rajin ke 

masjid, namun rajin pula korupsi. 

Dalam dua kubu yang bertentangan ini, tentu saja, kita menjadi sulit 

untuk memutuskan akan berpihak pada kubu yang mana. Kedua-duanya 

tampak penting dan berperan untuk menjelaskan berbagai bentuk perilaku 

manusia. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas terlebih dahulu faktor-

faktor yang lebih bersifat personal. 

 

P 
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A. FAKTOR-FAKTOR PERSONAL YANG MEMENGARUHI 

PERILAKU MANUSIA 

 

1.  Faktor Biologis 

E.O. Wilson seperti yang dikutip Rakhmat (1994) menyebutkan adanya 

aliran sosiobiologi. Menurut Wilson, perilaku sosial dibimbing oleh aturan-

aturan yang sudah diprogram secara genetis dalam jiwa manusia. Program ini 

disebut epigenetic rules, yang mengatur perilaku manusia sejak 

kecenderungan menghindari incest (perkawinan sedarah), kemampuan 

memahami ekspresi wajah, sampai kepada persaingan politik. Struktur 

biologis manusia, yaitu genetika, sistem syaraf, dan sistem hormonal sangat 

memengaruhi perilaku manusia. Struktur genetis, misalnya akan 

memengaruhi kecerdasan, kemampuan sensasi, dan emosi. Sistem saraf 

mengatur pekerjaan otak dan proses pengolahan informasi dalam jiwa 

manusia. Sistem hormonal bukan saja memengaruhi mekanisme biologis, 

tetapi juga proses psikologis (ingat, bagaimana para wanita biasanya lebih 

sensitif pada masa haid mereka). 

Pengaruh biologis terhadap perilaku manusia bisa kita tandai atas dua 

hal, yaitu  (a) insting dan (b) motif biologis. Dalam kehidupan sehari-hari kita 

sering melihat adanya perilaku yang merupakan bawaan manusia, bukan 

karena pengaruh lingkungan atau situasi. Inilah yang sering disebut sebagai 

naluri (insting) atau ada juga yang menyebutnya sebagai species-

characteristic behavior. Agresivitas, bercinta atau merawat anak sering 

disebut naluri. Perilaku tertentu dalam menarik lawan jenis, misalnya 

ternyata universal sifatnya. 

Selain faktor bawaan ada juga yang disebut motif biologis. Faktor yang 

bisa dikategorikan dalam motif biologis adalah kebutuhan makan, minum, 

dan beristirahat (visceral motives); kebutuhan seksual dan kebutuhan 

mempertahankan diri dari sakit dan bahaya. Jika lapar, manusia bisa menjadi 

lebih agresif dan menurun daya berpikir rasionalnya karena lapar orang bisa 

merampok dan menjadi pembunuh karena kebutuhan seksual tidak terpenuhi, 

seorang suami tega membunuh istrinya atau seorang kakek memperkosa 

cucunya karena ingin aman dan selamat, seseorang bisa mengkhianati 

bangsanya sendiri. 

Tentu saja kita bukan sekadar makhluk biologis yang hanya digerakkan 

oleh dorongan kebutuhan biologis saja seperti layaknya hewan. Kalau cuma 

demikian maka mestinya tidak ada perubahan pada bentuk perilaku manusia 
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dari masa ke masa. Nyatanya perilaku kita dalam memilih pasangan hidup 

berbeda dari ayah atau kakek kita dahulu. Ada faktor-faktor yang bersifat 

sosiopsikologis yang juga memengaruhi perilaku kita. 

 

2.  Faktor-faktor Sosiopsikologis 

Sebagai makhluk sosial, manusia mendapatkan beberapa karakter 

tertentu akibat proses sosialnya yang nantinya akan memengaruhi 

perilakunya. Karakter itu dapat kita kategorikan dalam tiga komponen yaitu 

(a) komponen afektif, (b) komponen kognitif, dan (c) komponen konatif. 

Untuk lebih memahami arti ketiga komponen tersebut, marilah kita 

pelajari penjelasan berikut ini. 

 

a. Komponen Afektif 

Komponen ini merupakan aspek emosional dari faktor sosiopsikologis. 

Dalam komponen afektif, kita akan membicarakan motif sosiogenis, sikap, 

dan emosi. 

1)  Motif Sosiogenis 

 Motif sosiogenis sering disebut motif sekunder karena motif biologis 

dipandang sebagai motif yang lebih utama (primer). Dari berbagai pakar 

kita dapat menemukan berbagai istilah dan kategorisasi tentang motif 

sosiogenis ini yaitu (Rakhmat, 1994): 

a) Motif Ingin Tahu 

 Setiap individu pasti tak pernah merasa nyaman jika sampai 

terlambat atau tidak mengetahui tentang sesuatu yang dianggap 

menjadi keharusan. Sebagai contoh, ketika seorang presenter 

terkenal bernama Indra Safera meninggal dunia. Salah satu stasiun 

radio swasta di Jakarta yaitu Radio FeMale “diberondong” telepon 

dan sms dari pendengarnya untuk mendapat informasi, betulkah 

presenter Indra Safera meninggal dunia. Rasa ingin tahu yang besar 

dan keinginan untuk cepat memastikan ketidakpastian justru sering 

menjadi sarana empuk untuk menyebarkan gosip dan isu. Ketika 

saluran informasi formal dihambat, orang tetap tidak bisa dibendung 

untuk memuaskan rasa ingin tahunya maka saluran dan sumber 

informasi apa pun akan tetap diperhatikan. 

b) Motif Kompetensi 

 Kita cenderung selalu ingin menunjukkan kemampuan. Mampu 

untuk mengatasi segala masalah dan oleh karenanya kita berharap 
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orang menghargainya. Perasaan mampu amat bergantung pada 

perkembangan intelektual, sosial, dan emosional. Sering kali  karena 

ingin terlihat mampu (padahal tidak) orang mengatur dan mengelola 

kesan (impression management). 

 Contoh: Seorang pelamar pekerjaan akan berpakaian rapi, berdasi, 

berperilaku sopan, berbicara teratur, untuk memberi kesan 

profesional, meskipun sehari-hari ia cenderung berperilaku santun 

dan berpakaian sembarangan. 

c)  Motif Cinta 

 Mencintai dan dicintai adalah kebutuhan penting yang akan 

mendewasakan kepribadian seseorang. Seorang mesin pembunuh 

yang memilih pekerjaan sebagai pembunuh, menjadi lebih cerah 

dunianya karena kebutuhan ini (ingat film Leon: The Professional). 

Betapa banyak pula kejadian bunuh diri karena cinta yang tak 

sampai atau karena kesepian. Betapa pula kita bisa menjadi sangat 

mengekang dan cenderung menguasai (overprotected dan 

possessive) anak atau kekasih atau istri/suami karena alasan cinta. 

d)  Motif Harga Diri dan Kebutuhan Mencari Identitas 

 ”Anda akan diperlakukan sebagai pribadi, bukan sebagai sederetan 

angka”. Begitu kira-kira bunyi sebuah iklan kartu kredit. 

 Pada dasarnya kita menginginkan orang memperhitungkan 

kehadiran kita, eksistensi kita. Oleh karena itu, kita juga 

membutuhkan identitas tertentu agar kehadiran kita bisa terlihat. 

Banyak orang mencari identitas, misalnya dengan menjadi anggota 

kelompok eksklusif, gaya busana dan aksesori atau cara bicara agar 

bisa eksis dalam pergaulan. Kehilangan identitas diri akan 

menimbulkan perilaku yang tidak sehat, seperti mudah tersinggung, 

gelisah, gampang terpengaruh, dan sebagainya. 

e)  Kebutuhan akan Nilai, Kedambaan, dan Makna Kehidupan 

 Ada sementara orang menyatakan, ”diskotik dan tempat-tempat 

hiburan penuh sesak, begitu pun masjid penuh sesak (paling tidak 

ketika shalat Jumat)”. Tentu ada banyak analisis dan interpretasi 

terhadap pernyataan tersebut. Namun, kita bisa melihat (dalam nada 

yang optimis dan positif) bahwa bagaimanapun manusia tetap 

membutuhkan nilai-nilai untuk menuntunnya dalam mengambil 

keputusan atau memberikan makna bagi kehidupannya. Mungkin itu 

bisa didapatkan dari nilai-nilai yang diajarkan oleh agama kita. 
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Nilai-nilai itu dibutuhkan karena kita tak ingin putus asa dan 

kehilangan pegangan karena tak tahu untuk apa kehidupan ini kita 

jalani dan atas dasar apa kita harus mengambil keputusan. 

f)  Kebutuhan akan Pemenuhan Diri 

 Setelah hidup bisa kita pertahankan, kita tentu tak ingin ”begini-

begini saja”. Kita juga ingin meningkatkan kualitas kehidupan. Kita 

ingin mencoba mewujudkan berbagai potensi yang kita miliki, yakni 

potensi untuk mencipta sesuatu, memperbanyak dan memperluas 

pengalaman, memiliki hubungan personal yang hangat dan 

bermakna, serta menjadi manusia ideal yang kita cita-citakan 

sendiri. 

 

 Termasuk dalam komponen afektif yang memengaruhi perilaku manusia 

yang berikutnya. 

2)  Sikap 

 Konsep ini termasuk yang paling banyak dibahas dalam psikologi sosial. 

Penelitian-penelitian dalam skripsi pun banyak menyertakan konsep ini 

dalam analisisnya. Berikut adalah pengertian sikap dan komponen yang 

menyertainya. 

a) Sikap adalah kecenderungan bertindak, bepersepsi, berpikir dan 

merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai (Rakhmat, 

1994). 

 Sikap bukan perilaku, tetapi kecenderungan untuk berperilaku 

dengan cara-cara tertentu terhadap suatu objek. Jadi, sikap tidak 

dapat berdiri sendiri. Kalau kita mengatakan bahwa sikap kita positif 

maka harus dijelaskan positif terhadap apa/siapa. 

b)  Sikap Memiliki Daya Pendorong/Motivasi 

 Sikap bukanlah gudang ingatan. Sikap akan menentukan apa yang 

kita sukai, kita harapkan, kita inginkan, dan kita setujui. Jika kita 

bersikap positif terhadap kemajuan maka kita akan menyukai orang 

yang berpandangan maju, mengharapkan orang berpikiran maju, 

menginginkan lingkungan sosial mendorong orang berpikiran maju, 

dan menyetujui pandangan maju seseorang meski terdengar 

kontroversial dan berbeda dari arus besar zaman yang sedang 

berlangsung. 
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c)  Sikap Relatif Lebih Menetap 

 Sikap --apalagi sikap kelompok-- cenderung dipertahankan dan 

jarang mengalami perubahan. Seberapa pun hebatnya kampanye 

media yang dilakukan calon presiden di Amerika Serikat, ternyata 

seorang Republikan cenderung tetap memilih calon dari partai 

Republik, begitu juga yang pendukung partai Demokrat. 

d)  Sikap Mengandung Aspek Evaluatif 

 Sikap ternyata memiliki nilai menyenangkan dan tidak 

menyenangkan. Artinya, dalam sikap kita bisa memiliki rasa senang 

dan tidak terhadap sesuatu atau seseorang. 

e)  Sikap Timbul dari Pengalaman 

 Sikap tidak kita bawa dari lahir. Meski ada kecenderungan menetap, 

sikap bisa berubah sebagaimana juga bisa diperteguh terus-menerus. 

Kesemuannya tergantung pada proses belajar sosial (social learning 

process). 

 

 Selanjutnya adalah komponen afektif ketiga yang memengaruhi perilaku 

manusia yaitu: 

3)  Emosi 

 Emosi dikatakan sebagai keguncangan organisme yang disertai oleh 

gejala-gejala kesadaran, keperilakuan, dan proses fisiologis. Jadi, dapat 

dikatakan bahwa saat kita dalam keadaan emosional maka kita sadar 

terhadap makna pesan yang kita terima (itu sebabnya kita menjadi 

terguncang), ada perubahan pada fisiologis kita (jantung berdetak lebih 

keras dan cepat), dan melakukan perilaku tertentu (mencengkeram atau 

memukul, misalnya). 

 Emosi bukanlah sesuatu yang harus dihilangkan karena cenderung 

diartikan negatif. Emosi bisa jadi adalah variabel penting untuk 

memperkaya warna kehidupan kita. Paling tidak dengan adanya emosi 

(a) energi kita akan terbangkitkan; (b) kita akan mendapatkan informasi, 

baik dari diri kita sendiri maupun dari orang lain; dan (c) kita akan 

mendapatkan informasi tentang keberhasilan kita. 

 Emosi juga dapat dibedakan atas muatannya dan jangka waktu 

berlangsungnya. Dilihat dari muatannya, ada emosi yang ringan, berat, 

dan disintegratif. Emosi yang ringan, contohnya jika kita menonton film 

melodrama, meski kita terpengaruh sedih, namun kita tetap mampu 

mengendalikan diri dan menghindari (untuk tidak ikut menangis, 
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misalnya) jika mau. Sedangkan emosi yang berat, biasanya disertai 

dengan gejala fisiologis yang kuat seperti detak jantung, tekanan darah, 

pernapasan, produksi adrenalin. Emosi yang disintregatif terjadi dalam 

intensitas emosi yang memuncak. Rasa sakit dan penderitaan yang 

berkepanjangan dan menghadapi maut sewaktu-waktu akan membawa 

pada emosi yang disintregatif. 

 Dilihat dari jangka waktu berlangsungnya, ada emosi yang singkat dan 

ada yang berlangsung lama. Mood adalah emosi yang menetap selama 

berjam-jam dan mungkin berhari-hari. Mood atau suasana emosional jika 

berlangsung terus dan masuk dalam struktur kepribadian, akan kita sebut 

sebagai temperamen. “Oh, dia temperamennya penyedih, penyabar, atau 

ceria”. Mood biasanya memengaruhi persepsi kita dan selanjutnya tentu 

memengaruhi bentuk perilaku kita. 

 

Setelah kita bahas komponen afektif yang menjadi karakter dari faktor 

sosiopsikologis yang memengaruhi perilaku manusia, mari kita lanjutkan 

dengan komponen yang kedua yaitu: 

 

b. Komponen Kognitif 

Komponen kognitif berkaitan dengan aspek intelektual yaitu berkaitan 

dengan apa yang diketahui manusia. Komponen kognitif dari faktor 

sosiopsikologis adalah kepercayaan. Dimaksudkan kepercayaan adalah 

“keyakinan benar atau salah atas sesuatu dengan dasar bukti, sugesti otoritas, 

pengalaman atau intuisi”. Kepercayaan memberikan perspektif pada manusia 

dalam mempersepsikan realitas, memberi dasar bagi pengambilan keputusan, 

dan menentukan sikap. Jika kita percaya bahwa orang miskin karena 

kesalahannya (malas bekerja, misalnya) maka kita akan selalu curiga kepada 

orang miskin (mungkin dia mau merampok hasil kerja kita) dan tak akan 

pernah mengasihinya (wong dia malas, kok). 

Bagaimana kepercayaan bisa terbentuk? Kepercayaan dapat terbentuk 

oleh pengetahuan, kebutuhan, dan kepentingan. Semakin banyak kita tahu 

tentang sesuatu maka kita akan semakin percaya. Contoh: ”Tak kenal maka 

tak sayang, tak sayang maka tak cinta”, demikian kata pepatah. Begitu pula, 

kita bisa mempercayai omongan seseorang karena kita membutuhkan pujian 

orang tersebut dan kita memiliki kepentingan akan pujian tersebut karena dia 

atasan kita. 
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Selanjutnya, komponen yang ketiga dari faktor sosiopsikologis yang 

memengaruhi perilaku manusia yaitu: 

 

c. Komponen Konatif 

Komponen konatif adalah aspek volisional, yaitu yang berhubungan 

dengan kebiasaan dan kemauan bertindak. Komponen konatif dalam faktor 

sosiopsikologis adalah kebiasaan dan kemauan. 

Kebiasaan adalah aspek perilaku manusia yang menetap, yang 

berlangsung otomatis, dan tidak direncanakan. Kebiasaan dapat dipandang 

sebagai hasil proses pelaziman (conditioning) yang berlangsung lama dan 

diulang berkali-kali. Dengan adanya kebiasaan maka kita dapat meramalkan 

pola perilaku seseorang. 

Sedangkan kemauan berkaitan dengan tindakan. Ada definisi yang 

menyatakan bahwa kemauan adalah tindakan yang merupakan usaha 

seseorang untuk mencapai tujuan. Itulah sebabnya seseorang dapat menjadi 

besar atau biasa-biasa saja disebabkan oleh kemauannya. Untuk bisa 

memiliki kemauan yang keras, seseorang akan didorong oleh keinginannya 

yang keras untuk mencapai sesuatu, pengetahuan yang dimilikinya untuk 

mencapai tujuan tersebut, serta kecerdasan dan energi yang dimilikinya. 

  

B.  FAKTOR-FAKTOR SITUASIONAL YANG MEMENGARUHI 

PERILAKU MANUSIA 

 

Seperti telah diungkapkan dalam pembahasan sebelumnya, kaum 

behaviorisme percaya sekali bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap 

bentuk perilaku seseorang. Faktor lingkungan atau kita sebut sebagai faktor 

situasional dapat berupa: faktor ekologis, faktor rancangan dan arsitektural; 

faktor temporal; suasana perilaku; teknologi; faktor-faktor sosial; lingkungan 

psikososial; serta stimuli yang mendorong dan memperteguh perilaku. Kita 

akan membahas faktor-faktor tersebut satu per satu. 

 

1.  Faktor Ekologis 

Bayangkanlah apa yang akan terjadi jika alat pendingin ruangan (air 

conditioner) di kantor-kantor yang terdapat pada gedung-gedung bertingkat 

sepanjang jalur ”segitiga emas” Jakarta tiba-tiba macet atau mati. Kegiatan 

cenderung berhenti; kalaupun diteruskan gerutu dan caci-maki akan 

mewarnai ruangan-ruangan tersebut. Gairah kerja pun menurun. Bahkan, bisa 
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jadi, jika ini berlangsung lebih lama, perilaku orang menjadi lebih emosional 

dan agresif. Udara yang pengap dan panas (karena banyak gedung-gedung 

bertingkat tidak dilengkapi sistem ventilasi alami yang memadai) telah 

menjadi faktor yang memengaruhi suasana emosional dan perilaku orang-

orang dalam ruangan tersebut. 

Kita juga sering mendengar analisis seseorang bahwa perilaku orang-

orang yang berada di daerah pantai berbeda dengan yang berada di daerah 

pedalaman. Orang-orang pantai cenderung bicara lebih keras dan emosional 

karena berada di udara yang lebih panas. Sementara orang-orang pedalaman 

cenderung bicara lebih lembut serta lebih sabar karena berada di udara yang 

lebih sejuk. Analisis ini sering dipakai jika orang ingin menjelaskan mengapa 

orang-orang yang berada di daerah pantai cenderung lebih agresif dibanding 

orang-orang yang berada di pedalaman. 

Kondisi alam (geografis) dan iklim (temperatur) seperti di atas adalah 

faktor ekologis yang memengaruhi perilaku manusia. Pada masa yang akan 

datang, bisa dipastikan akan banyak lagi penelitian-penelitian yang mencoba 

melihat masalah ini khususnya berkaitan dengan kondisi lingkungan ekologis 

kita yang cenderung berubah. 

 

2.  Faktor Rancangan dan Arsitektural 

Berikut adalah contoh rancangan dan arsitektural. Pada suatu ketika, kita 

diundang dalam suatu pertemuan di mana pengaturan tempat duduknya 

dirancang, seperti bentuk kelas (classroom). Dengan pengaturan ruangan 

seperti ini, umumnya kesan kita adalah bahwa orang-orang yang duduk di 

hadapan kita adalah orang-orang yang berkuasa, lebih penting atau lebih 

pintar (kalau tidak begitu, mengapa kita harus menontonnya). Jika pertemuan 

tersebut untuk mengambil keputusan maka bisa dipastikan bahwa kelompok 

orang yang berada di hadapan kelas tersebut lebih memiliki kekuasaan untuk 

mengambil keputusan. 

Oleh karenanya, dalam buku-buku atau modul-modul yang digunakan 

untuk program pelatihan, apabila para peserta suatu pertemuan pengambilan 

keputusan relatif memiliki posisi yang sama, pengaturan tempat duduk 

disarankan melingkar (circle). Dengan cara seperti ini dihindari kesan 

dominasi seseorang atas sebagian besar orang lainnya. Orang yang hadir 

dalam pertemuan tersebut lebih merasa nyaman karena mereka merasa sama 

posisinya dengan orang-orang lainnya dalam ruangan tersebut. 
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Contoh pengaruh faktor rancangan dan arsitektural terhadap perilaku 

manusia juga kita bisa lihat pada penataan rumah. Rumah-rumah dengan 

pagar rendah (bahkan, kini banyak pengembang perumahan menawarkan 

model rumah tanpa pagar) akan lebih mencerminkan bahwa penghuninya 

adalah orang yang terbuka serta tidak curiga terhadap lingkungan. Oleh 

karenanya, orang yang tinggal dengan bentuk rumah seperti ini dianggap 

akan lebih mau berinteraksi dengan orang lain dibandingkan dengan orang 

yang tinggal pada rumah berpagar tinggi, rapat, dan dengan arsitektural yang 

megah seperti istana. 

 

3.  Faktor Temporal 

Sering kita mendengar istilah jetlag bila kita pindah dari suatu negara ke 

negara lain yang sangat berbeda perbedaan waktunya. Misalnya, atlet yang 

baru pulang dari pertandingan di Amerika, mengalami rasa mengantuk berat 

pada siang hari sampai beberapa hari. Tubuh kita harus menyesuaikan diri 

dengan perubahan waktu tersebut. Alasan jetlag ini memang sering dipakai 

jika tim-tim olahraga kita (misalnya sepak bola) baru pulang bertanding di 

luar negeri ke tanah air karena waktu untuk menyesuaikan diri tidak cukup 

panjang. 

Alasan emosional kita juga ternyata berbeda-beda apabila dipandang dari 

segi waktu. Suasana emosi pagi hari tentu berbeda dengan suasana emosi 

siang hari dan malam hari. Bentuk aktivitas keseharian kita telah disesuaikan 

dengan waktunya. Itu sebabnya suasana emosi dan bentuk perilaku kita juga 

dipengaruhi oleh faktor waktu (temporal). Pada banyak latihan kaderisasi 

organisasi-organisasi massa, seperti organisasi mahasiswa ekstra, sering 

dibuat pelatihan teknik sidang tertentu yang dilakukan pada larut malam 

untuk “menggolkan” suatu keputusan karena pada saat itu konsentrasi orang 

sudah mulai lemah dan otak sudah mengirim pesan untuk beristirahat. 

 

4.  Suasana Perilaku 

Pembahasan public speaking atau retorika akan banyak sekali membahas 

bagaimana suatu bentuk penyampaian pesan harus disesuaikan dengan 

suasana perilaku pesertanya. Cara kita berpidato di tengah lapangan terbuka 

di mana perilaku peserta pertemuan bisa dipengaruhi oleh banyak faktor 

eksternal tertentu berbeda dengan jika kita berpidato di ruangan tertutup. 

Pada intinya, di setiap suasana terdapat pola hubungan yang mengatur 

perilaku para pesertanya. Kita tentu akan bersikap lebih wajar jika melihat 
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wanita berpakaian renang di kolam renang dibandingkan jika orang yang 

sama berperilaku demikian di jalan raya. Di masjid atau gereja kita 

cenderung melembutkan suara kita, begitu juga di perpustakaan atau ketika 

film sedang diputar di bioskop. Sebaliknya, kita akan lebih agresif, lebih 

ribut, dan bersuara keras ketika kita berada di pasar atau ketika menonton 

siaran langsung sepak bola di televisi di rumah. 

 

5.  Teknologi 

Teknologi juga adalah faktor yang penting yang memengaruhi perilaku 

manusia. Banyak analisis sosiologis yang menunjukkan bahwa jenis 

teknologi yang diadopsi oleh suatu masyarakat akan memengaruhi struktur 

masyarakat tersebut, baik pola pikir maupun pola tindakannya. Pada 

masyarakat dengan teknologi sederhana, ketika teknologi dipakai untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri, suasana kejiwaan masyarakatnya tentu berbeda 

dengan masyarakat berteknologi tinggi, ketika teknologi dipakai untuk 

eksploitasi. 

 

6. Faktor-faktor Sosial 

Ada tiga hal yang bisa kita bahas pada faktor-faktor sosial yang 

memengaruhi perilaku manusia yaitu sistem peran, struktur sosial, dan 

karakteristik sosial individu. 

Peran yang kita duduki berbeda-beda pada setting sosial yang berbeda. 

Misalnya, peran sebagai suami, ayah, dosen, ketua masjid, anak, menantu, 

pengurus yayasan atau anggota klub eksekutif menghasilkan jenis perilaku 

yang berbeda-beda. Seorang tokoh feminis yang berapi-api menuntut 

persamaan hak jika ia berumah tangga belum tentu melakukan apa yang 

dipidatokannya, atau ada pria yang selalu ingin mengajak bersaing tetangga-

tetangganya atau ingin kelihatan menonjol di masyarakatnya, mungkin 

karena di rumah perannya menjadi subordinat istri. Dengan kata lain, bentuk 

perilaku kita akan tergantung pada jenis peran apa yang kita sandang. 

Pada kajian tentang penyebaran inovasi, banyak disebut bahwa struktur 

sosial masyarakat memengaruhi bentuk tindakan masyarakat tersebut dalam 

mengantisipasi pesan yang disampaikan. Itu sebabnya, perilaku komunikasi 

orang-orang yang berada dalam suatu masyarakat bisa kita kategorikan dalam 

klasifikasi: 

a. Opinion Leader  : Pemuka/pemimpin pendapat  

b. Gatekeeper  :  Penyaring pendapat 
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c. Liaison :  Penghubung 

d. Isolate :  Terlupakan, terisolasi 

e. Follower :  Pengikut 

 

Selain itu, karakteristik individual seperti usia, kecerdasan, serta karakter 

biologis juga berpengaruh terhadap perilaku. 

 

7. Lingkungan Psikososial 

Lingkungan psikososial kita artikan sebagai persepsi kita terhadap 

lingkungan kita. Maksudnya adalah bentuk persepsi kita terhadap lingkungan 

kita akan memengaruhi perilaku kita dalam lingkungan tersebut. Jika kita 

memersepsi bahwa lingkungan kita menyenangkan maka kita pun akan 

berperilaku menyenangkan atau positif dalam lingkungan kita. Begitu 

sebaliknya. 

 

8.  Stimuli yang Mendorong dan Memperteguh Perilaku 

Pada dasarnya ada sejumlah situasi yang memberi kita keleluasaan untuk 

bertindak dan sejumlah lain membatasinya. Jika kita menganggap bahwa 

pada situasi tertentu kita diperbolehkan/dianggap wajar melakukan perilaku 

tertentu maka kita akan terdorong untuk melakukannya. Dalam jangka waktu 

yang lama jika kebolehan ini dibiarkan maka perilaku kita akan diperteguh 

hingga menjadi suatu kebiasaan. 

Saat ini bagi seorang pria tidak malu lagi memakai busana berbunga-

bunga besar dengan warna-warna mencolok karena sudah dianggap wajar. 

Tentu saja ini berbeda dengan waktu sebelumnya. Begitu pula pandangan 

remaja kita tentang hubungan seksual pranikah yang semakin bergeser sesuai 

dengan kadar kebolehan (permisiveness) masyarakat kita yang juga bergeser. 

Jika orang sudah tidak malu lagi melakukan perbuatan kriminal maka orang 

pun cenderung mudah melakukan perbuatan kriminal. 

 

 

 

 

 

 
1) Diskusikan dengan teman-teman Anda bagaimana pengaruh biologis 

terhadap perilaku manusia? 

LATIHAN 

 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 

kerjakanlah latihan berikut! 
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2) Diskusikan dengan teman-teman Anda mengapa faktor-faktor 

sosiopsikologis termasuk pada faktor-faktor personal yang memengaruhi 

perilaku manusia bukan termasuk faktor-faktor yang datang dari luar 

individu (impersonal)? 

3) Di antara faktor-faktor situasional yang memengaruhi perilaku manusia, 

faktor manakah yang memengaruhi perilaku Anda sebagai mahasiswa 

UT yang mengikuti pendidikan jarak jauh dan mandiri? 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 

1) Pengaruh biologis terhadap perilaku manusia ditandai dengan 2 hal, 

yaitu insting dan motif biologis. Dalam kehidupan sehari-hari dapat 

diamati perilaku manusia yang merupakan bawaan yang disebut naluri; 

bukan karena pengaruh lingkungan. Misalnya, perilaku agresif, seks, 

merawat anak. Sedang yang dikategorikan sebagai motif biologis adalah 

kebutuhan makan, minum, istirahat, dan udara. 

2) Faktor-faktor sosiopsikologis, termasuk faktor-faktor personal yang 

memengaruhi manusia, sebab dalam interaksi sosial atau interaksi 

dengan masyarakatnya yang menentukan pada dasarnya adalah faktor-

faktor yang datang dari dalam individu itu sendiri (faktor-faktor 

personal). Misalnya, manusia memiliki insting atau sejumlah naluri yang 

membuat dirinya melakukan tindakan dalam konteks interaksinya 

dengan individu lain. Contohnya adalah mengapa orang berkelahi karena 

menuruti insting agresivitasnya. 

 Sebaliknya, manusia dalam proses sosialisasinya mendapatkan beberapa 

karakter yang akan memengaruhi perilaku sebagai berikut. 

a)  Komponen afektif merupakan aspek emosional dari faktor 

sosiopsikologis. Termasuk di sini faktor lain. Komponen sikap 

menurut Jalaludin Rakhmat merupakan kecenderungan untuk 

bertindak, berpikir, dan merasa yang ada dalam diri individu dalam 

menghadapi objek. 

 Demikian pula emosi yang dikatakan sebagai keguncangan 

organisme yang disertai dengan gejala kesadaran, keperilakuan, dan 

proses efisiologis. 

 b) Komponen kognitif berkaitan dengan aspek intelektual manusia. 

 c) Komponen konatif yaitu kebiasaan dan kemauan. 
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3) Di antara faktor-faktor situasional yang memengaruhi perilaku sebagai 

mahasiswa UT adalah lingkungan psikososial. Apabila Anda sedang 

berada dengan teman-teman sesama mahasiswa UT, katakanlah pada 

waktu berada dalam kelompok belajar atau tutorial, mungkin Anda akan 

lebih bersemangat untuk belajar dan berdiskusi dari pada Anda belajar 

sendiri karena Anda terbawa atau terpengaruh oleh lingkungan yang 

positif atau menyenangkan. Dalam lingkungan psikososial tersebut, 

sekaligus Anda memperoleh stimuli yang mendorong (mempelajari 

modul) dan memperteguh perilaku Anda (terbiasa membaca modul). 

 

 
 

Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku manusia ada dua yaitu 

faktor personal dan faktor situasional. Faktor personal terdiri atas faktor 

biologis dan faktor sosiologis. 

Faktor biologis menekankan pada pengaruh struktur biologis 

terhadap perilaku manusia. Pengaruh biologis ini dapat berupa insting 

atau motif biologis. Insting, misalnya agresivitas, merawat anak. Ada 

pun motif biologis, misalnya kebutuhan makan, minum. 

Faktor personal lainnya adalah faktor sosiopsikologis. Menurut 

pendekatan ini, proses sosial seseorang akan membentuk beberapa 

karakter yang akhirnya akan memengaruhi perilakunya. Karakter ini 

terdiri dari tiga komponen, yaitu komponen afektif, komponen kognitif, 

dan komponen konatif. 

Komponen afektif merupakan aspek emosional dari faktor 

sosiopsikologis. Dalam komponen ini tercakup motif sosiogenesis, sikap, 

dan emosi. Komponen kognitif berkaitan dengan aspek intelektual, yaitu 

apa yang diketahui manusia. Komponen kognitif dari faktor 

sosiopsikologis adalah kepercayaan. Ada pun komponen konatif dari 

faktor sosiopsikologis berkaitan dengan aspek kebiasaan dan kemauan 

bertindak. 

Ada pun faktor lain yang memengaruhi perilaku manusia adalah 

faktor situasional. Menurut pendekatan ini, perilaku manusia 

dipengaruhi oleh lingkungan atau situasi. Faktor-faktor situasional 

tersebut berupa faktor ekologis, faktor rancangan dan arsitektural, faktor 

temporal, suasana perilaku, faktor sosial, lingkungan psikososial, dan 

stimuli yang mendorong, serta memperteguh perilaku. 

 

 

 

RANGKUMAN 
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1) Tokoh yang menyebutkan bahwa faktor-faktor personal yang 

menentukan interaksi manusia dalam masyarakat adalah .... 

A. E. O. Wilson 

B. William Mc Dougal 

C. Sigmund Freud 

D. Renee Descartes 

 

2) Termasuk dalam faktor biologis yang memengaruhi perilaku manusia 

dalam berinteraksi dalam masyarakat adalah .... 

A. epigenetice rules 

B. insting 

C. sistem syaraf 

D. agresivitas 

 

3) Makan dan minum merupakan faktor biologis, tetapi kebiasaan dan cara 

makan dipengaruhi oleh faktor .... 

A. kondisi lingkungan 

B. sosiopsikologis 

C. situasional 

D. teknologi 

 

4) Mahasiswa UT selalu berupaya memperoleh hasil ujian (DNU) segera 

setelah ada pengumuman hasil Ujian Akhir Semester (UAS). Dilihat dari 

sudut motivasinya, perilaku mahasiswa tersebut tergolong pada .... 

A. motif sosiogenesis kebutuhan akan nilai 

B. kebutuhan pemenuhan diri 

C. motif sosiogenesis ingin tahu 

D. motif sosiogenesis kompetensi 

 

5) Sikap termasuk dalam faktor-faktor sosiopsikologis, sebab sikap 

merupakan .... 

A. objek yang dibahas dalam psikologi sosial 

B. aspek yang berkaitan dengan emosi 

C. aspek psikologis yang relatif menetap 

D. kecenderungan bertindak, berpikir, dan merasa yang ada dalam diri 

individu 

 

TES FORMATIF 2 
 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 
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6) Dalam kegiatan tutorial, pengaturan tempat sebaiknya disusun seperti 

huruf U, bukan seperti umumnya kelas di sekolah, untuk memberi kesan 

posisi yang sama antar-peserta dan tutor. Situasi ini disebut sebagai 

faktor .... 

A. ekologis 

B. rancangan dan arsitektural 

C. temporal 

D. lingkungan psikososial 

 

7) Berikut adalah contoh perilaku yang didasarkan kebutuhan akan nilai, 

kedambaan dan makna hidup .... 

A. menjelang ujian akhir semester 

B. menjelang Pemilu secara antusias masyarakat mengikuti acara 

kampanye partai-partai 

C. remaja dan orang tua mengikuti seminar “Bahaya Narkoba” 

D. Anda duduk dengan tenang di depan televisi mengikuti acara 

“Siraman Rohani” yang dibawakan tokoh agama 

 

8) Akhir-akhir ini banyak penyanyi wanita berbusana ”seronok” dengan 

busana ketat dan goyangan yang aduhai. Masyarakat membicarakan 

seolah-olah memberi keleluasaan bagi para penyanyi tersebut. Ditinjau 

dari faktor-faktor situasional yang memengaruhi perilaku manusia, 

tergolong pada faktor .... 

A. ekologis 

B. temporal 

C. suasana perilaku 

D. stimuli yang mendorong dan memperteguh perilaku 

 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang 

terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 

Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2. 

 

 

 

 

 

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 

                                          80 -  89%  = baik 

                                          70 -  79%  = cukup 

                                               < 70%  = kurang 

Tingkat penguasaan = 
Jumlah Jawaban yang Benar

100%
Jumlah Soal
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Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan modul selanjutnya. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 

Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang 

belum dikuasai. 
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Kunci Jawaban Tes Formatif  
 

Tes Formatif 1 

1) A.  Pendekatan neurobiologis menjelaskan adanya hubungan yang erat 

antara aktivitas otak (susunan syaraf pusat) dengan perilaku diri 

dengan pengalaman. Misalnya, mengapa orang yang marah, 

mukanya merah, orang yang sedih, mengeluarkan air mata.  

2)  B. Pendekatan psikoanalisis menjelaskan bahwa perilaku manusia 

ditentukan oleh insting bawaan yang sebagian tidak disadari. 

3)  D. Pendekatan behaviorisme percaya bahwa perilaku manusia 

merupakan hasil dari proses belajar. Manusia belajar dari 

lingkungannya dan dari hasil belajarlah ia berperilaku. Oleh karena 

itu, manusia dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. 

4) C. 

5) D. Pendekatan humanistis lahir di Amerika, ketika kelas menengah 

Amerika menikmati kemakmuran material dan menderita 

kekosongan spiritual. Pendekatan ini kemudian berkembang sebagai 

reaksi terhadap aspek masyarakat teknologi yang cenderung tidak 

manusiawi. Misalnya, orang diidentikkan dengan Nomor (NIM, 

NRP) sehingga humanistis ingin memanusiakan manusia. 

6) A. Freud tokoh pendekatan psikoanalisis mengatakan bahwa tindakan 

manusia mempunyai sebab, dan penyebabnya sering kali berupa 

motif-motif yang tidak disadari, bukan alasan-alasan rasional. 

7) C. Penjelasan sama dengan nomor 1). 

8) A. Mengontrol perilaku manusia. 

9) A. Kognitivisme. Pendekatan ini melihat manusia sebagai makhluk 

yang selalu berusaha memahami lingkungannya, makhluk yang 

selalu berpikir (homo sapiens). Perilaku manusia bukan sekadar 

hasil proses menanggapi stimulus yang diterimanya, tetapi 

merupakan hasil interaksi antarakeseluruhan diri seseorang dengan 

lingkungan psikologisnya. 

10) D. Psikoanalisis menekankan pentingnya masa kanak-kanak. Freud 

percaya bahwa konflik antara impuls id terutama insting agresif 

dengan ego dan super- ego memengaruhi pembentukan kepribadian. 

Pada anak-anak telah diajarkan bahwa tidak boleh memukul 
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sehingga larangan untuk menekan impuls agresif ditekan ke dalam 

alam bawah sadar. 

 

Tes Formatif 2 

1) A. William Mc Dougall, seorang psikolog menyebutkan bahwa faktor-

faktor personal (yang datang dari dalam diri individu) akan 

menentukan interaksi sosial dalam masyarakat. 

2) B. Manusia memiliki sejumlah insting yang membuat dirinya 

melakukan tindakan dalam konteks interaksinya dengan individu 

lain. Misalnya, mahasiswa berkelahi karena menuruti insting 

agresivitasnya. 

3) B.  Sosiopsikologis sebab kebiasaan dan cara makan merupakan motif 

sekunder, merupakan hasil dari interaksi individu dengan 

lingkungannya. 

4) C. Individu mempunyai motif ingin tahu, merasa tidak nyaman apabila 

ketinggalan informasi. Demikian yang terjadi pada mahasiswa UT, 

informasi hasil ujian merupakan motif sosiogenis ingin tahu. 

5) D. Sikap termasuk komponen afektif yaitu aspek emosional dari faktor 

sosio-psikologis. Salah satu di antara lima analisisnya menjelaskan 

sikap adalah kecenderungan bertindak, beroperasi, berpikir, dan 

merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, dan nilai. 

6) B. Faktor rancangan dan arsitektural merupakan pengaturan tempat 

atau ruangan untuk memberi kesan tertentu pada yang hadir sesuai 

dengan tujuan suatu kegiatan. Bentuk U merupakan salah satu 

contoh pengaturan ruangan untuk memberi kesan setara antarpeserta 

dan pengajar. 

7) D. Kebutuhan akan nilai, kedambaan dan makna kehidupan termasuk 

kategori motif sosiogenesis. Kebutuhan ini menggambarkan bahwa 

manusia membutuhkan nilai-nilai yang akan menuntunnya dalam 

mengambil keputusan, atau memberi makna bagi kehidupannya. Hal 

ini mungkin dapat diperoleh dari nilai-nilai yang diajarkan agama 

masing-masing. 

8) D. Suasana perilaku. Suasana dan gaya penyanyi wanita dipengaruhi 

oleh suasana dan pola hubungan yang terjadi. Dalam suasana 

panggung, penyanyi akan berperilaku menyesuaikan dengan suasana 

atau faktor eksternal saat itu. 
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Glosarium 
 

Psycho therapeutic : terapi/penyembuhan dengan menggunakan 

teknik-teknik untuk menggali alam bawah sadar 

manusia yang dilakukan oleh psikoanalisis 

dengan cara hipnotis. 

Species characteristic  

behavior 

: perilaku manusia yang merupakan bawaan yang 

sering disebut naluri atau insting. 
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uatu saat saya menonton sebuah film misteri beramai-ramai di rumah 

seorang teman. Saya dan dua teman lainnya ketakutan menonton film itu. 

Sebaliknya, seorang teman lainnya mengatakan bahwa film itu sama sekali 

tidak menakutkan. Saat saya dan teman saya ketakutan, ia justru tertawa geli 

karena menurutnya penampakan makhluk gaib di film tersebut lucu. Teman 

saya yang seorang lainnya berbeda pula pendapatnya. Ia mengeluh bosan 

menonton film tersebut. Menurutnya, film tersebut kurang punya greget 

sebagai film misteri. 

Pada kesempatan lainnya, saya dan teman-teman itu sama-sama 

membaca koran pagi yang baru datang. Kami membaca berita utama di 

halaman 1. Tanggapan kami terhadap berita itu berbeda-beda dan kami 

akhirnya berdiskusi seru tentangnya. 

Pernahkah Anda mengalami kejadian yang sama seperti itu? 

Pada peristiwa pertama dan kedua terlihat bahwa orang bisa memberi 

tanggapan yang berbeda-beda atas stimulus yang diterimanya walaupun 

stimulus itu sama. Pada peristiwa pertama, stimulus tersebut adalah film 

misteri. Pada kasus kedua, stimulus itu adalah berita utama di surat kabar. 

Manusia memberi makna sendiri atas setiap stimulus atau informasi yang 

diterimanya. Dalam ilmu komunikasi dikenal ungkapan words don't mean, 

people mean (kata-kata tidak memiliki makna; manusialah yang memberi 

makna). 

Setiap informasi yang berlainan akan diberi makna berlainan oleh orang 

yang berbeda. Dengan makna itulah manusia berinteraksi dengan 

lingkungannya. Jadi, makna sangat penting dalam berkomunikasi karena 

menjadi dasar untuk berinteraksi. 

S 

 PENDAHULUAN 
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Saat menerima informasi, manusia akan memroses informasi tersebut 

dengan mengolahnya, menyimpan, dan suatu saat akan menggunakannya 

kembali. Proses ini terjadi dalam diri manusia dan karenanya disebut sebagai 

komunikasi intrapersonal. Proses ini meliputi sensasi, persepsi, memori, dan 

berpikir. 

Modul 3 ini akan membahas proses penerimaan dan pengolahan 

informasi yang terjadi dalam diri individu. Pembahasan akan dimulai dari 

proses penerimaan informasi yang paling awal yakni sensasi, yang kemudian 

diikuti dengan proses persepsi hingga proses menyimpan dan menggunakan 

kembali informasi tersebut. 

Setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan mampu menjelaskan 

penerimaan dan pengolahan informasi dalam diri individu melalui apa yang 

disebut sensasi dan proses persepsi, aturan beserta teori-teorinya. 

Secara khusus, setelah mempelajari Modul 3 ini Anda diharapkan dapat 

menjelaskan: 

1. proses sensasi; 

2. proses persepsi; 

3. faktor-faktor yang memengaruhi  persepsi; 

4. faktor-faktor yang memengaruhi  perhatian; 

5. memori dan berpikir; 

6. jenis memori; 

7. proses seleksi; 

8. berpikir dan pemecahan masalah; 

9. berpikir kreatif. 

 

Selamat belajar, semoga sukses! 
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Kegiatan Belajar 1 
 

Sensasi dan Persepsi 
 

etiap saat manusia menerima stimulus atau informasi dari luar dirinya dan 

kemudian diproses, diolah, disimpan dan pada suatu saat akan digunakan 

kembali. Dalam pendahuluan disebutkan bahwa penerimaan informasi yang 

paling awal adalah sensasi, kemudian diikuti proses persepsi hingga proses 

menyimpan dan menggunakan kembali informasi tersebut. Marilah kita awali 

pembahasan ini dengan proses sensasi dan proses persepsi. 

 

A. PROSES SENSASI 

 

Manusia selalu dikelilingi oleh berbagai macam sensasi. Ketika berada 

di sebuah kafe, misalnya telinga Anda menangkap suara (bunyi) alat musik 

atau hidung Anda mencium wewangian bunga. Ketika berada di pasar, sudut 

mata Anda menangkap seorang anak menangis mencari ibunya atau kulit 

Anda terasa basah oleh cipratan air pedagang sayur yang membasahi 

dagangannya agar sayurnya terlihat tetap segar. 

Apa yang dimaksud dengan sensasi? 

Sensasi merupakan tahap awal penerimaan pesan. Sensasi berasal dari 

kata sense, berarti alat indra, yang menghubungkan organisme dengan 

lingkungannya. Melalui alat indralah manusia memperoleh pengetahuan dan 

semua kemampuan untuk berinteraksi dengan dunianya. Jadi, sensasi adalah 

proses menangkap stimuli melalui alat indra. 

Dalam psikologi kognitif, kita mengacu pada dunia fisik (eksternal) 

sekaligus dunia mental internal). Penghubungan realitas internal dengan 

dunia mental berpusat di sistem sensorik. Sensasi (sensation) mengacu pada 

pendeteksian dini terhadap energi dari dunia fisik. Studi terhadap sensasi 

umumnya berkaitan dengan struktur dan proses mekanisme sensorik beserta 

stimuli yang memengaruhi  mekanisme-mekanisme tersebut (Solso dkk, 

2008). 

Kita mengenal lima alat indra, yaitu penglihatan, pendengaran, perabaan, 

penciuman, dan perasa/pengecap. Kelima indera berdasarkan struktur, 

stimulus, dan reseptornya dapat dilihat pada tabel berikut (Solso dkk, 2008): 

 

 

S 



3.4  Psikologi Komunikasi ⚫ 

Tabel 3.1 
Lima Indra berdasarkan Struktur, Stimulus, dan Reseptornya 

Indera Struktur Stimulus Reseptor 

Penglihatan Mata Gelombang 

cahaya 

Sel batang dan sel 

kerucut 

Pendengaran Telinga Gelombang suara Sel-sel rambut 

Perasa/Pengecap Lidah Senyawa kimia Ujung syaraf perasa 

Penciuman Hidung Senyawa kimia Sel-sel rambut 

Peraba Kulit Tekanan Sel-sel syaraf 

 

Indra terpenting manusia adalah penglihatan, kemudian baru 

pendengaran. Manusia memanipulasi benda-benda dengan tangan sehingga 

indra peraba pun menjadi penting. Indra-indra lainnya tidaklah sepenting 

ketiga indra tersebut (Sukadji,1986). 

Solso dkk (2008) menyebutkan bahwa meskipun seluruh indera kita 

menghadirkan informasi berharga bagi kita mengenai lingkungan di 

sekeliling kita, indera yang menyediakan informasi terpenting adalah 

penglihatan. Penglihatan (vision) yakni pendeteksian sebuah bagian kecil 

gelombang elekromagnetik (yang kita sebut ‘cahaya’), dimungkinkan terjadi 

karena mata kita memiliki struktur yang unik. Berkas cahaya memasuki mata 

melalui kornea dan lensa, yang mengarahkan berkas citra (dari objek yang 

dilihat) ke retina. 

Selain kelima indra itu, dunia psikologi juga mengenal indra kinestesis 

dan vestibular. Kinestesis adalah indra yang memberi informasi tentang 

posisi tubuh dan anggota badan, misalnya mengarahkan kita bergerak ke kiri 

untuk mengambil barang yang berada di sebelah kiri. Sedangkan vestibular 

adalah indra keseimbangan. Indra ini menolong menjaga keseimbangan, 

misalnya saat seseorang naik sepeda, naik eskalator. Alat indra ini terletak di 

bagian dalam telinga. 

Apa saja yang menyentuh alat indra, baik dari dalam ataupun dari luar, 

disebut stimuli. Jadi, ketika telinga Anda mendengar suara alat musik maka 

suara itu adalah stimuli yang ditangkap oleh indra pendengaran (telinga) atau 

wewangian bunga yang ditangkap oleh indra penciuman. 

Proses sensasi terjadi saat alat indra mengubah informasi menjadi 

impuls-impuls syaraf yang dimengerti oleh otak melalui proses transduksi. 

Agar dapat diterima oleh alat indra, stimuli harus cukup kuat dan melewati 

batas minimal intensitas stimuli (sensory threshold). Misalnya, mata manusia 
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hanya dapat menangkap stimuli yang mempunyai panjang gelombang cahaya 

antara 380 sampai 780 nanometer. Telinga manusia hanya dapat mendeteksi 

frekuensi gelombang suara yang berkisar antara 20 sampai 20.000 Hertz. Ini 

berarti, indra penglihatan tidak dapat menangkap stimuli yang mempunyai 

panjang gelombang cahaya di bawah 380 nanometer, begitu pula dengan 

indra pendengaran yang tidak mampu menangkap gelombang suara 

berfrekuensi di atas 20.000 Hertz. 

Sensasi dipengaruhi oleh faktor situasional dan faktor personal. Faktor 

situasional mencakup segala hal atau situasi yang berada di luar, seperti keras 

lembutnya suara, tajam dan lembutnya bebauan, atau terang dan buramnya 

cahaya. Sedangkan faktor personal adalah hal-hal yang dimiliki oleh 

seseorang seperti kapasitas alat indra, pengalaman, dan lingkungan budaya. 

Hal-hal tersebutlah yang dapat membedakan penerimaan sensasi antara 

seseorang dengan orang lainnya. 

Sebagai contoh, marilah kita lihat bagaimana faktor personal dan 

situasional memengaruhi persepsi. Mari kita menengok Keluarga Amir. 

Suara kran bocor di malam hari dapat membangunkan Ibu Amir, tetapi Bapak 

Amir yang tidur bersebelahan dengan Ibu Amir tetap tidur nyenyak dan sama 

sekali tak dapat menangkap suara itu. Ina, anak Ibu Amir dapat menelan jamu 

yang pahit dengan mudah. Sebaliknya Ani, saudara kembar Ina, 

memuntahkan jamu yang sama ketika meminumnya karena menurutnya jamu 

itu pahit sekali. Ibu Amir suka sekali makanan pedas. Suatu saat ia membuat 

gado-gado. Pak Amir sampai keluar air mata dan mendesah kepedasan saat 

memakan gado-gado buatan istrinya itu. Sementara, menurut Ibu Amir, gado-

gado itu hanya sedikit pedas. 

 

B. PROSES PERSEPSI 

 

Anda sudah memahami arti dan proses sensasi yang merupakan awal 

terjadinya proses persepsi. Berikut ini Anda akan memasuki tahap terjadinya 

persepsi. Bagaimana berlangsungnya proses persepsi? 

Alat indra menangkap stimuli, lalu stimuli tersebut diubah menjadi 

sinyal yang dapat dimengerti oleh otak untuk kemudian diolah. Di sinilah 

terjadi apa yang disebut dengan proses persepsi, yaitu cara kita 

menginterpretasi atau mengerti pesan yang telah diproses oleh sistem 

indrawi kita. Ketika mencium wewangian bunga melati, Anda mengalami 

sensasi. Anda menyadari wewangian tersebut sama dengan parfum Jasmine 
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yang biasa dipakai sahabat Anda. Kesadaran atau interpretasi Anda atas 

wewangian bunga itulah yang disebut dengan persepsi. Singkatnya, persepsi 

adalah proses memberi makna pada sensasi. 

Dengan melakukan persepsi, manusia memperoleh pengetahuan baru. 

Persepsi mengubah sensasi menjadi informasi. Jika sensasi adalah proses 

kerja indra kita, maka persepsi adalah cara kita memroses data indrawi tadi 

menjadi informasi agar dapat kita artikan. 

Pada dasarnya, sensasi mengacu pada pendeteksian dini terhadap stimuli, 

sedangkan persepsi mengacu pada interpretasi hal-hal yang kita indera. 

Ketika kita membaca buku, mendengarkan iPod, dipijat orang, mencium 

parfum atau mencicipi sushi, kita mengalami lebih dari sekedar stimuli 

sensorik. Kejadian-kejadian sensorik tersebut diproses sesuai pengetahuan 

kita tentang dunia, sesuai budaya, pengharapan, bahkan disesuaikan dengan 

orang yang bersama kita saat itu. Hal-hal tersebut memberikan makna 

terhadap pengalaman sensorik sederhana –dan itulah persepsi (Solso dkk, 

2008). 

Contoh-contoh berikut akan memberi tahu kita tentang perbedaan antara 

sensasi dan persepsi sekaligus keterkaitan antara keduanya. 

1. Ketika Anda melihat seseorang di sebuah supermarket, itu sensasi. 

Ketika menyadari bahwa orang itu adalah teman lama Anda, itu persepsi. 

2. Ketika suara Anda menangkap suara (bunyi), itulah sensasi. Ketika Anda 

menyadari bahwa suara itu adalah panggilan bagi Anda, itu persepsi 

namanya. 

3. Jika hidung Anda mencium wewangian, itu sensasi. Segera Anda 

menyadari bahwa wewangian itu sama dengan bau parfum yang menjadi 

favorit bekas pacar Anda; itulah persepsi. 

 

Proses persepsi dapat digambarkan dalam gambar berikut. 
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Gambar 3.1 

 

Objek atau peristiwa di dunia nyata (1) mula-mula diterima oleh alat 

indra (2) berupa energi atau informasi (disebut stimulus). Stimulus ini 

kemudian akan diubah oleh alat indra (3) menjadi sinyal yang dimengerti 

oleh otak (4). Komputer otak akan mengolahnya dengan membandingkannya 

dengan peristiwa-peristiwa yang relevan tersimpan di otak (5) hingga 

menjadi pengalaman persepsi. 

Mari kita pahami contoh pada Gambar 3.1. Objek yang diterima 

penglihatan (mata) Anda adalah kembang sepatu berwarna merah, 

merupakan stimulus. Stimulus berupa kembang sepatu tersebut ditangkap 

oleh otak Anda. Komputer dalam otak Anda mengolahnya. Oleh karena Anda 

sudah mengenal macam-macam kembang sepatu kemudian Anda 

membandingkan dengan kembang sepatu (warna merah segar) yang sudah 

Anda kenal dan mempersepsikan kembang sepatu (warna merah) tersebut 

sebagai kembang yang kurang segar (agak layu) dan warnanya tidak secerah 

kembang sepatu yang segar.  

Contoh lain, Anda melihat objek berwarna kuning. Itu adalah stimulus. 

Indra mata Andalah yang menangkap stimulus tersebut, lalu mengirimkan 

sinyal ke otak. Otak Anda akan mengolahnya dengan mencari pengalaman 

sejenis sebelumnya. Oleh karena Anda sebelumnya sudah pernah mengenal 

warna kuning maka Anda segera memahami bahwa objek yang Anda lihat itu 

berwarna kuning. Berdasarkan pengalaman (ingatan atau memori yang akan 

kita pelajari kemudian) di otak Anda mengenai warna kuning, Anda bisa 

memberi makna terhadap warna kuning tersebut. Bisa saja Anda memaknai 

warna kuning itu sebagai warna partai tertentu, warna duka cita (karena Anda 
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ingat bendera kuning yang dipasang jika ada kematian), sesuatu yang cerah, 

warna jaket almamater universitas tertentu, warna kesayangan Anda atau 

lainnya. Itulah persepsi! 

Persepsi dalam pengertian psikologi adalah proses pencarian informasi 

untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah 

pengindraan (penglihatan, pendengaran, peraba). Sedangkan alat untuk 

memahaminya adalah kesadaran atau kognisi (Sarwono,1997). 

Dalam perspektif ilmu komunikasi, persepsi dapat dikatakan sebagai inti 

komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi. Persepsi 

disebut inti komunikasi karena jika persepsi kita tidak akurat maka kita tidak 

mungkin berkomunikasi secara efektif (Sobur, 2003). 

Menurut Solso dkk, para psikolog yang mempelajari persepsi telah 

mengembangkan dua teori utama tentang cara manusia memahami dunia. 

Sebuah teori, persepsi konstruktif (constructive perception), menyatakan 

bahwa manusia “mengkonstruksi” persepsi dengan secara aktif memilih 

stimuli dan menggabungkan sensasi dengan memori. Teori lainnya, persepsi 

langsung (direct perception), menyatakan bahwa persepsi terbentuk dari 

perolehan informasi secara langsung dari lingkungan.  

Teori persepsi konstruktif disusun berdasarkan anggapan bahwa 

selama kita membentuk dan menguji hipotesis-hipotesis yang 

berhubungan dengan persepsi berdasarkan apa yang kita indera dan apa 

yang kita ketahui. Dengan demikian, persepsi adalah sebuah efek 

kombinasi dari informasi yang diterima sistem sensorik dan 

pengetahuan yang kita pelajari tentang dunia, yang kita dapatkan dan 

pengalaman. Ketika Anda melihat seorang rekan mendatangi Anda dari 

kejauhan, Anda mengenalinya karena ciri-ciri fisiknya −hidungnya, 

matanya, rambutnya, dan sebagainya− diindera oleh mata Anda dan 

karena Anda memiliki pcngetahuan bahwa rekan Anda tersebut lazimnya 

memang berada di tempat tersebut, pada waktu tersebut. Anda bahkan 

mampu mengenali rekan tersebut meskipun ia menumbuhkan janggut 

atau mengubah gaya rambutnya atau mengenakan kacamata. Para 

konstruktivis berpendapat bahwa perubahan-perubahan stimulus asli 

tersebut tetap Anda kenali karena adanya apa yang disebut interferensi 

bawahsadar (unconscious interference) yakni sebuah proses ketika 

kita secara spontan mengintegrasikan informasi dari sejumlah sumber, 

untuk menyusun organ-organ sensoris lainnya (yang menyediakan input 



⚫ SKOM4317/MODUL 3 3.9 

sensorik mentah) dan sekaligus menggunakan otak (dengan suplai 

pengetahuan yang sedemikian kaya tentang dunia ini).  

Ada pun teori persepsi langsung menyatakan bahwa informasi dalam 

stimuli adalah elemen penting dalam persepsi dan bahwa pembelajaran 

dan kognisi tidaklah penting dalam persepsi karena lingkungan telah 

mengandung cukup informasi yang dapat digunakan untuk interpretasi. 

Teori ini berpandangan bahwa stimulus itu sendiri telah memiliki 

informasi yang cukup untuk menghasilkan persepsi yang tepat dan tidak 

memerlukan adanya representasi internal. Seorang pengamat hanya 

melakukan sedikit upaya dalam proses persepsi karena dunia telah 

menyediakan sedemikian besar informasi sehingga pengamat tidak perlu 

berupaya menyusun persepsi atau menarik kesimpulan-kesimpulan. 

Solso berpendapat, kedua teori tersebut dapat dipandang saling 

melengkapi (komplementer) alih-alih saling bertentangan (kontradiksif). 

Kedua teori tersebut dengan baik menjelaskan persepsi, namun berfokus 

pada tahap-tahap proses yang berbeda. Pandangan persepsi langsung 

adalah penting bagi pemahaman kita terhadap persepsi karena dua 

alasan: teori tersebut menekankan pentingnya stimuli sensorik, 

mengindikasikan bahwa pemrosesan stimuli berlangsung secara 

sederhana dan langsung, dan bahwa kognisi dan persepsi adalah 

fenomena yang alamiah dan ekologis. Ada pun teori persepsi konstuktif 

berguna dalam pemahaman kita tentang bagaimana kesan-kesan 

sensorik dipahami oleh otak.  

Dalam melakukan persepsi, banyak faktor yang memengaruhi, berikut 

mari kita pelajari bersama-sama. 

 

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI  PERSEPSI 

 

Stimuli yang berasal dari objek yang sama akan diberi makna berbeda 

oleh masing-masing individu. Terjadi apa yang disebut dengan persepsi 

selektif (selective perception) yakni kita memilih makna-makna tertentu atas 

suatu stimuli. Marilah kita lihat Gambar  3.2 berikut. 
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Gambar 3.2 

 

Gambar apakah yang Anda lihat? Jika kita mengamati area yang 

berwarna putih, kita akan melihat gambar jambangan bunga (vas). Akan 

tetapi, apabila kita memperhatikan area yang berwarna hitam, kita akan 

melihat bayangan orang yang sedang berhadapan muka atau bercakap-cakap. 

Ini terjadi karena bagian tertentu kita persepsikan sebagai penampilan dan 

bagian lain sebagai latar belakang. Penampilan biasanya memiliki bentuk 

yang jelas batasnya dan tampak lebih dekat kepada pengamat. Ada pun latar 

belakang tidak banyak lekuk liku tepinya dan tampak meluas di belakang 

penampilan (Sukadji, 1986). Jika sifat-sifat ini kita hilangkan, kita bisa 

memersepsikan secara berganti-ganti satu elemen sebagai penampilan dan 

sebentar kemudian elemen itu menjadi latar belakang. Ini disebabkan tidak 

ada lagi pertanda yang menunjukkan mana penampilan dan mana latar 

belakang sebagaimana tampak pada gambar di atas. 

Kemudian, mari lihat gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.3 

 



⚫ SKOM4317/MODUL 3 3.11 

Coba hitung, ada berapa kubus di sana (Gambar 3.3A)? Mungkin, ada di 

antara Anda yang menjawab 3 atau 5. Semuanya bisa benar, tergantung 

interpretasi Anda. Cobalah Anda membalik gambar tersebut maka akan 

terlihat gambaran yang berbeda dengan yang sebelumnya (Gambar 3.3B). 

 

 
 

Gambar 3.4 a   Gambar 3.4 b  

 

Siapakah yang tampil dalam dua gambar di atas? Anda bisa 

menyebutkan bahwa gambar itu adalah gambar perempuan muda yang 

memakai baju biasa (gambar 3.4a) atau mantel bulu (gambar 3.4b). Namun, 

Anda juga bisa menjawab: itu adalah gambar wanita tua yang tampak sedang 

bersedih. Mana yang benar? Wah, itu tergantung makna yang Anda ambil 

dari dua gambar yang Anda lihat tersebut. 

Sekarang lihat Gambar 3.5 berikut. 

 
Gambar 3.5 

Gambar apakah ini? Bebek atau kelinci? 
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Gambar 3.6a  Gambar 3.6b 

Gambar apakah itu? Anda bisa menyebut bahwa gambar di kiri  (gambar 

3.6a) adalah gambar tengkorak. Akan tetapi, Anda juga benar jika menjawab 

bahwa itu adalah gambar seorang perempuan bergaun malam yang sedang 

bercermin. 

Sementara itu, gambar kanan di atas (gambar 3.6.b) juga bisa diartikan 

macam-macam. Ada yang mengartikan itu adalah gambar sapi, foto satelit 

tentang cuaca, gambar bakteri yang diperbesar atau sesuatu yang abstrak. 

Atau, apakah Anda punya interpretasi lain terhadap gambar tersebut? 

Sekarang kita jadi bertanya: mengapa orang bisa berbeda-beda saat 

mendapatkan stimuli objek yang sama? Jawabnya adalah: karena persepsi 

dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor itu adalah:  

 

1.  Faktor Personal 

Persepsi bukan hanya ditentukan oleh jenis atau bentuk stimuli, tetapi 

karakteristik orang yang memberikan respons pada stimuli tersebut. Ketika 

diperlihatkan gambar-gambar yang bentuknya tidak jelas kepada dua 

kelompok siswa yang lapar dan yang kenyang, kelompok pertama lebih 

sering menanggapi gambar tersebut sebagai makanan, dari pada kelompok 

lainnya. Persepsi yang berbeda ini tidak disebabkan oleh stimuli -gambar 

yang disajikan sama, tetapi karena kondisi biologis siswa yang berbeda. 

Krech dan Crutchfield (Rakhmat, 2003) merumuskan dalil “persepsi 

bersifat selektif secara fungsional”, artinya objek-objek yang mendapat 

tekanan dalam persepsi individu biasanya merupakan objek-objek yang 

memenuhi tujuan individu tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh a) kebutuhan;       

b) suasana mental; c) suasana emosional; d) latar belakang budaya; dan                       

e) frame of reference (kerangka rujukan) seseorang. Stimuli yang ditangkap 
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oleh orang-orang yang berbeda suasana emosionalnya, misal yang satu 

sedang bahagia dan yang lainnya sedih, akan dipersepsi berbeda. Begitu pula 

dengan kebudayaan. Suatu tampilan visual yang menunjukkan orang sedang 

menggeleng, akan dipersepsi berbeda oleh orang dari kebudayaan India dan 

Indonesia. Frame of reference merupakan suatu kerangka rujukan yang 

memengaruhi bagaimana individu memberi makna pada pesan yang 

diterimanya. Misalnya, membicarakan istilah-istilah kedokteran dengan 

mahasiswa teknik, akan mengalami kesulitan karena mahasiswa teknik tidak 

mempunyai kerangka rujukan tentang dunia kedokteran. 

 

2.  Faktor Struktural 

Persepsi dipengaruhi oleh hal-hal yang berasal dari sifat stimuli fisik dan 

efek-efek syaraf yang ditimbulkannya pada sistem syaraf individu. Apabila 

memersepsi sesuatu, menurut aliran Gestalt, kita memersepsinya sebagai 

suatu keseluruhan (Rakhmat, 2003). 

Berbagai cara menyusun stimuli dikenal dengan Hukum Gestalt (yang 

dikemukakan oleh sekelompok psikolog aliran Gestalt). Gestalt, artinya 

keseluruhan atau konfigurasi. Ide dasarnya adalah bahwa stimuli 

dikelompokkan menjadi pola yang paling sederhana yang memiliki arti. Tiga  

prinsip  utamanya adalah  a)  prinsip kedekatan (proksimitas), b) prinsip 

kesamaan (similaritas), dan c) prinsip kelengkapan (closure).  

a.  Prinsip Kedekatan (Proksimitas). Stimuli yang saling berdekatan 

cenderung terlihat sebagai kelompok. Lihatlah gambar berikut. Garis-

garis yang jaraknya sama tidak dapat dipisahkan menjadi kelompok-

kelompok sehingga masing-masing tetap terlihat sebagai elemen. Akan 

tetapi, apabila jarak antara garis-garis tidak sama, garis-garis tersebut 

tampak sebagai kelompok-kelompok garis. 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.6 
Prinsip Kedekatan 

 

b. Prinsip Kesamaan (Similaritas). Stimuli yang serupa tampak merupakan 

kelompok. Lihatlah gambar di bawah ini. Silang-silang membentuk satu 
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pengelompokan dan lingkaran-lingkaran membentuk pengelompokan 

yang lain. Prinsip ini tidak hanya berlaku terhadap kesamaan bentuk, 

tetapi juga kesamaan warna, permukaan, kerumitan. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.7. 

Prinsip Kesamaan 

 

 

 

 

 

 

 

c.  Prinsip Kelengkapan (Closure). Kita cenderung melengkapi bagian yang 

kosong dan melihat gambaran yang lengkap terutama apabila yang 

kosong itu adalah bagian kecil. Ini jelas terutama apabila objek yang kita 

amati telah kita kenal. Titik-titik dan garis-garis, misalnya dapat 

menggantikan garis utuh. Lihatlah gambar berikut. Kita tahu bahwa garis 

putus-putus itu membentuk segitiga dan bujur sangkar. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.8 
Prinsip Kelengkapan 

 

Kita tahu bahwa garis putus-putus itu membentuk segitiga dan bujur 

sangkar. Lihatlah juga gambar di sebelah segitiga dan bujur sangkar tersebut 

serta gambar di bawahnya. Anda tentu tahu itu gambar apa, bukan?  
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Berdasarkan prinsip Gestalt ini, untuk memaknai suatu pesan, kita harus 

memandangnya dalam hubungan kesatuan/keseluruhan, bukan memahami 

bagian-bagiannya saja secara terpisah. Demikian pula kalau kita memahami 

seseorang seharusnya dengan melihat orang itu dalam konteksnya, misal 

keadaan keluarga, lingkungan, permasalahan yang dihadapi, prinsip hidup. 

Dengan demikian, kita akan melihat konteksnya apabila memersepsi 

sesuatu. Walaupun stimuli yang kita terima tidak lengkap, namun kita akan 

mengorganisasikannya melalui interpretasi yang konsisten dengan rangkaian 

stimuli yang kita persepsi. 

Dalam persepsi sosial, pengelompokan yang dilakukan manusia tidak 

murni structural sebab apa yang dianggap sama atau berdekatan oleh seorang 

individu tidaklah dianggap sama atau berdekatan oleh individu yang lain.                 

Di sini masuk peranan kerangka rujukan (frame of reference) dan 

kebudayaan. Misalnya, ada rangkaian benda-benda berikut. 

 

minimarket - hypermarket - mall - pasar 

 

Manakah dari kata di atas yang harus dikeluarkan dari rangkaian tersebut 

karena bukan merupakan satu kelompok? Seorang anak akan mengeluarkan 

”pasar” karena pasar baginya bukanlah tempat belanja yang ”asyik”, 

misalnya karena sering kali becek dan panas. Sementara seorang ibu rumah 

tangga bisa jadi akan mengeluarkan ”minimarket” karena baginya 

minimarket bukanlah tempat belanja yang relatif lengkap dan serba ada. 

 

D. PERHATIAN 

 

Proses persepsi sangat dipengaruhi oleh perhatian (attention). Perhatian 

adalah proses mental ketika stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada 

saat stimuli lainnya melemah (state of focused mental activity). Suara musik 

yang ditangkap telinga, mendapat perhatian yang lebih apabila Anda 

memusatkan diri hanya pada salah satu indra (dalam hal ini pendengaran), 

dan mengabaikan masukan melalui indra-indra lainnya. 

Atensi adalah pemusatan pikiran, dalam bentuk yang jernih dan 

gamblang, terhadap sejumlah objek simultan atau sekelompok pikiran. 

Pemusatan (focalization) kesadaran adalah intisari atensi. Atensi 

mengimplikasikan adanya pengabaian objek-objek lain agar kita sanggup 

menangani objek-objek tertentu secara efektif (James dalam Solso dkk, 
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2008). Solso dkk mendefinisikan atensi sebagai “pemusatan upaya mental 

pada peristiwa-peristiwa sensorik atau peristiwa-peristiwa mental”.  

Berbagai stimuli yang ada di sekeliling kita saling bersaing untuk 

mendapat perhatian. Kita memilih stimuli atau pesan mana yang ingin kita 

lihat atau dengar. Ini menunjukkan adanya perhatian yang selektif (selective 

attention) terhadap berbagai stimuli tersebut. Hal-hal yang menonjol bagi kita 

cenderung mendapat perhatian yang lebih. Apa yang menarik perhatian kita, 

mungkin merupakan sesuatu yang luput dari perhatian orang lain. 

Solso dkk (2008) menyebutkan bahwa telah lama diketahui bahwa kita 

hanya dapat memperhatikan satu stimuli dengan mengorbankan stimuli yang 

lain. Jika kita mencoba memahami beberapa pesan secara bersamaan, 

beberapa pengorbanan perlu dilakukan demi menjaga keakuratan, terutama 

apabila pesan tersebut berasal dari modalitas sensorik yang sama. Sebagai 

contoh, kita mungkin dapat memperhatikan kondisi jalan sambil 

mengemudikan mobil (suatu kebiasaan yang telah terlatih dengan sangat 

baik, sehingga bersifat otomatis), bahkan bersamaan dengan itu kita dapat 

mendengarkan radio. Namun, kita umumnya sulit memusatkan perhatian 

secara bersamaan terhadap lebih dari satu isyarat pada modalitas yang sama-

seperti memroses dua stimuli suara atau dua stimuli penglihatan yang datang 

bersamaan. Kita bahkan mengalami kesulitan lebih besar untuk bekerja 

dengan kemampuan puncak ketika kita dihadapkan pada dua tugas 

konseptual, misalnya menghitung biaya “patungan” makan malam bagi tujuh 

rekan Anda dan pada saat yang bersamaan harus menjawab seseorang yang 

bertanya, “Jam berapa sekarang?” Anda mungkin bisa menjawab pertanyaan 

orang tersebut tentang waktu saat itu, namun Anda harus mengulang tugas 

yang lebih rumit yakni membagi biaya makan malam, dari awal. 

Pengalaman kita sehari-hari mengajari kita bahwa kita memperhatikan 

sejumlah isyarat dari lingkungan kita lebih sering dari isyarat yang lain, dan 

isyarat yang kita perhatikan tersebut umumnya diproses lebih lanjut oleh 

sistem kognitif, sedangkan isyarat yang diabaikan tidak mengalami 

pemrosesan lebih lanjut. Isyarat yang kita perhatikan dan yang kita abaikan 

tampaknya dipengaruhi kendali kita terhadap situasi yang bersangkutan 

(seperti menggunakan “instant replay” untuk melihat apakah seorang pemain 

sepakbola melakukan offside) dan dipengaruhi pula oleh sesuatu yang 

berhubungan dengan pengalaman jangka panjang kita (seperti membaca 

sebuah laporan teknis untuk menemukan fakta tertentu). Dalam kedua situasi 

di atas, mekanisme atensi memusatkan diri pada stimuli tertentu, dan 
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mengabaikan stimuli yang lain. Meskipun stimuli yang “tidak penting” sering 

kali seolah-olah dibuang keluar dari sistem, terkadang stimuli yang tidak 

penting tersebut tidak sungguh-sungguh disingkirkan, melainkan sekedar 

diberi prioritas sekunder. 

Misalnya, saat pesta, ketika kita memperhatikan hanya satu percakapan, 

namun tetap waspada terhadap suara-suara lain di sekeliling kita. Sebagian 

besar dari kita memiliki pengalaman ketika perhatian kita beralih dari 

percakapan dengan seorang rekan akibat mendengar seseorang di ujung 

ruangan bergosip mengenai sesuatu hal yang menarik. Kita akan dengan 

mudah mendengarkan gosip menarik tersebut sambil kembali ke pembicaraan 

dengan rekan kita, dan menutupi fakta bahwa selama sesaat kita tidak 

memperhatikan ucapan lawan bicara kita. 

Contoh lain terjadi saat Anda menyaksikan opera, dalam adegan saat dua 

karakter “berbicara” (menyanyi) secara bersamaan. Pertunjukan opera 

lazimnya sarat oleh stimuli ganda semacam itu. Anda mungkin mencoba 

mendengar seluruh “ucapan” (nyanyian) para tokoh, namun ternyata Anda 

sulit memahaminya sehingga Anda hanya mendengarkan (dan memahami) 

ucapan satu tokoh, dan tetap mampu mendengarkan suara tokoh yang lain, 

meski tidak memahaminya. Hal yang sama terjadi saat Anda menonton 

tayangan sebuah pertandingan sepakbola. Anda mungkin kesulitan 

memperhatikan aksi seluruh pemain secara bersamaan. Dalam kasus-kasus 

tersebut, Anda secara terus-menerus dibombardir oleh sinyal-sinyal sensorik 

yang melimpah, dan harus memilih stimuli yang mendapat atensi penuh. 

Sesungguhnya, seluruh pengalaman kita saat kita sadar dapat disetarakan 

dengan contoh-contoh di atas, terlepas Anda menyadarinya atau tidak. 

Ada dua faktor yang memengaruhi  perhatian sebagai berikut.  

 

1.  Faktor Situasional 

Termasuk di sini adalah 

a. Gerakan 

Stimuli yang bergerak akan lebih menarik perhatian dibanding yang 

lainnya. Tampilan visual yang menyajikan benda-benda bergerak dapat lebih 

menarik perhatian kita daripada tampilan yang statis. Misalnya, di tengah 

jalan raya mata kita akan lebih tertarik untuk melihat neonsign yang bergerak 

dari pada papan iklan yang statis. Lampu sein mobil dibuat berkedip-kedip 

agar menarik perhatian. Coba pikirkan seandainya lampu sein dibuat statis 

tak berkedip-kedip! 
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b. Kontras 

Kita akan memberi perhatian pada stimuli yang lebih menonjol 

dibanding stimuli-stimuli lainnya. Seseorang yang memakai pakaian merah 

di tengah kerumunan orang berbaju putih cenderung tidak luput dari 

perhatian kita. Kita akan menaruh perhatian pada orang yang berbadan besar 

jika ia berdiri di kerumunan orang-orang yang bertubuh kecil.  

 

c. Intensitas Stimuli 

Kita akan menoleh lebih dulu pada billboard yang paling besar di antara 

jajaran billboard di pinggir jalan. Pada saat kita sedang menonton tv, tiba-

tiba terdengar suara ledakan yang keras (bom), kita akan lari keluar mencari 

arah suara tersebut. 

 

 
Gambar 3.10 

Di antara berbagai billboard ini, perhatian utama umumnya tertuju kepada 
billboard yang paling besar dan paling menonjol. 

 

d. Novelty 

Hal-hal baru, yang berbeda, yang luar biasa, akan lebih dapat menarik 

perhatian. Buku yang baru diterbitkan atau film baru yang memuat efek 

visual yang berbeda dari film-film lainnya, bisa menyedot perhatian orang 

atau para penggemar. 

e. Perulangan 

Sesuatu yang berulang dapat lebih menarik perhatian. Iklan yang 

disajikan berkali-kali di tv akan lebih menarik perhatian. Lagu yang sering 

diputar di radio dan ditayangkan di tv akan lebih menarik perhatian (dan juga 

dapat membuat orang mengingatnya). 
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2.  Faktor Internal 

 Termasuk di sini adalah: 

 

a. Faktor-faktor biologis 

Hal-hal yang sifatnya biologis, misalnya keadaan lapar, haus, akan 

memengaruhi  perhatian kita. Orang lapar akan menaruh perhatian yang lebih 

pada makanan, dibanding orang yang kenyang. Itulah sebabnya ada ahli yang 

menyarankan agar jika berbelanja di supermarket seseorang seharusnya 

sudah makan terlebih dahulu. Jika dalam keadaan lapar ia berbelanja, ia bisa 

memborong banyak makanan, padahal itu tidak diperlukan! Penyebabnya 

adalah kondisi biologisnya yang lapar menyebabkan ia menjadi tertarik pada 

makanan. 

 

 

 
 

Berbelanja sebaiknya dilakukan saat Anda kenyang, agar Anda tidak 

cenderung memborong membeli barang makanan yang sesungguhnya tidak 

diperlukan. 

 

b. Faktor sosiopsikologis 

Motif sosiogenis, kebiasaan, sikap, dan kemauan, memengaruhi  apa 

yang kita perhatikan. Di sebuah taman, orang yang menyukai bunga akan 

lebih memperhatikan bagaimana jenis, bentuk, atau warna bunga-bunga yang 

dijumpainya, daripada orang yang menyukai bebatuan. Atau, seorang 

pecandu sepakbola akan mencari halaman olahraga jika membaca koran pagi, 

sementara orang yang tidak suka sepak bola akan melewati halaman olahraga 

yang banyak berisi berita tentang sepak bola. Orang yang sedang 

merencanakan membeli rumah akan memberi perhatian pada iklan penjualan 
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rumah di surat kabar. Begitu pula orang yang punya rencana membeli sepeda 

motor akan tertarik pada iklan-iklan sepeda motor. 

 
 

Iklan baris penjualan kendaran bermotor mendapat perhatian dari orang 

yang ingin membeli kendaraan. 

 

 

 

 

 
 

1) Apakah yang dimaksud dengan ungkapan words don’t mean, people 

mean dalam ilmu komunikasi? 

2) Apakah perbedaan antara sensasi dan persepsi? Berikan contohnya! 

3) Sebutkan faktor-faktor yang memengaruhi  persepsi! 

4) Sebutkan faktor-faktor yang memengaruhi  perhatian! 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 

1) Dalam ilmu komunikasi dikenal ungkapan words don’t mean, people 

mean (kata-kata tidak memiliki makna, manusialah yang memberi 

makna). Artinya, setiap informasi yang diterima manusia, akan diberi 

makna secara berbeda antara satu orang dengan orang  yang lain. 

2) Sensasi adalah proses diterimanya stimulus atau informasi oleh alat indra 

kita. Sensasi sendiri berasal dari kata sense, berarti alat indra yang 

menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Melalui alat indra ini 

memperoleh pengetahuan atau semua kemampuan untuk berinteraksi 

LATIHAN 

 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 

kerjakanlah latihan berikut! 
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dengan lingkungannya. Jadi, sensasi adalah proses menangkap stimulus 

melalui alat indra. 

3) Persepsi atau proses persepsi adalah cara kita menginterpretasi atau 

memaknai pesan yang telah diproses oleh sistem indrawi kita. Persepsi 

mengubah sensasi menjadi informasi. Jadi, beda sensasi dan persepsi 

adalah sensasi merupakan proses kerja indra kita, sedang persepsi adalah 

cara kita memroses indrawi tadi menjadi informasi agar dapat diartikan. 

4) Faktor-faktor yang memengaruhi  persepsi sebagai berikut. 

a. Faktor personal yaitu karakteristik orang yang memberikan respons 

terhadap stimulus yang diterima. 

b. Faktor struktural adalah hal-hal yang berasal dari sifat stimulus fisik 

dan efek-efek syaraf yang ditimbulkannya pada sistem syaraf 

individu. Aliran Gestalt mengatakan apabila memersepsi sesuatu 

kita cenderung memersepsinya sebagai suatu keseluruhan atau 

sesuatu yang utuh. Stimulus dikelompokkan menjadi pola yang 

paling sederhana yang memiliki arti. Ada 3 prinsip utamanya yaitu 

prinsip kedekatan, prinsip kesamaan, dan prinsip kelengkapan. 

5) Faktor-faktor yang memengaruhi  perhatian ada 2 faktor yaitu (a) faktor 

situasional yaitu menyangkut objek (di luar individu) yang menjadi 

perhatian, (b) faktor internal yaitu berkaitan dengan diri individu yang 

menaruh perhatian. 

 

 

 

 

Proses penerimaan dan pengolahan informasi dalam diri individu 

dimulai dari proses penerimaan informasi yang paling awal yaitu sensasi, 

kemudian diikuti dengan proses persepsi sampai proses menyimpan dan 

menggunakan kembali informasi tersebut. 

Sensasi adalah proses menangkap stimuli melalui alat indra. Berasal 

dari kata sense, berarti alat indra, yang menghubungkan organisme 

dengan lingkungannya. Melalui lima alat indra yang kita miliki, manusia 

memperoleh pengetahuan dan semua kemampuan untuk berinteraksi 

dengan dunianya. Indra terpenting manusia adalah penglihatan, 

kemudian pendengaran. Apa saja yang menyentuh alat indra, baik dari 

dalam ataupun dari luar, disebut stimuli. Agar dapat diterima oleh alat 

indra, stimuli harus cukup kuat dan melewati batas intensitas stimuli 

(sensory threshold). Sensasi dipengaruhi oleh faktor situasional dan 

faktor personal. 

RANGKUMAN 
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Persepsi dimulai ketika alat indra kita menangkap stimuli dan 

selanjutnya diubah menjadi sinyal yang dapat dimengerti oleh otak untuk 

kemudian diolah. Di sinilah terjadi proses persepsi yaitu cara kita 

menginterpretasi atau mengerti pesan yang telah diproses oleh sistem 

indrawi kita. Jadi, persepsi merupakan proses memberi makna pada 

sensasi. Persepsi mengubah sensasi menjadi informasi. 

Dalam persepsi akan terjadi stimuli yang berasal dari objek yang 

sama diberi makna berbeda oleh masing-masing individu; yang disebut 

sebagai persepsi selektif. Faktor-faktor yang memengaruhi  persepsi 

yaitu (1) faktor personal; (2) faktor struktural. Sesuai dengan hukum 

gestalt, stimuli yang kita tangkap dikelompokkan menjadi tiga prinsip 

utama, yaitu prinsip kedekatan (proksimitas), prinsip kesamaan, 

(similarities), dan prinsip kelengkapan (closure). 

Proses persepsi sangat dipengaruhi oleh: pertama, perhatian 

(attention). Perhatian adalah proses mental ketika stimuli menjadi 

menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lain melemah (state of 

focused mental activity). Berbagai stimuli yang ada di sekeliling kita 

saling bersaing untuk mendapat perhatian; namun kita akan memilih 

stimuli yang paling menarik. Terjadi perhatian, yang selektif (selective 

attention) terhadap berbagai stimuli tersebut. Ada dua faktor yang 

memengaruhi  perhatian yaitu (1) faktor situasional, (2) faktor internal, 

yang sifatnya biologis (lapar, haus), dan faktor sosiopsikologis (sikap, 

kebiasaan, kemauan, motif sosiogenis). Kedua, yang berasal  lingkungan 

atau luar diri kita (atribusi eksternal) seperti tekanan dari luar, ancaman, 

keadaan cuaca, kondisi perekonomian ataupun pengaruh lingkungan. 

 

    

 
 

 

 

1) Setiap orang bisa memberi tanggapan yang berbeda-beda terhadap 

stimulus diterimanya meskipun stimulus itu sama, sebab .... 

A. bisa terjadi apabila stimulus itu suatu misteri 

B. stimulus memberikan informasi yang berbeda 

C. manusia memberi makna sendiri atas stimulus yang diterima 

D. stimulus tidak mempunyai makna apabila manusia tidak memberi 

makna 

 

2)  Ketika Anda masuk ruang kantor, Anda merasakan udara panas. 

Peristiwa ini disebut sebagai .... 

 

TES FORMATIF 1 
 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 
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A. sensasi  

B. tanggapan terhadap stimulus 

C. penerimaan stimulus  

D. persepsi 

 

3)  Apabila kita ingin meraih buku di rak buku paling atas di perpustakaan 

dengan berjinjit maka yang bekerja adalah indra .... 

A. vestibular 

B. kinestetis  

C. perabaan 

D. perasa 

 

4)  Maksud dari  proses  transduksi  adalah  saat alat indra kita bekerja untuk 

....  

A. melewati batas minimal intensitas stimuli 

B. mengubah informasi menjadi impuls syaraf yang dimengerti oleh 

otak 

C. menerima stimulus dari luar diri melalui indra 

D. mengubah informasi atau stimulus sesuai dengan situasi yang ada di 

dalam diri kita 

 

5)  Maksud dari proses persepsi adalah saat otak kita bekerja untuk .... 

A. mengubah sinyal yang kita terima agar dimengerti oleh otak 

B. menginterpretasi informasi yang kita terima oleh indra kita 

C. menyadarkan kita akan perbedaan antara stimulus yang diterima 

oleh indra dengan yang diolah oleh otak 

D. memroses stimulus yang kita terima melalui indra kita 

 

6)  Bentuk akan  sulit  dibedakan dengan latar belakang, apabila bentuk 

lebih .... 

A. meluas bentuknya  

B. banyak detilnya  

C. cerah warnanya 

D. asli warnanya 

 

7)  Prinsip kelengkapan cenderung kita lakukan apabila kita .... 

A. tidak kenal dengan objeknya 

B. sangat kenal dengan objeknya 

C. amati dari posisi yang berlawanan 

D. menganggap ada bagian yang hilang dari objek yang kita tangkap 
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8)  Dalam memersepsi suatu objek, prinsip gestalt dapat kita terapkan 

apabila stimulus yang kita terima adalah stimulus yang .... 

A. sederhana  

B. berpola 

C. berarti  

D. berprinsip 

 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang 

terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 

Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1. 

 

 

 

 

 

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 

                                          80 -  89%  = baik 

                                          70 -  79%  = cukup 

                                               < 70%  = kurang 

 

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 

Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang 

belum dikuasai. 

 

 

Tingkat penguasaan = 
Jumlah Jawaban yang Benar

100%
Jumlah Soal
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Kegiatan Belajar 2 

 
Memori dan Berpikir 

 
alam Kegiatan Belajar 1 telah dijelaskan bahwa ketika menerima 

informasi, manusia akan memroses informasi tersebut; mengolahnya, 

menyimpan, dan suatu saat akan digunakannya kembali. Proses yang terjadi 

dalam diri manusia ini melibatkan memori dan berpikir. Mari kita bahas 

kedua komponen tersebut. 

 
A.  MEMORI 

 

“Tuhan memberikan kita memori sehingga dalam bulan Desember 

sekalipun (saat musim dingin) kita bisa tetap ceria.” Demikianlah kata J. M. 

Barrie, pengarang Peter Pan.  

Manusia mampu menyimpan ataupun mengingat informasi dari berbagai 

peristiwa yang dialaminya. Ingatkah ketika Anda mendapat teguran pedas 

oleh senior di masa awal kuliah? Anda mengingat bukan saja respons Anda, 

tetapi juga kapan dan di mana peristiwa itu terjadi, siapa senior yang 

menegur, bahkan mungkin pula Anda ingat warna baju yang dipakai si senior 

itu. 

Dalam kehidupan sehari-hari kita mengingat-ingat banyak hal seperti di 

mana letak dapur dan kamar mandi, bagaimana menyalakan mobil, 

bagaimana cara mendapatkan bis atau kereta api. Ini semua adalah contoh-

contoh sederhana. Pada tingkat yang lebih tinggi kita juga mengingat hal-hal 

yang lebih membutuhkan kerja otak seperti  acara apa yang diagendakan 

untuk kerja esok hari. 

Manusia memiliki kemampuan untuk menyimpan informasi dan 

kemudian memanggilnya kembali jika diperlukan. Kemampuan untuk 

merekam, menyimpan atau memanggil kembali informasi inilah yang 

dimaksud dengan memori. 

Manusia memiliki kemampuan recall, suatu kemampuan unik yang 

hanya dimiliki manusia di antara makhluk hidup lainnya. Recall adalah 

kemampuan memanggil atau mengeluarkan kembali informasi dari memori. 

Memori adalah elemen pokok dalam sebagian besar proses kognitif 

(Solso dkk, 2008). Menurut Schlessinger dan Groves (1976), memori adalah 

D 
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sistem yang sangat berstruktur, yang menyebabkan organisme sanggup 

merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk 

membimbing perilakunya. 

Memori memegang peranan penting dalam proses persepsi (dengan 

menyediakan kerangka rujukan) dan berpikir. Setiap kali stimulus mengenai 

pancaindra kita, kita akan merekam stimulus itu baik dengan sadar maupun 

tidak sadar. 

Secara singkat, memori adalah proses yang mencakup tiga tahap: 

1. perekaman (encoding) yakni pencatatan informasi melalui indra 

penerimaan dan sistem syaraf internal. 

2.  penyimpanan (storage) yakni menentukan berapa lama informasi berada 

bersama kita, dalam bentuk apa, dan di mana. 

3.  pemanggilan kembali atau mengingat kembali (retrieval) yakni proses 

menggunakan informasi yang disimpan. 

 

Bagaimana memori bekerja? Mekanisme kerja memori dapat dijelaskan 

melalui tiga teori berikut. 

1.  Teori Aus (Disuse Theory): memori hilang atau memudar karena waktu 

seperti otot, memori kita baru kuat apabila dilatih terus-menerus.  

2.  Teori Interferensi: rekaman memori yang berikut akan menghapus atau 

mengaburkan memori yang tersimpan sebelumnya. 

3.  Teori Pengolahan Informasi: informasi mula-mula disimpan di sensory 

storage (gudang indrawi) lalu ke short-term memory (memori jangka 

pendek), lalu dilupakan atau dikoding untuk dimasukkan ke long-term 

memory (memori jangka panjang). 

 

Setelah Anda memahami pengertian memori dan mekanisme kerjanya, 

mari kita lanjutkan pembahasan kita pada jenis-jenis memori. 

 

1. Jenis-jenis Memori 

Ada berbagai macam memori. Pertama, dapat dilihat dari jangka waktu 

penggunaannya. Kedua, dilihat dari jenis informasi yang disimpannya. 

Dilihat dari jangka waktu penggunaannya ada dua sebagai berikut. 

a.  Memori jangka pendek (short-term memory). Memori ini adalah 

pengingatan informasi dalam waktu relatif sangat singkat. Misalnya, 

sebagai mahasiswa, Anda harus menghubungi seorang dosen untuk 

menanyakan nilai ujian Anda. Anda memutuskan untuk meneleponnya. 
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Anda membaca deretan angka nomor telepon si dosen dan 

meneleponnya, tetapi hubungan telepon tidak tersambung. Beberapa 

waktu kemudian Anda mencoba menelepon dosen Anda kembali. Anda 

kembali melihat catatan Anda karena Anda sudah lupa nomor telepon 

yang tadi. Setelah Anda berhasil menghubungi sang dosen, saat itu pula 

kemungkinan Anda sudah lupa nomor telepon dosen Anda itu. Itulah 

ingatan jangka pendek. Kita menggunakan informasi itu untuk sesaat dan 

kemudian tidak dapat memanggilnya kembali, Anda sebut itu lupa. 

Itulah sebabnya, agar tidak lupa, Anda tadi mencatatnya. 

b.  Memori jangka panjang (long-term memory). Ini adalah informasi yang 

diingat dalam waktu yang relatif panjang/lama. Memori jangka panjang 

bisa terjadi karena suatu informasi sering digunakan. Dengan demikian, 

penggunaan memori jangka pendek yang berulang-ulang akan 

menyebabkan memori jangka panjang. Misalnya, kalau Anda berulang 

kali harus menelepon dosen Anda di atas karena satu urusan, Anda pasti 

ingat nomor telepon dosen Anda itu. Setiap kali akan meneleponnya, 

Anda tidak perlu lagi melihat catatan. Begitu juga Anda ingat nomor 

telepon pacar Anda karena terlalu sering meneleponnya (bahkan di saat 

mengantuk sekalipun Anda mampu menyebutkan nomor teleponnya 

dengan lancar!). Kalau Anda belajar hanya dengan menggunakan SKS 

(sistem kerja semalam, artinya hanya belajar malam-malam menjelang 

ujian), ingatan Anda kemungkinan hanyalah jangka pendek, tetapi kalau 

Anda belajar berulang-ulang, kemungkinan besar Anda akan lebih 

mengingat materi yang harus dipelajari. 

 

 
 

Gambar 3.13 
Dengan belajar berulang-ulang, kemungkinan besar Anda akan lebih 

mengingat materi yang harus dipelajari. 
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Dari bentuk informasi yang disimpannya, ada dua jenis memori: 

a.  Memori semantik (semantic memory) yakni pengetahuan umum kita 

tentang orang, tempat, dan hal-hal lain di dunia. 

b.  Memori episodik (episodic memory) yakni informasi yang bersifat 

personal atau informasi yang diingat orang berdasarkan tempat atau 

waktu yang khusus. Memori jenis ini juga termasuk autobiographical 

memories yakni semua ingatan tentang diri sendiri. 

 

Memori semantik dan episodik saling berkaitan. Pengetahuan semantik 

berasal dari memori episodik, sementara memori episodik diatur berdasarkan 

kategori-kategori semantik. 

 

2. Proses Seleksi 

Dalam komunikasi manusia selalu melakukan proses seleksi (selective 

processes). Ada tiga macam proses seleksi, yaitu (a) selective attention,                     

(b) selective perception, dan (c) selective memory. Baik saat memperhatikan 

sesuatu, memersepsikan sesuatu atau menyimpan sesuatu, manusia 

melakukan seleksi. Proses seleksi ini dipengaruhi oleh banyak faktor, baik 

dari dalam (internal) maupun dari luar diri kita (eksternal). Beberapa di 

antaranya adalah budaya, usia, jenis kelamin, keluarga, agama, pendidikan, 

pengalaman, penampilan objek itu sendiri. 

Perhatian selektif (selective attention) kadang-kadang juga disebut 

selective exposure. Selective attention secara sederhana dapat diartikan: kita 

memberi perhatian pada hal-hal yang menonjol bagi kita. Secara sadar atau 

tidak sadar, kita menyeleksi objek atau peristiwa dengan memberi fokus pada 

objek atau peristiwa tertentu dan mengabaikan yang lainnya. Kita lebih 

beperhatian pada orang berbaju merah yang berada di kumpulan orang-orang 

berbaju putih, kita lebih menaruh perhatian pada mobil sport terbaru 

dibandingkan mobil-mobil lainnya, atau kita lebih perhatian pada iklan besar 

di surat kabar daripada iklan baris. 

Proses seleksi juga terjadi ketika mempersepsi sesuatu (disebut selective 

perception). Sukar sekali memisahkan atau membedakan selection attention 

dengan selection perception. Sebenarnya antara keduanya terjadi tumpang 

tindih. Selection attention adalah bagian dari selection perception. 

Selection memory kadang-kadang juga disebut selection retention. 

Selection memory terjadi jika kita sadar maupun tidak sadar hanya mengingat 

hal-hal tertentu dan melupakan yang lainnya. Pada saat tertentu, kita hanya 
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mengingat informasi A. Akan tetapi, pada waktu lainnya kita melupakan A, 

namun mengingat B. 

 

3. Kelupaan: Saat Memori “Tidak Berfungsi” 

Mengapa kelupaan dapat terjadi? Kita akan membahas alasan-alasan 

mengapa memori kita kadang “tidak berfungsi”, menempatkan kita dalam 

situasi tidak mampu mengingat informasi yang kita inginkan (Solso dkk, 

2008). 

Hal pertama yang perlu kita ketahui dalam situasi kelupaan adalah 

jawaban atas pertanyaan ini: Apakah suatu informasi sungguh-sungguh 

memasuki otak kita? Apakah sistem sensorik kita tidak bekerja saat informasi 

kita terima (misalnya, kita sedang mengenakan headphone dan tidak dapat 

mendengar suara lain)? Apakah energi atensi kita tidak diarahkan kepada 

stimuli yang relevan dalam lingkungan (misalnya, kita sedang melihat ke arah 

lain ketika seorang pencopet merogoh dompet teman kita, dan kita tidak 

melihat pencopet tersebut)? Jika informasi tidak memasuki otak kita melalui 

reseptor-reseptor sensorik akibat pengaruh sistem atensi, akibatnya tidak ada 

informasi yang dapat diingat. Hal ini disebut “kegagalan penyandian” (failure 

to encode) dan mengacu pada kegagalan memasukkan materi ke dalam long-

term memory (memori jangka panjang). Meskipun demikian, terkadang kita tidak 

menyadari bahwa informasi yang kita "pelajari" tidak sungguh-sungguh 

memasuki memori kita. Anda mungkin terkejut saat mengetahui Anda kurang 

berhasil dalam mengerjakan soal-soal ujian meskipun Anda tidak pernah 

sekalipun membolos satu sesi kuliah; namun bila selama kuliah Anda sering 

melamun atau mengerjakan aktivitas lain, informasi dari kuliah tersebut tidak 

memasuki long-term memory Anda sehingga Anda tidak dapat mengambilnya 

kelak. Anda mungkin juga pernah mengalami kegagalan penyandian saat Anda 

diperkenalkan dengan seseorang dan tak lama kemudian Anda tidak mampu 

mengingat nama orang tersebut. Anda mungkin bukannya "melupakan" nama 

itu; alih-alih, nama tersebut mungkin memang tidak pernah memasuki sistem 

memori Anda.  

 
Gambar 3.4  

Kegagalan Penyandian Akibat dari Stres 
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Solso dkk (2008) menyebutkan, sebuah faktor lain yang dapat 

memengaruhi  kegagalan penyandian adalah faktor stress. Hukum Yerkes-

Dodson mendalilkan bahwa tingkat arousal yang sangat rendah atau sangat 

tinggi menghambat kinerja memori dan proses-proses kognitif yang lain. 

Ketika tingkat arousal sedemikian kuatnya, hal tersebut menyebabkan 

kelupaan karena memori yang disimpan mungkin hanya berupa bagian 

emosional dari pengalaman tersebut, tanpa detail yang jelas. 

Selanjutnya juga ada yang disebut “kegagalan konsolidasi” 

(consolidation failure) yakni hilangnya memori akibat gangguan organik 

yang terjadi saat pembentukan jejak memori (memory trace), yang berakibat 

pada terbentuknya memori-memori yang tidak sempurna, yang bagi individu 

yang bersangkutan dirasakan sebagai "kelupaan". Dalam kegagalan 

konsolidasi, short-term memory bekerja dengan normal namun gangguan 

terjadi pada proses perpindahan informasi dari short-term memory ke long-

term memory. 

Anda tentu kenal dengan istilah yang disebut “amnesia”. Amnesia adalah 

sejenis kelupaan yang terjadi akibat adanya problem di otak. Berbeda dengan 

yang Anda tonton di film-film, amnesia tidak terjadi semudah akibat pukulan 

di kepala, dan sangat jarang berakibat hilangnya informasi mengenai diri dan 

identitas individu yang bersangkutan. Amnesia dapat disebabkan oleh 

penyakit (seperti Alzheimer dan sindrom Korsakoff), dan dapat pula 

diakibatkan oleh cedera traumatik di otak (traumatic brain injury).  

Sebuah bentuk kelupaan lainnya adalah “decay” (secara harafiah berarti 

“pembusukan”) yakni memudarnya memori seiring berlalunya waktu atau 

akibat jarang digunakannya memori tersebut. Decay dapat terjadi di short-

term memory (Anda mengingat nomor telepon yang diucapkan operator 

hingga Anda menemukan sebuah pulpen atau telepon genggam Anda untuk 

menuliskan nomor telepon tersebut). Decay dapat pula terjadi di long-term 

memory yakni saat informasi yang tidak diakses memudar secara alamiah.  

Bentuk lain adalah “interferensi” (interference) yakni bercampur-baurnya 

memori-memori yang serupa. “Interferensi retroaktif” (retroactive 

interference) terjadi ketika memori-memori baru menghambat pengambilan 

memori-memori lama (“retro” = “lama; tempo dulu” −memori-memori lama 

dihambat). Sebagai contoh, saat Anda menjadi mahasiswa baru, Anda 

mendapatkan nomor pokok mahasiswa yang sekaligus menjadi nomor absen 

Anda. Anda menghapalkan nomor tersebut dan sesudahnya tidak mampu 

mengingat nomor absen Anda selama SMU −nomor yang Anda gunakan 
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selama tiga tahun! “Interferensi proaktif” (proactive interference) terjadi saat 

memori-memori lama menghambat pengambilan memori-memori baru 

(“pro” = “baru” --memori-memori baru dihambat). Sebagai contoh, sebagai 

mahasiswa, Anda terkadang membawa kendaraan pribadi ke kampus, dan 

sering kali harus parkir di tempat tertentu, yang agak jauh dari kampus. Suatu 

hari, Anda secara kebetulan menemukan tempat parkir yang sangat dekat 

dengan kampus Anda. Setelah kuliah usai, pada siang harinya, ketika Anda 

berada? Anda mungkin berjalan ke tempat parkir yang jauh, tempat Anda 

biasa memarkir kendaraan Anda. Memori baru (tempat parkir yang lebih 

dekat, yang Anda temukan pagi tadi) dihambat oleh memori lama (tempat 

Anda biasa memarkir kendaraan). 

Ada pula bentuk kelupaan yang dikenal sebagai “kelupaan yang 

disengaja” (motivated forgetting) yakni represi yang disadari terhadap 

memori, yang pada umumnya dilakukan seseorang untuk menghindari 

kenangan akan pengalaman-pengalaman traumatik. Ketika seseorang 

menolak membicarakan atau memikirkan suatu pengalaman traumatik, ia 

mungkin akan mulai melupakan pengalaman tersebut. 

“Represi” (repression) adalah tindakan mendorong pemikiran-

pemikiran, memori-memori, atau perasaan-perasaan yang mengancam keluar 

dari kesadaran. Konsep asli Freud tentang represi menyatakan bahwa represi 

dilakukan secara tidak sadar untuk melindungi ego. Freud mendalilkan 

bahwa mimpi, hipnosis, dan asosiasi bebas adalah sarana untuk mengungkap 

memori-memori tersebut. Memori-memori yang ditekan (“direpres”) adalah 

memori yang disingkirkan seseorang dari kesadarannya, terutama 

menyangkut memori yang menyakitkan, seperti pelecehan seksual semasa 

kanak-kanak. Memori-memori tersebut dapat dibawa ke kesadaran melalui 

psikoterapi. Represi bukanlah suatu proses yang sadar (berbeda dengan 

kelupaan yang disengaja).  

 

4. Mengingat 

Pada titik ini Anda mungkin sudah memahami bahwa kemampuan 

mengingat dan kemampuan melupakan adalah kemampuan yang penting dan 

bermanfaat. Kemampuan mengingat tempat parkir kendaraan Anda, 

kemampuan mengingat tujuan Anda (ke toko atau ke kampus), dan 

kemampuan mengingat kawan dan lawan adalah sama pentingnya dengan 

kemampuan melupakan daftar belanjaan minggu yang lalu, kemampuan 
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melupakan nomor telepon infomercial, dan kemampuan melupakan kata-kata 

menyakitkan yang diucapkan rekan Anda.  

Solso dkk (2008) menyebutkan bahwa sebagian besar kemampuan 

mengingat dan melupakan dikendalikan oleh proses-proses neural yang 

mengatur seluruh proses tersebut tanpa upaya sadar. Meskipun demikian, 

terkadang kita berada dalam situasi saat kita harus menghapalkan hal-hal 

tertentu agar kita tidak melupakan hal-hal tersebut, dan dengan demikian 

“mematikan” tendensi alamiah kita untuk membiarkan informasi memudar 

(decay) seiring berlalunya waktu --artinya, dalam situasi-situasi tertentu, kita 

mengambil alih proses-proses memori kita. Pada masa kini, kita dapat 

menelepon ke rumah kita menggunakan telepon genggam dan meninggalkan 

pesan bagi kita sendiri, kita dapat mencatat agenda dalam telepon genggam 

agar kita tidak melupakan suatu jadwal, dan kita bahkan dapat mengabadikan 

suatu foto melalui telepon genggam kita. Meskipun demikian, tanpa 

kemampuan membaca dan menulis pun, manusia tetap mampu mengingat 

banyak hal.  

 

 
 

Telepon genggam menjadi media yang membantu  

menyimpan memori kita 

 

Dalam bagian berikut kita akan merangkum sejumlah sistem mnemonik 

yang membantu orang-orang mengingat hal-hal yang penting sekaligus 

mampu memberikan pemahaman bagi kita mengenai cara kerja sistem 

memori kita. 

Mnemonik (mnemonic) (dibaca ne-mahn'-ick) adalah suatu teknik yang 

meningkatkan penyimpanan dan pengambilan informasi dalam memori 

(Solso dkk, 2008). Richards (2009) mengatakan bahwa mnemonik sebuah 

teknik untuk meningkatkan, khususnya, memori verbal dan faktual. 
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Dalam mitologi Yunani, Mnemosyne (yang merupakan asal kata 

mnemonic) adalah ibu dari sembilan muse (semacam tokoh pujangga) dalam 

bidang kesenian dan ilmu pengetahuan. Memori dianggap sebagai 

keterampilan mental tertua dan yang paling dikagumi; memori dianggap 

sebagai induk dari segala keterampilan lain. Diyakini bahwa jika kita tidak 

memiliki memori, kita tidak akan pernah memiliki ilmu pengetahuan, 

kesenian, maupun logika. 

Terdapat sejumlah sarana untuk membantu kinerja memori (dalam 

beberapa kasus bahkan menggantikan memori). Para orator membawakan 

pidato mereka sering kali dengan bantuan catatan; para pembawa berita 

televisi menggunakan alat teleprompter; para wiraniaga mengambil barang 

dari stok dengan bantuan indeks visual; dan para dokter memeriksa simtom-

simtom dengan panduan buku referensi. Para ahli pidato Yunani dan Romawi 

kuno menggunakan teknik mnemonik yang disebut metode loci (method of 

loci) untuk mengingat pidato-pidato mereka; para pendoa menggunakan 

butir-butir tasbih (beads) atau roda-doa (prayer wheels) untuk memudahkan 

pengucapan berulang-ulang doa-doa formal; dan cerita-cerita rakyat (yang 

diturunkan secara lisan) pada umumnya dipenuhi pencitraan atau adegan-

adegan yang sangat hidup, yang membantu meningkatkan memori terhadap 

cerita tersebut.  

 

 
 

Teleprompter, alat yang membantu para pembaca berita TV 

Beberapa teknik mnemonik sebagai berikut. 

1.  Teknik Loci 

 Loci berarti lokasi. Metode loci adalah metode yang mengasosiasikan 

objek-objek tertentu dengan tempat-tempat tertentu atau 

mengasosiasikan tempat-tempat atau benda-benda di lokasi yang dikenal 

dengan hal-hal yang ingin Anda ingat. Apabila Anda ingin menggunakan 

metode ini, maka pilihlah tempat yang akrab dengan Anda seperti rumah 

atau mobil Anda.  
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 Misalnya, Anda akan memberikan presentasi yang mengandung tiga 

topik utama. Setiap bagian presentasi akan dihubungkan dengan pasak 

(penanda) yang mewakili urutan isi presentasi.  Misalnya, mari 

bayangkan sebuah ruangan kelas. Peta Indonesia di dinding kelas adalah 

hal pertama yang Anda lihat ketika maju ke depan. Anda memilih peta 

tersebut itu untuk mengingatkan Anda pada ucapan selamat pada guru 

dan teman-teman Anda di kelas. Piagam-piagam yang terpasang di 

dinding dipilih untuk mengingatkan Anda pada topik selanjutnya, dan 

mungkin pot tanaman di pojok ruangan dipilih untuk mengingatkan 

bagian penutup dari presentasi yang akan Anda sampaikan. 

 Contoh lain: Anda ingin mengingat daftar belanjaan yang terdiri atas 

sampo, pasta gigi, mi, keju, dan kecap. Anda akan pulang ke rumah 

menyetir mobil dan harus mampir ke swalayan dalam perjalanan pulang. 

Coba luangkan waktu Anda untuk membayangkan hal berikut ini. 

Sampo muncrat dari botol, membasahi bagasi mobil Anda. Begitu pula 

pasta gigi keluar dari wadahnya membuat jok mobil Anda belepotan.  Mi 

bergelantungan di kaca spion. Keju mencair membasahi setir. Sementara 

itu kecap mengalir menetes-netes dari atap mobil. Kini, ketika Anda 

memasuki mobil untuk pulang dari tempat kerja dan ingin mengingat apa 

yang harus Anda beli, Anda hanya perlu melihat ke bagasi, dan yang 

lain-lainnya akan bermunculan kembali dalam bayangan Anda. Anda 

akan teringat dengan apa yang harus Anda beli! Semakin aneh dan 

konyol imajinasi Anda ini, semakin mudah untuk mengingatnya. 

 

2.  Teknik Kata Kunci 

 Metode mnemonik ini telah digunakan orang selama bertahun-tahun, 

terutama untuk mengingat kata-kata bahasa asing dan konsep abstrak. 

Metode ini adalah asosiasi lain yang mengaitkan secara verbal dan visual 

kata yang berlafal mirip dengan kata atau konsep yang harus diingat. 

Misalnya untuk mengingat kata “patofobia” (fobia terhadap penyakit), 

kita mengasosiasikannya dengan kata “patok” (karena kata itu mudah 

kita ingat), jadi kita  coba mendekatkan “pato” dengan “patok” lalu 

hanya tinggal menambah kata “fobia”; jadilah kita mengingat kata 

“patofobia”. Contoh lain, untuk mengingat arti kata “hiperbola” (suka 

berlebihan dalam menceritakan sesuatu), coba bayangkan seorang kiper 

yang tidak dapat menangkap bola yang melambung terlampau tinggi. 
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3.  Teknik Kata Penghubung 

 Menghubungkan adalah proses mengaitkan atau mengasosiasikan satu 

kata dengan kata yang lain melalui sebuah aksi atau gambaran. Strategi 

ini biasa digunakan dengan sistem kata penanda untuk mengingatkan 

serangkaian informasi dalam urutan tertentu. Dengan strategi kata 

penanda yang telah diajarkan tadi, misalnya nomor telepon 340118 dapat 

diingat dengan dihubungkan dengan: bemo beroda (3) yang mogok 

ditarik oleh mobil beroda (4), ingin dibawa ke garasi kosong (0) tetapi di 

jalan berpapasan dengan ambulans (118). Proses mengingat bisa 

disederhanakan dengan mengkombinasikan nomor dalam beberapa unit 

(seperti contoh mengingat angka 118 dengan nomor ambulans tadi). 

Kunci dalam membuat hubungan adalah menggunakan imajinasi. 

Hubungan yang dibentuk tidak perlu logis atau realistis, yang penting 

hubungan itu memicu ingatan Anda. 

 

4.  Akronim 

 Akronim adalah satu kata yang terbuat dari huruf pertama dari 

serangkaian kata (contoh: RI, PSSI, SD, dll). Akronim terkadang 

memasukkan huruf kedua (biasanya huruf vokal) agar singkatan lebih 

mudah terbaca (contoh Jabodetabek adalah akronim dari JAkarta, 

BOgor, DEpok, TAngerang, BEKasi) atau bahkan merupakan kombinasi 

dari beberapa huruf depan dan tengah (contoh: Menbudpar adalah 

akronim dari MENteri KeBUDayaan dan PARiwisata). Gunakan 

imajinasi Anda jika harus mengingat lima hal yang harus Anda lakukan 

saat pulang ke rumah (misalnya, bersih-bersih, mencuci, memasak, 

menelpon, dan membaca koran). Anda dapat memicu ingatan anda 

dengan membuat akronim BC-M2K. 

 

 

5.  Akrostik (Jembatan Keledai) 

 Akrostik seperti akronim, juga mengggunakan huruf-huruf kunci untuk 

membuat konsep abstrak lebih konkret sehingga mudah diingat. Namun, 

akrostik tidak selalu menggunakan huruf pertama dan tidak selalu 

menghasilkan singkatan dalam bentuk satu kata, informasi yang diingat 

dalam akrostik dapat berbentuk kalimat atau frase tertentu. Akrostik juga 

dikenal dengan nama “jembatan keledai”. Misalnya, untuk mengingat 



3.36  Psikologi Komunikasi ⚫ 

urutan warna-warni pelangi digunakan akrostik mejikuhibiniu: merah, 

kuning, hijau, biru, nila, ungu.  

 

 
 

Urutan warna pelangi diingat dengan akrostik “mejikuhibiniu” 

 

 

B.  BERPIKIR (THINKING) 

 

Berpikir, atau lebih luas: kognisi, adalah penggunaan persepsi, 

kombinasi mental, dan penyajian internal tentang simbol, objek atau konsep 

(Dworetzky, 1988). Definisi lain menyebutkan berpikir adalah setiap perilaku 

yang menggunakan ide (Hilgard, 1962). 

Menurut Sobur (2003), dalam pengertian yang terbatas, berpikir tak bisa 

didefinisikan. Tiap kegiatan jiwa yang menggunakan kata-kata dan 

pengertian selalu mengandung hal berpikir. Namun, secara umum, tiap 

perkembangan dalam ide, konsep, dan sebagainya dapat disebut berpikir 

(Bochenski, dalam Suriasumantri, 1999). Umpamanya, jika seseorang 

bertanya kepada saya, “Apakah yang sedang kamu pikirkan?” Mungkin saya 

menjawab, “Saya sedang memikirkan keluarga saya.” Hal ini berarti bahwa 

bayangan, kenangan, dan sebagainya hadir serta ikut-mengikuti dalam 

kesadaran saya. Karena itu, definisi yang paling umum dari berpikir adalah 

perkembangan ide dan konsep (Sobur, 2003). 

Berpikir adalah satu keaktifan pribadi manusia yang mengakibatkan 

penemuan yang terarah pada suatu tujuan. Kita berpikir untuk menemukan 

pemahaman atau pengertian yang kita inginkan. Ciri-ciri yang terutama dari 

berpikir adalah adanya abstraksi (Purwanto, 1998 dalam Sobur, 2003). 

Abstraksi dalam hal ini berarti anggapan lepasnya kualitas atau relasi dari 
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benda-benda, kejadian-kejadian, dan situasi-situasi yang mula-mula dihadapi 

sebagai kenyataan. 

 

 
 

Untuk lebih memahami pengertian berpikir, kami ajak Anda untuk 

menyimak penjelasan berikut ini. 

Ketika kita membayangkan sesuatu atau berusaha memecahkan 

persoalan, kita disebut berpikir. Dalam berpikir kita melibatkan semua proses 

yang kita sebut di muka: sensasi, persepsi, dan memori. 

Berpikir merupakan proses representasional atau simbolik. Berpikir 

menunjukkan berbagai kegiatan yang melibatkan penggunaan konsep dan 

lambang, sebagai pengganti objek dan peristiwa. 

Apa fungsi berpikir? Berpikir diperlukan untuk memahami realitas 

dalam rangka pembuatan keputusan (decision making), memecahkan 

persoalan (problem solving), dan menghasilkan yang baru (creativity). 

Memahami realitas berarti menarik kesimpulan, meneliti berbagai 

kemungkinan penjelasan dari realitas eksternal dan internal. Oleh karenanya, 

Anita Taylor, dkk. mendefinisikan berpikir sebagai ”proses penarikan 

kesimpulan” (thinking is a inferring process). 

Secara garis besar ada dua macam berpikir: berpikir autistik dan berpikir 

realistik. 

Berpikir autistik lebih tepat disebut melamun, berfantasi, mengkhayal. 

Dengan berpikir demikian, orang melarikan diri dari kenyataan dan melihat 

hidup sebagai gambar-gambar fantastis. 

Ada pun berpikir realistik disebut juga nalar (reasoning) yakni berpikir 

dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Ruch (dalam Rakhmat, 

2003) menyebut ada tiga macam bentuk berpikir realistik yakni berikut ini.  
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1.  Berpikir deduktif: mengambil kesimpulan dari hal-hal yang umum 

kepada hal-hal yang khusus. Misal: Semua makhluk hidup perlu makan. 

Manusia adalah makhluk hidup. Jadi, manusia perlu makan. 

2.  Berpikir induktif; merupakan kebalikan berpikir deduktif: dimulai hal-

hal yang khusus dan kemudian mengambil kesimpulan umum. Di sini 

kita melakukan generalisasi. 

3.  Berpikir evaluatif yakni berpikir kritis, menilai baik buruknya, tepat 

tidaknya suatu gagasan. Dalam berpikir evaluatif, kita tidak menambah 

atau mengurangi gagasan. Kita menilainya menurut kriteria tertentu. 

 

Menurut Rakhmat, perkembangan mutakhir psikologi kognitif 

menunjukkan bahwa manusia lebih sering berpikir tidak logis daripada 

berpikir logis, seperti berpikir deduktif. Rakhmat mengutip Hunt yang 

menyatakan, ”Berpikir logis bukanlah kebiasaan kita atau hal yang alamiah. 

Dan cara berpikir yang menurut kaidah logika tidak valid, yang biasanya kita 

lakukan, justru berjalan agak baik dalam kebanyakan situasi sehari-hari”. 

Hal yang lazim dilakukan orang dalam berpikir adalah berpikir analogis 

yakni berpikir dengan cara menggunakan perbandingan atau kontras. Ini 

bukanlah cara berpikir logis, bahkan studi-studi yang ada menunjukkan, tidak 

hanya kalangan awam, para ahli pun umumnya berpikir analogis. 

Selanjutnya, mari kita pelajari tiga fungsi berpikir yang sudah disebut di 

atas. 

 

1. Membuat Keputusan (Decision Making)  

Dalam kehidupan manusia yang dinamis, kita tidak hanya harus 

menyeleksi, menginterpretasi, dan mengingat informasi, tetapi kita juga 

menggunakan informasi sebagai dasar untuk memutuskan bagaimana 

tindakan atau perilaku kita. Kita senantiasa melakukan tindakan pembuatan 

keputusan (decision making). Tindakan ini merupakan salah satu fungsi 

berpikir. 

Beberapa asumsi yang mendasari proses decision making adalah                           

(a) keputusan merupakan hasil berpikir, (b) keputusan selalu melibatkan 

pilihan dari berbagai alternatif, dan (c) keputusan selalu melibatkan tindakan 

nyata, walaupun pelaksanaannya bisa ditunda atau dilupakan. 

Pembuatan keputusan kita terjadi dalam apa yang disebut information-

use environment. Ada empat jenis information-use environment: 
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a. Geografikal: ditetapkan oleh batas-batas fisik dan geografis, misalnya 

ruangan, gedung, RT, kelurahan, kota, negara. 

b. Interpersonal: ditetapkan oleh kehadiran orang lain dalam situasi tatap 

muka, misalnya wawancara, kencan, bercakap-cakap. 

c. Grup atau organisasional; ditetapkan oleh adanya individu-individu 

dalam unit kelompok atau organisasi yang terbentuk untuk tujuan 

tertentu, misalnya klub olahraga, kelompok keagamaan, perusahaan 

swasta. 

d. Kultural: ditetapkan oleh adanya berbagai individu yang kemungkinan 

secara personal tidak saling mengenal satu sama lain, namun terikat oleh 

misalnya budaya, etnik atau kebangsaan yang sama, misalnya orang Bali, 

suku Jawa, Indonesia, Indian. 

 

Setelah Anda pelajari proses decision making, berikut dapat Anda 

pelajari tahap-tahap dalam pembuatan keputusan (decision making). 

Pembuatan keputusan terjadi dalam tahap-tahap (sekuen) yang disebut 

information-use sequence yakni (1) deskripsi, (2) klasifikasi, (3) evaluasi, 

dan (4) tindakan (action). 

Pada tahap paling awal, kita menggunakan informasi untuk 

mendeskripsikan sesuatu: menentukan bentuk, karakteristik atau penampilan 

objek, situasi atau orang. Berdasarkan deskripsi tersebut, kita akan 

melakukan klasifikasi. Pada tahap ini, kita membandingkan pengamatan baru 

kita tentang sesuatu dengan informasi yang tersimpan dari pengalaman 

sebelumnya untuk melihat di mana suatu objek, orang atau peristiwa "cocok". 

Setelah kita mengklasifikasi kita akan mengadakan evaluasi. Pada tahap ini, 

kita akan mengidentifikasi beberapa hubungan yang kemudian menentukan 

apa tindakan atau reaksi yang tepat. Setelah itu kita akan memasuki tahap 

keempat. Berdasarkan deskripsi, klasifikasi, dan evaluasi, kita melakukan 

tindakan baik verbal maupun nonverbal. Setelah melakukan tindakan kita 

akan menunggu umpan balik (feedback) sebagai akibat tindakan yang kita 

lakukan. Pada saat itu, sekali lagi kita akan melewati tahap-tahap di atas, 

Menurut Rakhmat (2003), proses pembuatan keputusan sangat 

tergantung pada faktor-faktor personal atau individual. Termasuk faktor 

tersebut adalah:  
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a.  Kognisi (pengetahuan yang dimiliki), 

 Contoh kognisi: jika Anda tahu bahwa nikotin berbahaya buat kesehatan, 

Anda memutuskan untuk mengurangi merokok. 

b.  Motif 

 Contoh motif: jika Anda bermaksud memperoleh pengalaman kerja 

sebanyak-banyaknya Anda memutuskan untuk menerima tawaran kerja 

yang bagi Anda akan memberi pengalaman yang Anda cari, walaupun 

gajinya kecil. 

c.  Sikap  

 Contoh sikap: jika Anda tidak menyukai orang yang tidak jujur, Anda 

memutuskan untuk menjauhi A, seorang teman yang Anda nilai 

memiliki sifat hipokrit. 

 

Ketiga faktor ini tidak bisa dilihat secara terpisah-pisah karena 

kemungkinan akan terjadi secara sekaligus. 

Ketika proses pembuatan keputusan terjadi pada diri individu, proses 

reaksi dan tindakan sering memunculkan proses interacting. Pada kondisi ini, 

perilaku pembuatan keputusan bagi tiap orang sangat dipengaruhi oleh 

perilaku orang lain. 

Setelah Anda memahami betul pembuatan keputusan, mari kita lanjutkan 

ke fungsi berpikir yang kedua yaitu pemecahan masalah. 

 

2. Pemecahan Masalah (Problem Solving) 

Apa yang disebut masalah? Masalah timbul jika aktivitas mencapai 

tujuan terhambat, ketika suatu kebutuhan tidak terpenuhi atau ketika 

pertanyaan tidak terjawab. Ketika menemukan masalah, manusia akan 

berusaha mencari pemecahan atau berusaha mengatasinya. Inilah salah satu 

fungsi berpikir (thinking). Proses ini disebut problem solving (proses 

pemecahan masalah). 

Proses ini kompleks, banyak faktor yang memengaruhi. Faktor yang 

memengaruhi  itu adalah (a) faktor situasional yakni sifat stimulus yang 

menimbulkan masalah (seperti baru-lama, sulit-mudah, sering-jarang, dan 

sebagainya) dan (b) faktor personal yakni faktor biologis dan sosiopsikologis 

(misalnya motivasi, sikap, kebiasaan, dan emosi). 

Proses pemecahan masalah terjadi secara bertahap. Umumnya ada lima 

tahap yang dilalui manusia. Namun, tahapan ini tidak selalu berurutan seperti 

ini. 
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a. Terjadi peristiwa yang menghambat perilaku tertentu yang biasa. Pada 

saat ini orang akan berusaha mengatasinya dengan pemecahan yang 

rutin. Jika mobil di depan Anda tidak bergerak setelah lampu lalu lintas 

menyala hijau, Anda akan mengklakson berulang-ulang. Jika mobil Anda 

mogok, Anda akan menstarter berulang-ulang. 

b. Jika cara biasa di atas gagal, Anda akan menggali memori Anda untuk 

mencari cara-cara yang efektif di masa lalu. Oleh karena mobil di depan 

Anda mogok, Anda memutuskan untuk bergerak ke kiri atau ke kanan 

untuk melewatinya. Ketika mobil Anda tidak mau distarter, Anda akan 

menepikannya ke pinggir jalan, 

c. Anda melakukan berbagai cara untuk mengatasi masalah. Anda menggali 

segala kemungkinan pemecahan masalah dari pikiran Anda. Anda di sini 

akan melakukan uji coba. 

d. Anda mencoba memahami situasi yang terjadi, mencari jawaban dan 

menemukan kesimpulan yang tepat. Di sini sering digunakan analogi. 

e. Tiba-tiba terlintas dalam pikiran Anda suatu pemecahan. Kitasan 

pemecahan masalah ini disebut insight solution. 

 

Selanjutnya, berkaitan dengan pemecahan masalah (problem solving), 

diperlukan kemampuan untuk berpikir kreatif yang merupakan fungsi 

berpikir berikutnya. 

 

3. Berpikir Kreatif (Creative Thinking) 

Berpikir kreatif harus memenuhi tiga syarat.  

a. Kreativitas melibatkan respons atau gagasan yang baru atau yang secara 

statistik sangat jarang terjadi.  

b. Harus dapat memecahkan persoalan secara realistis.  

c. Merupakan usaha untuk mempertahankan insight yang orisinal, menilai, 

dan mengembangkannya sebaik mungkin. 

Guilford (dalam Rakhmat, 2003) membedakan antara berpikir kreatif 

dan tidak kreatif dengan konsep berpikir konvergen dan divergen. Berpikir 

konvergen adalah kemampuan untuk memberikan satu jawaban yang tepat 

pada pertanyaan yang diajukan. Sebaliknya dengan yang divergen, jawaban 

atas pertanyaan yang diajukan bisa banyak. Menurut Guilford, orang kreatif 

ditandai dengan pola berpikir divergen yakni mencoba menghasilkan 
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sejumlah kemungkinan jawaban. Berpikir konvergen erat kaitannya dengan 

kecerdasan, sedangkan divergen dengan kreativitas. 

Orang-orang kreatif berpikir dengan cara analogis, mereka mampu 

melihat berbagai hubungan yang tidak terlihat oleh orang lain. Bagaimanakah 

proses berpikir kreatif? Menurut Rakhmat, para psikolog menyebut ada lima 

tahap berpikir kreatif: 

1.  Orientasi masalah dirumuskan dan aspek-aspek masalah diidentifikasi. 

2.  Preparasi pikiran berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin informasi 

yang relevan dengan masalah. 

3.  Inkubasi: pikiran beristirahat sebentar, ketika berbagai pemecahan 

berhadapan dengan jalan buntu. Pada tahap ini, proses pemecahan 

masalah berlangsung terus dalam jiwa bawah sadar kita. 

4.  Iluminasi masa inkubasi berakhir ketika pemikir memperoleh semacam 

ilham, serangkaian insight yang memecahkan masalah. 

5.  Verifikasi tahap terakhir untuk menguji dan secara kritis menilai 

pemecahan masalah yang diajukan pada tahap keempat. 

 

Ada beberapa faktor yang secara umum menandai orang-orang kreatif, 

yaitu sebagai berikut. (Rakhmat, 2003) 

1. Kemampuan kognitif. Termasuk di sini kecerdasan di atas rata-rata, 

kemampuan melahirkan gagasan-gagasan baru, gagasan-gagasan yang 

berlainan, dan fleksibilitas kognitif. 

2.  Sikap yang terbuka. Orang kreatif mempersiapkan dirinya menerima 

stimuli internal dan eksternal. Ia memiliki minat yang beragam dan luas. 

3.  Sikap yang bebas, otonom, dan percaya pada diri sendiri. Orang kreatif 

tidak terlalu senang diatur, ia ingin menampilkan dirinya semampu dan 

semaunya. Ia tidak mau terlalu terikat dengan konvensi-konvensi sosial. 

 

 

 

 

 

 

1) Memori memegang peranan penting dalam proses persepsi. Diskusikan 

dengan teman-teman Anda, bagaimana penjelasannya? 

2) Jelaskan tahap-tahap proses memori! 

LATIHAN 

 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 

kerjakanlah latihan berikut! 
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3) Jelaskan mekanisme kerja memori kita! 

4) Untuk informasi yang datang kepada kita, kita melakukan perhatian 

selektif. Uraikan proses terjadinya seleksi tersebut! 

5) Diskusikan dengan teman-teman Anda mengenai fungsi berpikir! 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 

1) Memori adalah kemampuan untuk merekam, menyimpan, dan kemudian 

memanggil kembali informasi yang telah atau pernah kita terima. 

Peranannya dalam proses persepsi adalah merupakan rujukan dan 

berpikir. Bagaimana kita mengorganisasikan, mengolah, dan 

mengevaluasi informasi dan stimulus yang kita terima dan kemudian 

meresponsnya dalam proses persepsi sangat dipengaruhi oleh memori 

kita. Selanjutnya, silakan Anda pelajari kembali subpokok bahasan 

Memori. 

2) Dapat Anda lihat pada subpokok bahasan Memori. 

3)  Ada tiga teori yang menjelaskan mekanisme kerja memori, silakan Anda 

baca ulang teori-teori tersebut pada subpokok bahasan Memori 

4) Silakan Anda pelajari kembali pokok bahasan Memori, sub-subpokok 

bahasan proses seleksi 

5)  Dapat Anda lihat kembali pada subpokok bahasan berpikir (thinking). 

 

 
 

 

Memori adalah kemampuan untuk merekam, menyimpan atau 

memanggil kembali informasi. Terdapat tiga tahap memori:                              

(1) perekaman (encoding), (2) penyimpanan (storage), dan (3) 

pemanggilan kembali atau mengingat kembali (retrieval). 

Mekanisme kerja memori dapat dijelaskan melalui tiga teori berikut. 

1.  Teori Aus (Disuse Theory): memori hilang atau memudar karena 

waktu.  

2.  Teori Interferensi.  

3.  Teori Pengolahan Informasi. Informasi mula-mula disimpan di 

sensory storage (gudang indrawi) lalu ke short-term memory 

(memori jangka pendek), lalu dilupakan atau dikoding untuk 

dimasukkan ke long-term memory (memori jangka panjang). 

 

RANGKUMAN 
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Dilihat dari jangka waktu penggunaannya; terdapat dua jenis 

memori yaitu memori jangka pendek (short-term memory) dan memori 

jangka panjang (long-term memory). Dilihat dari jenis informasi yang 

disimpannya, ada dua jenis memori (1) memori semantik (semantic 

memory), dan (2) memori episodik (episodic memory). Memori jenis ini 

juga termasuk autobiographical memories yakni semua ingatan tentang 

diri sendiri. 

Dalam komunikasi manusia selalu melakukan proses seleksi 

(selective processes). Ada tiga macam proses seleksi yaitu (a) selective 

attention atau selective exposure, (b) selective perception, dan                           

(c) selective memory. Proses seleksi juga terjadi ketika memersepsi 

sesuatu (disebut selective perception). Sukar sekali memisahkan atau 

membedakan selection attention dengan selection perception. 

Selection memory kadang-kadang juga disebut selection retention. 

Definisi berpikir atau lebih luas kognisi menurut Dworetzky adalah 

penggunaan persepsi, kombinasi mental, dan penyajian internal tentang 

simbol, objek, atau konsep. Hilgard menyebutkan berpikir adalah setiap 

perilaku yang menggunakan ide. Dalam berpikir kita melibatkan semua 

proses sensasi, persepsi, dan memori. Berpikir merupakan proses 

representasional atau simbolik. Berpikir menunjukkan berbagai kegiatan 

yang melibatkan penggunaan konsep dan lambang, sebagai pengganti 

objek dan peristiwa. 

Fungsi berpikir diperlukan untuk memahami realitas dalam rangka 

pembuatan keputusan (decision making), memecahkan persoalan 

(problem solving), dan menghasilkan yang baru (creativity). 

Secara garis besar ada dua macam berpikir: berpikir autistik dan 

berpikir realistik. Ada tiga macam bentuk berpikir realistik yakni                    

(a) berpikir deduktif: mengambil kesimpulan dari hal-hal yang umum 

kepada hal-hal yang khusus, (b) berpikir induktif; merupakan kebalikan 

berpikir deduktif: dimulai dari hal-hal yang khusus dan kemudian 

mengambil kesimpulan umum, (c) berpikir evaluatif yakni berpikir 

kritis, menilai baik buruknya, tepat tidaknya suatu gagasan. 

Beberapa asumsi yang mendasari proses decision making adalah                

(1) keputusan merupakan hasil berpikir, (2) keputusan selalu melibatkan 

pilihan dari berbagai alternatif, dan (3) keputusan selalu melibatkan 

tindakan nyata walaupun pelaksanaannya bisa ditunda atau dilupakan. 

Pembuatan keputusan kita terjadi dalam apa yang disebut 

information-use environment, terdiri atas geografikal, interpersonal, grup 

atau organisasional, kultural: 

Tahap-tahap (sekuen) yang disebut information-use sequence, dalam 

pembuatan keputusan, yakni (1) deskripsi, (2) klasifikasi, (3) evaluasi, 

dan (4) tindakan (action). 
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Proses pembuatan keputusan sangat tergantung pada faktor-faktor 

personal atau individual yakni (1) kognisi (pengetahuan yang dimiliki), 

(2) motif, dan (3) sikap. Ketiga faktor ini tidak bisa dilihat secara 

terpisah-pisah karena kemungkinan akan terjadi secara sekaligus. 

Selain membuat keputusan, fungsi lain dari berpikir adalah untuk 

pemecahan masalah (problem solving). 

Faktor yang memengaruhi proses pemecahan masalah yang 

kompleks ini adalah (1) faktor situasional, dan (2) faktor personal.   

Ada lima tahap yang dilalui manusia dalam pemecahan masalah 

namun tahapan ini tidak selalu berurutan. 

Untuk memecahkan suatu masalah sering kali diperlukan 

kemampuan kreatif. Untuk disebut kreatif, harus memenuhi tiga syarat 

yaitu (1) kreativitas melibatkan respons atau gagasan yang baru atau 

yang secara statistik sangat jarang terjadi, (2) harus dapat memecahkan 

persoalan secara realistis, dan (3) merupakan usaha untuk 

mempertahankan insight yang orisinal, menilai, dan mengembangkannya 

sebaik mungkin. 

Guilford  membedakan antara berpikir kreatif dan tidak kreatif 

dengan konsep berpikir konvergen dan divergen. Orang kreatif ditandai 

dengan pola berpikir divergen. Berpikir konvergen erat kaitannya 

dengan kecerdasan, sedangkan divergen dengan kreativitas. 

Menurut Rakhmat, para psikolog menyebut ada lima tahap berpikir 

kreatif: 

1.  Orientasi: masalah dirumuskan dan aspek-aspek masalah 

diidentifikasi. 

2.  Preparasi: pikiran berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin 

informasi yang relevan dengan masalah. 

3.  Inkubasi: pikiran beristirahat sebentar, ketika berbagai pemecahan 

berhadapan dengan jalan buntu. Pada tahap ini, proses pemecahan 

masalah berlangsung terus dalam jiwa bawah sadar kita. 

4.  Iluminasi: ketika pemikir memperoleh semacam ilham, serangkaian 

insight yang memecahkan masalah. 

5.  Verifikasi: untuk menguji dan secara kritis menilai pemecahan 

masalah yang diajukan pada tahap keempat. 

Beberapa faktor menandai orang-orang kreatif yaitu (Rakhmat, 

2003) sebagai berikut. 

1. Kemampuan kognitif; kecerdasan di atas rata-rata, kemampuan 

melahirkan gagasan-gagasan baru, gagasan-gagasan yang berlainan, 

dan fleksibilitas kognitif. 

2.  Sikap yang terbuka; bersedia menerima stimuli internal dan 

eksternal; memiliki minat yang beragam dan luas. 

3..  Sikap yang bebas, otonom, dan percaya pada diri sendiri. 



3.46  Psikologi Komunikasi ⚫ 

 
    

 
 

1)  Memori memegang peranan penting dalam proses persepsi, sebab .... 

A. dapat menjadi rujukan dalam me-recall informasi dari memori 

B. membantu mengevaluasi stimulus yang sudah pernah kita terima 

C. antara memori dan pancaindra saling bekerja sama dalam proses 

persepsi 

D. setiap kali stimulus mengenai pancaindra kita akan dipersepsi 

 

2) Teori yang menjelaskan memori hilang atau memudar karena waktu 

adalah teori .... 

A. inferensi 

B. aus 

C. pengolahan informasi  

D. kognisi 

 

3)  Bagi seorang mahasiswa, ingatan jangka panjang berperan lebih penting 

daripada memori jangka pendek, sebab .... 

A. memori jangka pendek tidak sering digunakan 

B. memori jangka pendek tidak diperlukan dalam proses belajarnya  

C. memori jangka panjang diperlukan untuk memahami materi yang 

harus dipelajari 

D. hanya memori jangka panjang yang diperlukan untuk me-recall 

kembali ingatan 

 

4)  Proses mental yang digunakan dalam berpikir adalah .... 

A. kognisi, memori, dan sensasi  

B. emosi, persepsi, dan memori  

C. kognisi, memori, dan decision making  

D. sensasi, persepsi, dan memori 

 

5)  Berpikir yang berkaitan dengan dunia nyata disebut sebagai berpikir .... 

A. induktif 

B. deduktif 

C. dengan menggunakan nalar 

D. dengan menggunakan evaluasi 

 

TES FORMATIF 2 
 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 
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6)  Dalam acara wisuda sarjana Universitas Terbuka maka dalam menyusun 

acara maka jenis information-use-environment yang digunakan dalam 

pengambilan keputusan adalah .... 

A. geografikal 

B. interpersonal 

C. group 

D. kultural 

  

7)  Pemecahan masalah merupakan proses yang kompleks karena 

menyangkut banyak faktor yang memengaruhi. Termasuk faktor 

situasional adalah .... 

A. kebiasaan  

B. sulit-mudah  

C. suasana hati 

D. nyaman-tidak nyaman 

 

8)  Salah satu fungsi berpikir adalah berpikir kreatif. Bedanya dengan 

berpikir biasa adalah berpikir kreatif .... 

A. berorientasi ke masa depan 

B. lebih menggunakan nalar 

C. menggunakan cara analogis 

D. membutuhkan waktu yang lebih lama 

 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang 

terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 

Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2. 

 

 

 

 

 

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 

                                          80 -  89%  = baik 

                                          70 -  79%  = cukup 

                                               < 70%  = kurang 

 

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan modul selanjutnya. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 

Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang 

belum dikuasai. 

Tingkat penguasaan = 
Jumlah Jawaban yang Benar

100%
Jumlah Soal
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Kunci Jawaban Tes Formatif  
 

Tes Formatif 1 

1) C  

2) A  

3) A  

4) B  

5) B  

6) A  

7) B  

8) B 

Tes Formatif 2 

1) A  

2) B  

3) C  

4) D  

5) C  

6) A  

7) B  

8) C 
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Glosarium 
 
Billboard :  papan reklame. 

Encoding :  perekaman. 

Frame of reference :  kerangka rujukan. 

Gestalt :  keseluruhan atau konfigurasi. 

Insight :  memahami diri sendiri. 

Komunikasi intrapersonal :  komunikasi yang terjadi dalam diri manusia itu 

sendiri. 

Novelty :  kebaruan (hal-hal baru). 

Persepsi :  proses pencarian informasi untuk dipahami/ 

proses pemberian makna terhadap objek yang 

diterima melalui alat indra manusia. 

Recall :  memanggil kembali. 

Retrieval :  memanggil kembali. 

Selective perception :  persepsi selektif. 

Sensasi :  proses menangkap stimuli melalui indra kita. 

Sensory threshold :  batas minimal intensitas stimulus. 

Storage :  penyimpanan. 
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Modul 4 
 

Diri (The Self) 
 

Dr. Dra. Nina M. Armando, M.Si. 

 
 

 
 

odul 4 ini akan membahas konsep diri dan kognisi sosial tentang diri. 

Sebelum Anda memasuki Kegiatan Belajar 1, kami ajak Anda untuk 

menyimak sebentar ilustrasi berikut. 

 
Aku merasa sangat beruntung. Masa laluku yang hitam sudah 

kutinggalkan. Seburuk apa pun masa laluku itu, aku jadi tahu bahwa 
hidupku sepenuhnya terserah padaku. Dulu aku berjanji pada diriku 
sendiri bahwa bila aku bisa keluar hidup-hidup dari situasi yang 
menimpaku, aku harus berhasil melakukan sesuatu. Aku harus menjadi 
yang terbaik sesuai kemampuanku. Begitulah aku hari ini. Aku 
memastikan bahwa masa laluku sudah kulepaskan, dengan menerima 
fakta bahwa bagian dari kehidupan itu hanyalah sebagian kecil saja dari 
seluruh kehidupanku. Aku sadar bahwa lubang hitam itu ada di sana, 
senantiasa menunggu untuk mengisap aku dan mengendalikan nasibku 
selamanya, tetapi itu kalau aku membiarkannya. Aku melakukan kontrol 
positif atas hidupku. 

 (Dave Pelzer, Epilog buku A Child Called It) 

 
Dave Pelzer adalah seorang yang selamat dari peristiwa child abuse 

(penyiksaan anak) di masa kecilnya. Penyiksaan yang dialaminya adalah 

peristiwa child abuse terburuk ketiga di Amerika Serikat. Pelzer menuliskan 

pengalaman mencekamnya di masa kecil itu dalam buku trilogi. A Child 

Called It adalah buku pertamanya yang menjadi bestseller internasional. 

Dari kutipan di awal tulisan di atas kita dapat membaca bagaimana 

Pelzer menggambarkan dirinya sendiri bahwa ia merasa sangat beruntung, 

bahwa ia harus menjadi yang terbaik sesuai kemampuannya, bahwa ia sudah 

meninggalkan masa lalunya yang hitam, bahwa ia melakukan kontrol positif 

atas hidupnya. 

M 

 PENDAHULUAN 
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Setiap orang seperti Pelzer, mempunyai gambaran tentang diri (self)-nya. 

Apakah self itu? Self adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan orang 

tentang dirinya sendiri; bukan hanya tentang tubuh dan keadaan psikisnya 

sendiri saja, melainkan juga tentang anak istrinya, rumahnya, pekerjaannya, 

nenek moyangnya, teman-temannya, miliknya, uangnya. Diri adalah semua 

ciri, jenis kelamin, pengalaman, sifat-sifat, latar belakang budaya, 

pendidikan, yang melekat pada seseorang (Sarwono, 1997). 

Diri (self) adalah salah satu hal yang paling banyak diperbincangkan 

dalam psikologi sosial dalam dekade-dekade terakhir. Salah seorang pendiri 

psikologi modern, William James, menggambarkan diri (the self) sebagai 

sebuah proses mengetahui dan berpikir, dengan sebuah subjek (the I, diri 

yang sadar dan aktif) dan sebuah objek (the Me, diri yang disadari atau diri 

yang menjadi objek renungan kita). 

Menurut James, ada tiga aspek Me: 

1. aspek material (material self), tubuh dan barang milik; 

2. diri sosial (social self), kesadaran tentang bagaimana seseorang dilihat 

oleh orang lain; 

3. diri spiritual (spiritual self), kepribadian dan aspirasi psikologis 

seseorang. 

 

Yang akan kita bahas dalam modul ini adalah aspek Me yang kedua, 

yakni diri sosial (social self). Mengapa? Karena, aspek inilah yang paling 

relevan dengan apa yang sedang kita pelajari. Pemahaman seseorang tentang 

social self-nya akan memengaruhi persepsi, peran sosial, sikap, dan perilaku, 

serta berbagai bentuk pengaruh sosial dan hubungan yang ada. 

Bahasan mengenai social self akan dipaparkan dalam self-concept 

(konsep diri), the social cognition of the self (kognisi sosial tentang diri), dan 

self motivation (motivasi diri). Konsep diri akan kita pelajari pada Kegiatan 

Belajar 1. Sedangkan kognisi sosial tentang diri dan motivasi diri kita akan 

pelajari pada Kegiatan Belajar 2. 

Dengan demikian, setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan 

mampu menjelaskan bagaimana manusia mempunyai cirinya sendiri, konsep 

diri dan komunikasi, teori-teori konsep diri, dan kognisi sosial. 

Secara lebih khusus, setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan 

mampu menjelaskan dan menguraikan: 
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1. pengertian tentang konsep diri (self concept); 

2. sumber-sumber konsep diri; 

3. teori-teori konsep diri; 

4. hubungan antara konsep diri dan komunikasi; 

5. menyebutkan ciri-ciri konsep diri positif dan konsep diri negatif; 

6. pengertian kognisi sosial tentang diri; 

7. pengertian kesadaran diri (self awareness); 

8. pengertian skema diri (self schemata); 

9. pengertian motivasi diri (self motivation); 

10. pengertian penyajian diri (self presentation). 

 

Selamat belajar, semoga sukses! 
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Kegiatan Belajar 1 
 

Konsep Diri (Self-Concept) 
 

erpikir mengenai dirinya sendiri adalah aktivitas manusia yang tak dapat 

dihindari. Pada umumnya, secara harfiah orang akan berpusat pada 

dirinya sendiri, sehingga, self adalah pusat dari dunia sosial setiap orang 

(Baron & Byrne, 2005). 

Sebagai manusia, kita tidak hanya melakukan persepsi terhadap orang 

lain (sebagaimana yang akan kita pelajari pada Modul 5),  tetapi juga kita 

mempersepsi diri kita sendiri. Saat mempersepsi diri sendiri itu, diri kita 

menjadi subjek dan objek persepsi sekaligus. Bagaimanakah ini terjadi? 

Menurut Charles Horton Cooley, kita melakukannya dengan 

membayangkan diri kita sebagai orang lain (dalam benak kita). Oleh Cooley, 

gejala ini dinamakannya looking-glass self  (diri cermin); seakan-akan kita 

menaruh cermin di depan kita. Mula-mula, kita membayangkan bagaimana 

kita tampak pada orang lain, kita melihat sekilas diri kita seperti dalam 

cermin. Selanjutnya, kita membayangkan bagaimana orang lain menilai 

penampilan kita. Kemudian, kita akan mengalami perasaan tertentu mengenai 

diri kita (misalnya bangga, kecewa, malu, sedih). 

Marilah kita awali pembahasan konsep diri (self concept) ini dengan: 

 

A. PENGERTIAN DIRI (SELF-CONCEPT) 

 

Dengan mengamati diri kita maka sampailah kita pada gambaran dan 

penilaian mengenai diri kita. Inilah yang disebut self-concept atau konsep 

diri. Konsep diri adalah pikiran dan keyakinan seseorang mengenai dirinya 

sendiri. Deskripsi seorang anak kecil, adalah contoh sederhananya, misalnya 

”Saya berumur 8 tahun”, ”Saya penari terbaik di kelas” atau ”Saya yang 

paling bodoh di kelas”. 

Deskripsi tentang self-concept bisa juga dibuat secara detail, meliputi 

banyak aspek seperti sebuah resume seseorang. William D. Brooks 

mendefinisikan konsep diri sebagai "persepsi yang bersifat fisik, sosial, dan 

psikologis, mengenai diri kita, yang didapat dari pengalaman dan interaksi 

kita dengan orang lain". 

B 
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Jadi, konsep diri adalah pandangan dan perasaan tentang diri kita. 

Persepsi tentang diri ini dapat bersifat psikologis, sosial, dan fisis (Rakhmat, 

2003). Misalnya, Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada diri Anda: 
 

Bagaimana watak saya sebenarnya? 

Apa yang membuat saya bahagia dan sedih?  

Apa yang sangat mencemaskan saya? 

 

Bagaimana orang lain memandang saya? 

Apakah mereka menghargai atau merendahkan saya? 

Apakah mereka membenci atau menyukai saya?  

 

Bagaimana pandangan saya tentang penampilan saya?  

Apakah saya orang yang menarik atau jelek?  

Apakah tubuh saya kuat atau lemah? 

 

Jawaban pada tiga pertanyaan pertama adalah persepsi psikologis 

tentang diri Anda. Jawaban pada tiga pertanyaan berikutnya adalah persepsi 

sosial. Jawaban tiga pertanyaan terakhir adalah persepsi fisis tentang diri 

Anda. Dengan demikian, konsep diri bukan sekadar gambaran deskriptif 

tentang diri, tetapi juga penilaian tentang diri Anda. 

Tidak ada seorang pun yang terlahir secara langsung memiliki self-

concept, ia berkembang seiring perjalanan hidup seseorang. Umumnya, self-

concept muncul dari dorongan dalam diri seseorang, dan pengaruh dari luar 

terhadap seseorang. Harry Stack Sullivan menjelaskan, jika kita diterima oleh 

orang lain, dihormati, dan disenangi karena keadaan diri kita maka kita akan 

cenderung bersikap menghormati dan menerima diri kita. Sebaliknya, apabila 

orang lain selalu meremehkan, menyalahkan, dan menolak kita, kita 

cenderung tidak menyenangi diri sendiri (Rakhmat 2003). 

Menurut Baron & Byrne, konsep self adalah kumpulan keyakinan dan 

persepsi diri terhadap diri sendiri yang terorganisir. Dengan kata lain, konsep 

diri tersebut bekerja sebagai skema dasar. Self memberikan sebuah kerangka 

berpikir yang menentukan bagaimana kita mengolah informasi tentang diri 

kita sendiri, termasuk motivasi, keadaan emosional, evaluasi diri, 

kemampuan, dan banyak hal lainnya.  
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Konsep diri (self-concept) merupakan kesadaran seseorang mengenai 

siapa dirinya. Menurut Deaux, Dane, & Wrightsman (1993), konsep diri 

adalah sekumpulan keyakinan dan perasaan seseorang mengenai dirinya. 

Keyakinan seseorang mengenai dirinya bisa berkaitan dengan bakat, minat, 

kemampuan, penampilan fisik, dan lain sebagainya. Orang pun kemudian 

memiliki perasaan terhadap keyakinan mengenai dirinya tersebut, apakah ia 

merasa positif atau negatif, bangga atau tidak bangga, dan senang atau tidak 

senang dengan dirinya (dalam Sarwono & Meinarno, 2009).  

Konsep diri sangat penting dipelajari dalam psikologi sosial karena 

konsep diri memengaruhi perilaku seseorang, terutama dalam menanggapi 

dunia dan pengalaman (Markus, 1977).  

 

Apaka yang disebut konsep diri itu, dan bagaimana pembentukan konsep diri; 

jelaskan! 

 
B.   SUMBER-SUMBER KONSEP DIRI 

 

Konsep diri bukanlah sesuatu yang tiba-tiba ada atau muncul. Konsep 

diri dapat bersumber dari self-esteem (harga diri) dan social evaluation 

(penilaian sosial). Untuk jelasnya, marilah kita bahas kedua sumber konsep 

diri tersebut  satu per satu. 

 

1. Self-Esteem (Harga Diri) 

Self-esteem (harga diri) adalah penilaian, baik positif atau negatif, 

individu terhadap diri sendiri. Tingginya self-esteem merujuk pada tingginya 

estimasi individu atas nilai, kemampuan, dan kepercayaan yang dimilikinya. 

Sedangkan self-esteem yang rendah melibatkan penilaian yang buruk akan 

pengalaman masa lalu dan pengharapan yang rendah bagi pencapaian masa 

depan. 

Orang dengan self-esteem tinggi memiliki sikap positif terhadap dirinya. 

Mereka merasa puas dan menghargai diri sendiri yakin bahwa mereka 

mempunyai sejumlah kualitas baik, dan hal-hal yang patut dibanggakan. Self-

esteem memengaruhi perilaku komunikasi seseorang. Orang dengan self-

esteem tinggi akan lebih lentur dalam menanggapi situasi yang dihadapi 

meskipun itu situasi yang sulit karena mereka mampu menerima diri sendiri 

apa adanya, daripada orang dengan self-esteem rendah. 
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Harga diri merupakan salah satu komponen konsep diri. Konsep diri 

mempunyai dua komponen: komponen kognitif dan komponen afektif 

(Rakhmat, 2003). Bisa jadi komponen kognitif berupa, "Saya ini bodoh" dan 

komponen afektif berupa, "Saya senang saya bodoh, ini lebih baik bagi saya". 

Bisa jadi komponen kognitifnya sama, tetapi komponen afektifnya, "Saya 

malu sekali karena saya bodoh". Komponen afektif inilah yang disebut harga 

diri. Adapun komponen kognitif disebut self-image (citra diri). 

Setiap orang menginginkan harga diri yang positif. Mengapa demikian? 

Menurut Vaughan & Hogg (2002) alasannya adalah sebagai berikut: (dalam 

Sarwono & Meinarno, 2009).  

a.    Harga diri yang positif membuat orang merasa nyaman dengan dirinya di 

tengah kepastian akan kematian yang suatu waktu akan dihadapinya.  

b. Harga diri yang positif membuat orang dapat mengatasi kecemasan, 

kesepian, dan penolakan sosial. Dalam hal ini, harga diri menjadi ‘alat 

ukur sosial’ (sociometer) untuk melihat sejauh mana seseorang merasa 

diterima dan menyatu dengan lingkungan sosialnya. Dengan demikian, 

semakin positif harga diri yang dimiliki, semakin menunjukkan bahwa ia 

semakin merasa diterima dan menyatu dengan orang-orang di sekitarnya. 

 

Pada umumnya, orang menginginkan harga diri yang positif dan hal ini 

mendorong munculnya gejala above-average effect yaitu kecenderungan 

orang untuk menilai dirinya di atas rata-rata pada berbagai aspek diri yang 

dianggap positif secara sosial (Baron, Byrne, Branscombe, 2006). 

Termotivasi untuk memperoleh atau melihat diri yang positif, orang 

kemudian dapat mengalami bias dalam menilai hasil yang diperolehnya. 

Ketika hasil yang diperoleh positif, maka orang akan menjelaskan bahwa 

dirinyalah yang bertanggung jawab atas hasil tersebut, sementara apabila 

hasil yang diperoleh negatif orang akan mengalihkan tanggung jawab atas 

hasil tersebut kepada orang lain atau hal lain di luar dirinya. Bias dalam 

menilai hasil ini disebut self-serving bias, yaitu kecenderungan untuk menilai 

hasil positif sebagai akibat dari faktor internal (trait atau karakteristik 

pribadi) dan menilai hasil negatif sebagai akibat dari faktor eksternal (orang 

lain atau situasi) (dalam Sarwono & Meinarno, 2009).  

Dulu, harga diri yang rendah dianggap sebagai akar dari berbagai 

penyakit sosial. Orang-orang yang melakukan penyalahgunaan obat-obatan, 

memiliki prestasi sekolah yang buruk, mengalami depresi, dan melakukan 
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tindak kekerasan (termasuk terorisme) adalah orang-orang yang memiliki 

harga diri yang rendah (Baron, Byrne, Branscombe, 2006). Namun, dari 

serangkaian penelitian ditemukan bahwa harga diri yang tinggi tidak selalu 

berpengaruh positif terhadap tingkah laku. Bullying, narsisme, dan 

eksibisionisme adalah contoh tingkah laku negatif yang dilakukan oleh orang 

dengan harga diri tinggi. Mengapa orang dengan harga diri tinggi melakukan 

hal tersebut? Harga diri tinggi mencerminkan superioritas terhadap orang lain 

dan orang termotivasi untuk terus mempertahankannya. Ketika ada situasi 

yang dipersepsikan mengancam superioritas tersebut, maka muncul tingkah 

laku agresif yang bertujuan untuk mempertahankannya (dalam Sarwono & 

Meinarno, 2009).  

 
Gambar 4.1 

Salah Satu Materi Kampanye Anti-bullying  
Perilaku bullying adalah Salah Satu Bentuk Perilaku Negatif  

yang Dilakukan oleh Orang dengan Harga Diri Tinggi 

 

2. Social Evaluation (Penilaian Sosial) 

Kebanyakan informasi tentang diri sendiri tidak kita dapatkan dari 

perenungan atau refleksi diri, melainkan dari orang lain. Keyakinan Anda 

tentang pendapat orang lain terhadap Anda akan memengaruhi perilaku dan 

keinginan Anda untuk berubah atau tidak. 

Proses evaluasi sosial ini termasuk di dalamnya reflected appraisal 

(pantulan penilaian) atau direct feedback (umpan balik langsung). Apakah 

itu? Mari kita membahasnya secara lebih rinci. 
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a. Reflected appraisal 

Bagaimana orang lain memandang Anda? Bagaimana Anda hadir atau 

tampil di hadapan orang sangat mungkin berdasarkan pertimbangan dari 

tindakan dan perkataan orang tersebut terhadap Anda. Dalam banyak hal, 

pendapat kita tentang diri sendiri adalah cermin (refleksi atau pantulan) dari 

penilaian nyata orang lain terhadap kita. Pendapat yang dilontarkan orang ini 

kemudian berpindah menjadi pendapat kita. Perpindahan ini terjadi dengan 

mudah, dari ”Orang lain mengatakan bahwa saya bukan pendengar yang 

baik”, ke ”Saya bukan pendengar yang baik”. Dengan menyimpulkan 

pendapat orang lain tentang Anda dan kemudian memakai pendapat tersebut 

sebagai pendapat Anda sendiri maka Anda memantulkan penilaian orang lain 

itu. Pantulan penilaian yang Anda lakukan tersebut kemudian masuk ke 

dalam self-concept Anda. 

 

b. Direct Feedback 

Ketika orang lain -terutama significant others seperti orang tua dan 

teman-teman dekat- menyatakan penilaiannya kepada kita maka kita 

menerima feedback (umpan balik) tentang kualitas dan kemampuan kita. 

Umpan balik langsung (direct feedback) ini lebih jarang terjadi dibanding 

reflected appraisals, tetapi merupakan sumber penting bagi self-concept 

seseorang. 

Beberapa teori kepribadian menunjukkan pentingnya umpan balik 

langsung (direct feedback) bagi aktualisasi diri (self-actualization) yaitu 

perkembangan terhadap peningkatan kemampuan seseorang. Contoh, ketika 

Anda kecil, orang tua Anda mungkin berulang kali mengatakan ”Kami sangat 

bangga jika kamu bisa melakukan yang terbaik di sekolah”. Jika demikian 

maka Anda mengembangkan self-concept yang rendah karena Anda merasa 

cinta atau penghargaan dari orang lain memiliki syarat yaitu bergantung pada 

perilaku Anda. Berdasarkan teori kepribadian humanistis, kemungkinan besar 

Anda akan menjadi orang dewasa yang bahagia dan sehat jika Anda 

menerima direct feedback atau penghargaan secara positif oleh orang lain 

tanpa syarat bahwa cinta untuk Anda tidak bergantung pada perilaku tertentu 

Anda. 
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Gambar 4.2  

Orang Tua, Significant Others bagi Anak, Salah Satu Sumber Terpenting  
yang Memberikan Direct Feedback yang Membentuk Konsep Diri Anak  

 

Setelah kita pelajari pengertian konsep diri (self concept) dan sumber-

sumber konsep diri, mari kita pelajari teori-teori konsep diri. 

 

C.  TEORI-TEORI KONSEP DIRI 

 

Self-concept seseorang meliputi bukan hanya gagasan tentang diri sendiri 

tetapi juga pengharapan atas keyakinan dan sikap. Salah satu teori tentang 

self-concept, yaitu social comparison theory (teori pembandingan sosial), 

memfokuskan pada bagaimana pembandingan dengan orang lain 

memengaruhi keyakinan kita. Teori lainnya, self-perception theory (teori 

persepsi diri), menguji hubungan antara tindakan dan pemahaman kita 

terhadap sikap dan tujuan kita. 

Marilah kita pelajari bagaimana kedua teori tentang self-concept 

tersebut, yaitu: 

 

1. Social Comparison (Pembandingan Sosial) 

Bagaimana kita tahu seberapa baik atau buruk diri kita? Apa saja yang 

baik DAN yang buruk dari diri kita? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin 

sering ditanyakan orang pada dirinya sendiri. untuk mendapatkan jawaban 

dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, orang melakukan perbandingan sosial 

(social comparison). Menurut ahli psikologi sosial modern, Leon Festinger, 

untuk mengetahui seperti apa dirinya, orang akan melakukan perbandingan 

dengan orang lain karena tidak adanya patokan yang objektif untuk menilai. 

Dengan demikian, orang lain menjadi sumber informasi mengenai diri kita. 

Motif dasar melakukan perbandingan dengan orang lain adalah lebih karena 

kita ingin memperoleh gambaran yang positif tentang diri kita, bukan karena 
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kita ingin memperoleh gambaran yang akurat tentang diri kita (Baumeister, 

1998 dalam Sarwono & Meinarno, 2009).  

Festinger menyatakan, social comparison theory membantu menjelaskan 

berbagai macam fenomena, termasuk keyakinan sosial, perubahan sikap, dan 

komunikasi kelompok. 

Social comparison theory ini dibangun atas empat prinsip dasar yakni 

berikut ini. 

a. Setiap orang memiliki keyakinan tertentu. 

b. Penting bagi keyakinan kita untuk menjadi benar. 

c. Beberapa keyakinan lebih sulit untuk dibuktikan dibanding yang lainnya. 

Hal-hal yang tidak bisa dibuktikan secara objektif mungkin dibuktikan 

secara subjektif melalui pembuktian bersama (membuat orang lain 

setuju). 

d. Ketika anggota dari kelompok rujukan (reference group) saling tidak 

setuju tentang suatu hal, mereka akan berkomunikasi hingga konflik 

tersebut terselesaikan. 

 

Prinsip kunci dari self-concept adalah poin ketiga, keyakinan subjektif, 

yang tidak bisa dibuktikan secara objektif, hanya dapat dibuktikan ketika kita 

berunding dengan pendapat orang lain. Proses evaluasi keyakinan diri dalam 

hubungannya dengan orang lain adalah pembandingan sosial (social 

comparison). 

Apakah agak sulit untuk dimengerti? Marilah kita simak lagi, contoh 

sederhananya yaitu ketika Anda hendak memutuskan memakai baju apa 

untuk sebuah pesta. Anda bisa membawa satu atau dua pakaian ganti untuk 

ke pesta, lalu melihat bagaimana orang lain berpakaian, dan mengganti 

pakaian Anda jika perlu. Lebih sederhana lagi, Anda dapat menanyakan 

kepada orang lain baju apa yang dipakai. Jawaban orang tersebut menjadi 

panduan Anda dalam berpakaian. Menurut cocial comparison theory, ada 

kecenderungan-kecenderungan dalam melakukan perbandingan sosial yaitu: 

 

a. Similarity hypothesis (hipotesis kesamaan) 

Biasanya kita membandingkan diri hanya dengan orang yang memiliki 

kesamaan dengan kita. Similarity hypothesis ini umumnya kita terapkan jika 

kita melakukan evaluasi terhadap penampilan. Akan tetapi, tidak demikian 

hanya dengan evaluasi pendapat. Kita mungkin merasa pendapat kita 
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diperkuat oleh orang lain meskipun orang tersebut, dalam banyak hal, tidak 

sama dengan kita. 

 

b. Related attributes hypothesis (hipotesis atribut yang berhubungan) 

Kita membandingkan penampilan tidak hanya dengan mereka yang 

memiliki kesamaan, tetapi juga dengan orang yang kita pikir semestinya 

sama dengan kita. Contoh, seorang perempuan yang sekaligus menjadi ibu 

dan bekerja di luar, mungkin akan berpikir betapa bagusnya dia dalam dua 

peran tersebut. Jika ia membandingkan dirinya dengan ibu yang tidak punya 

pekerjaan di luar rumah, ia mungkin merasa rendah diri karena merasa bukan 

ibu yang baik. Akan tetapi, apabila membandingkan dirinya dengan 

perempuan yang bekerja dan tidak menjadi ibu, ia menyimpulkan dirinya 

adalah pekerja yang paling tidak berdedikasi. Keduanya merupakan ukuran 

(standar) pembandingan yang tidak tepat. Jika perempuan itu 

membandingkan diri dengan orang yang memiliki atribut yang berhubungan 

dengan dirinya, ibu-ibu lain, seusia, dan punya karier yang sama, ia akan 

sampai pada self-evaluation  yang seimbang. 

 

c. Downward comparisons (Pembandingan ke bawah) 

Biasanya kita membuat perbandingan sosial dengan orang lain yang 

sama atau seharusnya sama dengan kita. Pada suatu hal, kita mungkin 

membandingkan diri dengan orang yang kita pikir lebih rendah (inferior). 

Inilah yang disebut downward comparisons (pembandingan ke bawah); 

terjadi ketika kita merasa kecewa atau gagal. Penelitian menunjukkan bahwa 

kalimat "Saya lega saya bukan...," menuntun orang untuk merasa lebih baik 

mengenai diri dan keadaannya. Downward comparisons dapat mengarahkan 

suasana hati atau perbaikan diri (self-improvement) dengan cara merendahkan 

orang lain. 

 

d. Consequences of social comparison (Konsekuensi dari pembandingan 

sosial) 

Pada beberapa kasus, social comparison merupakan proses yang terjadi 

otomatis, dan biasanya terbatas pada hal lain yang relevan. Jika Anda ingin 

tahu seberapa baik Anda pada mata kuliah komunikasi, Anda akan 

membandingkan diri dengan peserta lain yang mengikuti mata kuliah yang 

sama, bukan dengan mahasiswa peserta mata kuliah sejarah. Membandingkan 
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diri kita dengan hal lain yang relevan, orang-orang dengan latar belakang 

atau tujuan yang sama memberi dampak pada cara kita mengevaluasi diri 

sendiri. 

Contoh lain: Anda adalah murid baru di kursus piano. Membandingkan 

diri dengan seorang pianis yang terkenal akan mengarahkan Anda pada 

evaluasi diri yang negatif dan membuat Anda kehilangan semangat serta 

menimbulkan rasa putus asa. Akan tetapi, apabila guru Anda mendorong 

Anda untuk membandingkan penampilan Anda dengan murid lain yang 

seusia Anda atau pada diri sendiri beberapa waktu sebelumnya, Anda lebih 

dapat mengembangkan self-evaluation yang positif dan merasa bersemangat 

untuk lebih berusaha. 

 
Gambar 4.3  

Mengembangkan Self-Evaluation yang Positif 

 

Teori konsep diri yang kedua yang akan dijelaskan di sini adalah 

persepsi diri (self-perception). 

 

2. Persepsi Diri (Self-Perception) 

Penelitian mengatakan bahwa kita tidak lebih ahli tentang maksud dan 

tindakan kita dibanding kita terhadap orang lain. Menurut Daryl Benn, ketika 

kita menilai pendapat sendiri maka kita akan mengambil perilaku kita sebagai 

petunjuk (clues), daripada menganalisis diri kita secara mendalam. Misalnya, 

Anda ditanya apa warna favorit baju Anda? Mungkin Anda menjawab warna 

biru karena warna tersebut yang paling sering dipakai dibanding warna 

lainnya. Jawaban yang Anda berikan ini berdasarkan perilaku Anda yang 

sering memakai baju warna biru, bukan berdasarkan analisis yang Anda 
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lakukan terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, proses self-perception 

melibatkan pembelajaran tentang diri sendiri dan menempatkan diri pada hal 

yang sama ketika kita mencoba memahami orang lain. 

Menurut teori persepsi diri (self-perception) ini terdapat dua macam cara 

bagaimana menempatkan diri pada hal yang sama ketika kita mencoba 

memahami orang lain, yaitu: 

 

a. Self attribution (atribusi diri) 

Dalam membuat self-attribution, menurut teori self-perception, kita 

merundingkan kehadiran kita dan perilaku yang diingat, dan mencoba 

mendapatkan penjelasan mengenai polanya. Penelitian pada ekspresi emosi 

menguatkan penjelasan self-attribution ini. Dengan "memalsukan" emosi - 

menampakkan wajah untuk mengekspresikan perasaan seperti bahagia atau 

marah- seseorang bisa membuatnya "tampak" nyata, suatu keadaan yang 

benar-benar dirasakan. Teori self-perception menjelaskan bahwa ketika kita 

mencoba memahami bagaimana perasaan kita, kita melihatnya pada wajah 

kita: "Saya tadi tersenyum, jadi saya menyangka tadi saya senang." 

 
Gambar 4.4  

Self Attribution 

 

b. Overjustification (pembenaran yang berlebih) 

Proses self-perception bekerja dengan menyimpulkan maksud dan tujuan 

kita. Contoh: kita tahu bahwa seseorang dibayar mahal untuk suatu pekerjaan 

yang sulit. Ini mendorong kita untuk berkesimpulan bahwa uang -sebagai 

tujuan ekstrinsik- adalah motivasi utamanya. Sebaliknya, apabila seseorang 

bekerja keras melakukan sesuatu tanpa bayaran, kita menyimpulkan orang itu 
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pasti sangat menikmati pekerjaannya karena itu ia mempunyai motivasi 

intrinsik. 

Lalu bagaimana jika Anda dibayar untuk suatu pekerjaan yang Anda 

senangi? Menurut teori self-perception, Anda mungkin merasa overjustified 

(mendapat pembenaran yang berlebih) atas perilaku tersebut, dan hanya 

sedikit menikmati pekerjaan (motivasi intrinsiknya sedikit). 

Contoh lain: seorang anak yang senang mengerjakan tugas 

matematikanya, diberi uang sebagai imbalan. Anak itu mungkin akan 

memikirkan kembali motifnya dalam mengerjakan tugas tersebut. Oleh 

karena merasa mendapat pembenaran yang berlebih (mendapat kenikmatan 

mengerjakan tugas sekaligus diberi uang), ia akan kurang menyukai 

matematika. Pada akhirnya, imbalan uang ini bisa menjadi semacam 

bumerang, ketika anak tersebut memutuskan hanya akan mengerjakan tugas 

matematika jika ia dijanjikan imbalan/bonus. 

Jika bonus atau imbalan eksternal mengarahkan pada overjustification, 

teori self-perception mengatakan bahwa kita akan mengurangi pilihan 

(preference) terhadap perilaku atau benda itu sendiri. Kita menjadi kurang 

menyukai tugas matematika karena tidak ada bonusnya atau hanya akan 

mengerjakan tugas jika ada bonusnya. Ini terjadi karena dalam usaha kita 

memahami diri sendiri, kita mungkin mengevaluasi ulang kebiasaan dan 

pilihan-pilihan kita sehingga dapat lebih diterima akal. 

 

D.  HUBUNGAN ANTARA KONSEP DIRI DAN KOMUNIKASI 

 

Konsep diri merupakan faktor yang sangat menentukan dalam 

komunikasi interpersonal karena setiap orang bertingkah laku sedapat 

mungkin sesuai dengan konsep dirinya (Rakhmat, 2003). Apabila seorang 

mahasiswa menganggap dirinya sebagai orang yang rajin, ia akan berusaha 

menghadiri kuliah secara teratur, duduk di kursi terdepan di ruang kuliah, 

membuat catatan yang baik, dan mempelajari materi kuliah dengan sungguh-

sungguh sehingga akhirnya memperoleh nilai yang bagus. Apabila orang 

merasa rendah diri, ia akan mengalami kesulitan untuk menyampaikan 

gagasannya kepada orang-orang yang dihormatinya, tidak mampu berbicara 

di depan umum, atau bahkan merasa gugup berbicara dengan orang-orang 

lain. 
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Kecenderungan untuk bertingkah laku sesuai konsep diri oleh Jalaludin 

Rahmat disebut "nubuat yang dipenuhi sendiri"; artinya, Anda berperilaku 

sesuai dengan konsep diri Anda. Anda berusaha hidup sesuai dengan label' 

yang Anda lekatkan pada diri Anda. Misalnya, apabila Anda merasa memiliki 

kemampuan untuk mengatasi persoalan maka Anda akan mampu mengatasi 

berbagai persoalan yang menimpa Anda. Sebaliknya, apabila Anda merasa 

bodoh, Anda pun akan berperilaku bodoh. 

Oleh karena konsep diri berpengaruh terhadap perilaku maka jelas 

konsep diri juga berhubungan erat dengan komunikasi. Ada dua kualitas 

konsep diri: positif dan negatif. Kualitas konsep diri ini memengaruhi 

keberhasilan komunikasi interpersonal seseorang. Konsep diri yang positif 

akan melahirkan pola perilaku komunikasi interpersonal yang positif pula, 

sebaliknya konsep diri yang negatif dapat berakibat buruk bagi komunikasi 

interpersonal. 

Apa sajakah tanda-tanda orang yang memiliki kualitas konsep diri yang 

positif? Brook dan Emmert (dalam Rakhmat, 2003) menyebutkan ada lima 

ciri orang yang memiliki konsep diri positif: 

1. Ia yakin akan kemampuannya mengatasi masalah.  

2. Ia merasa setara dengan orang lain. 

3. Ia menerima pujian tanpa rasa malu. 

4. Ia menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, 

keinginan, dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui masyarakat. 

5. Ia mampu memperbaiki dirinya karena ia sanggup mengungkapkan 

kepribadian yang tidak disenanginya dan berusaha mengubahnya. 

 

Hamachek (dalam Rakhmat, 2003) menyebutkan ada sebelas 

karakteristik orang yang memiliki konsep diri positif. 

1. Ia meyakini betul-betul nilai-nilai dan prinsip-prinsip tertentu serta 

bersedia mempertahankannya, walaupun menghadapi pendapat 

kelompok yang kuat. Namun, ia juga merasa dirinya cukup tangguh 

untuk mengubah prinsip-prinsip itu apabila pengalaman dan bukti-bukti 

baru menunjukkan bahwa ia salah. 

2. Ia mampu bertindak berdasarkan penilaian yang baik tanpa merasa 

bersalah yang berlebih-lebihan atau menyesali tindakannya jika orang 

lain tidak menyetujui tindakannya. 



⚫ SKOM4317/MODUL 4 4.17 

 

3. Ia tidak menghabiskan waktu yang tidak perlu untuk mencemaskan apa 

yang akan terjadi besok, apa yang telah terjadi di waktu yang lalu, dan 

apa yang sedang terjadi di waktu sekarang. 

4. Ia memiliki keyakinan pada kemampuannya untuk mengatasi persoalan, 

bahkan ketika ia menghadapi kegagalan atau kemunduran. 

5. Ia merasa sama dengan orang lain, sebagai manusia tidak tinggi atau 

rendah, walaupun terdapat perbedaan dalam kemampuan tertentu, latar 

belakang keluarga, atau sikap orang lain terhadapnya. 

6. Ia sanggup menerima dirinya sebagai orang yang penting dan bernilai 

bagi orang lain, paling tidak bagi orang-orang yang ia pilih sebagai 

sahabatnya. 

7. Ia dapat menerima pujian tanpa berpura-pura rendah hati dan menerima 

penghargaan tanpa rasa bersalah. 

8. Ia cenderung menolak usaha orang lain untuk mendominasinya. 

9. Ia sanggup mengaku kepada orang lain bahwa ia mampu merasakan 

berbagai dorongan dan keinginan, dari perasaan marah sampai cinta, dari 

sedih sampai bahagia, dari kecewa yang mendalam sampai kepuasan 

yang mendalam pula. 

10. Ia mampu menikmati dirinya secara utuh dalam berbagai kegiatan yang 

meliputi pekerjaan, permainan, ungkapan diri yang kreatif, persahabatan 

atau sekadar mengisi waktu. 

 

 
Gambar 4.5 

 Hubungan Konsep diri dan komunikasi 

 

11. Ia peka pada kebutuhan orang lain, pada kebiasaan sosial yang telah 

diterima, dan terutama sekali pada gagasan bahwa ia tidak bisa 

bersenang-senang dengan mengorbankan orang lain. 
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Adapun orang yang memiliki konsep diri negatif adalah mereka yang 

memiliki ciri-ciri: 

1. Peka terhadap kritik; artinya ia tidak tahan menerima kritik, mudah 

marah dan naik pitam. Baginya, koreksi dari orang lain sering kali 

dianggap sebagai usaha untuk menjatuhkan harga dirinya. 

2. Sangat responsif dan antusias terhadap pujian. Baginya, segala hal yang 

menunjang harga dirinya menjadi pusat perhatiannya. 

3. Hiperkritis terhadap orang lain. Sikap ini dikembangkannya sejalan 

dengan sikap kedua tadi; di satu pihak ia selalu ingin dipuji, tetapi di 

pihak lain ia tidak sanggup mengungkap penghargaan atau pengakuan 

akan kelebihan orang lain. Ia selalu mengeluh, mencela atau 

meremehkan apa pun dan siapa pun. 

4. Cenderung merasa tidak disenangi orang lain. Ia merasa tak 

diperhatikan. Ia tidak mempersalahkan dirinya, tetapi akan menganggap 

dirinya sebagai korban dari sistem sosial yang tidak beres. Ia 

menganggap orang lain sebagai musuh hingga tak dapat melahirkan 

kehangatan dalam berhubungan dengan orang lain. 

 

Dari konsep diri yang positif akan lahir pola perilaku komunikasi 

interpersonal yang positif pula, yakni melakukan persepsi yang lebih cermat 

dan mengungkapkan petunjuk-petunjuk yang membuat orang lain 

menafsirkan kita dengan lebih cermat pula. Orang yang memiliki konsep diri 

positif adalah orang menurut istilah Sidney M. Jourard "tembus pandang" 

(transparent, yakni terbuka kepada orang lain (Rakhmat, 2003). 

 

Mengapa konsep diri penting dalam berkomunikasi dengan orang lain? 

 

 

 

 

 

 
 

1)  Jelaskan apa yang dimaksud dengan self concept (konsep diri)! 

Bagaimana William D. Brooks mendefinisikan konsep diri? 

LATIHAN 

 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 

kerjakanlah latihan berikut! 
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2)  Salah satu sumber konsep diri adalah social evaluation (penilaian sosial). 

Jelaskan tentang proses penilaian sosial ini! 

3)  Diskusikan bersama teman-teman Anda bagaimana hubungan antara 

konsep diri dan komunikasi! 

4)  Sebutkan ciri-ciri orang yang mempunyai konsep diri positif, dan orang 

yang mempunyai konsep diri negatif, dan apa keuntungannya! 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 

1) Silakan Anda pelajari  kembali subpokok Pengertian Diri. 

2) Coba Anda baca kembali materi Kegiatan Belajar 1 halaman 4.4 pada 

subpokok bahasan Sumber-sumber Konsep Diri. Pada nomor 2 yaitu 

social evaluation (penilaian sosial) pada halaman 4.5. 

3) Hubungan antara konsep diri dan komunikasi dapat Anda pelajari pada 

halaman 4.8 Kegiatan Belajar 1 ini yang diuraikan oleh Jalaludin  

Rakhmat. 

4) Ciri-ciri orang yang memiliki konsep diri positif dapat Anda baca  

kembali pada halaman 4.8 dan 4.9 berdasarkan pendapat Brook dan 

Emmert dan Hamachek. Sedang ciri-ciri orang yang memiliki konsep 

diri negatif dapat Anda baca ulang pada halaman 4.9 dan 4.10. 

 

 

 

 

Konsep diri (self concept) adalah pikiran dan keyakinan seseorang  

mengenai dirinya sendiri. William D, Brooks mendefinisikan konsep diri 

sebagai  persepsi yang bersifat fisik, sosial, dan psikologis mengenai diri 

kita, yang didapat sari pengalaman dan interaksi dengan orang lain.  

Sumber konsep diri berasal dari self esteem (harga diri) dan dari 

social  evaluation (penilaian sosial). Self esteem adalah penilaian baik 

positif atau  negatif individu terhadap diri sendiri. Orang dengan self 

esteem tinggi akan  memiliki sifat positif terhadap dirinya dan ia akan 

menghargai dirinya sendiri sehingga akan memengaruhi perilaku dan 

komunikasinya. Social evaluaiton menjelaskan bahwa pemahaman 

tentang diri sendiri diperoleh dari orang lain. Keyakinan kita akan 

pendapat orang lain tentang diri kita akan memengaruhi perilaku dan 

keinginan kita, termasuk untuk berubah atau tidak. 

RANGKUMAN 
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Termasuk dalam proses evaluasi sosial ini adalah reflected appraisal 

(pantulan penilaian) atau direct feedback (umpan balik langsung).    

Teori lain yang membahas konsep diri adalah social comparison 

theory (teori  pembanding sosial) dari Leon Festinger dan self perception 

theory (teori persepsi diri). Social comparison theory dibangun atas 

empat prinsip yaitu (1) setiap orang memiliki  keyakinan tertentu,                     

(2) penting bagi keyakinan kita untuk menjadi benar, (3) beberapa  

keyakinan sulit untuk dibuktikan dibanding yang lainnya, dan   (4) ketika 

anggota dari  kelompok rujukan (reference group) saling tidak setuju 

tentang suatu hal, mereka akan  berkomunikasi hingga konflik tersebut 

terselesaikan. 

Mengenai self perception theory, penelitian mengatakan bahwa kita 

tidak lebih ahli  tentang maksud dan tindakan kita dibanding kita 

terhadap orang lain. 

Mengenai hubungan antara konsep diri dan komunikasi menurut 

Jalaludin Rakhmat, konsep diri merupakan faktor yang sangat 

menentukan dalam komunikasi interpersonal  karena setiap orang 

bertingkah laku sedapat mungkin sesuai dengan konsep dirinya. 

Kecenderungan untuk bertingkah laku sesuai konsep diri disebut ”nubuat 

yang dipenuhi  sendiri”. 

Oleh karena konsep diri berpengaruh terhadap perilaku maka jelas 

konsep diri berhubungan erat dengan komunikasi. Kualitas konsep diri 

akan memengaruhi keberhasilan komunikasi interpersonal seseorang. 

Terdapat dua kualitas konsep diri yaitu  konsep diri positif dan konsep 

diri negatif, masing-masing mempunyai ciri-cirinya. 

 

    

 
 

 

1)  Menurut Pelzer, setiap orang mempunyai gambaran tentang dirinya 

(self)-nya. Bukan hanya tentang tubuh dan keadaan psikisnya sendiri, 

tetapi juga tentang .... 

A.  latar belakang budayanya 

B.  pengalamannya 

C.  pendidikannya 

D.  anak istri, harta, dan miliknya 

 

TES FORMATIF 1 
 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 
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2)  William James mengatakan ada 3 aspek Me, salah satu dan yang 

terpenting adalah diri sosial (social self) karena pemahaman akan aspek 

ini akan memengaruhi .... 

A.  bagaimana individu melihat dirinya 

B.  sikap dan perilaku sosial individu 

C.  aspirasi psikologis dan kepribadian 

D.  kesadaran untuk melihat orang lain 

 

3)  Maksud dari looking glass self menurut Cooley adalah .... 

A.  menaruh cermin di depan kita 

B.  membayangkan diri kita sebagai orang lain (dalam benak kita) 

C. mengamati diri kita seolah-olah di depan cermin 

D.  mempersepsi diri kita sendiri baik sebagai objek maupun subyek 

 

4)  Salah satu sumber konsep diri adalah self esteem. Orang dengan self 

esteem yang tinggi memiliki .... 

A.  rasa puas dan menghargai dirinya 

B.  sifat kritis 

C.  motivasi yang tinggi untuk berhasil 

D.  tidak mudah puas akan prestasi yang dicapainya 

 

5)  Teori konsep diri yang memfokuskan pada pembandingan diri kita 

dengan orang lain adalah teori .... 

 A.  pembandingan sosial 

 B.  konsep diri 

 C.  atribusi diri 

 D.  atribusi sosial 

 

6)  Dalam hubungan dengan orang lain, setiap orang akan bertingkah laku 

sedapat mungkin sesuai dengan konsep dirinya. Hal ini menunjukkan 

bahwa konsep diri menentukan .... 

A.  eksistensi dalam pergaulan 

B.  motivasi seseorang 

C.  komunikasi interpersonal 

D.  harga diri seseorang 

 

7) Salah satu ciri konsep diri positif menurut Brook dan Emmert adalah .... 

 A. ia menerima pujian tanpa rasa malu  

 B. ia tidak malu untuk memuji orang lain  
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 C. ia mudah bergaul 

 D.  ia mampu introspeksi diri 

 

8) Orang yang peka terhadap kritik menunjukkan bahwa ia memiliki 

konsep diri negatif karena .... 

A.  ia antusias terhadap pujian 

B.  ia hiper kritis 

C.  ia tidak tahan menerima kritik 

D.  ia tidak mau mendapat masukan dari orang lain 

 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang 

terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 

Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1. 

 

 

 

 

 

 

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 

                                          80 -  89%  = baik 

                                          70 -  79%  = cukup 

                                               < 70%  = kurang 

 

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 

Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang 

belum dikuasai. 

 

 

Tingkat penguasaan = 
Jumlah Jawaban yang Benar

100%
Jumlah Soal
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Kegiatan Belajar 2 

 
Kognisi Sosial tentang Diri  

 
alam pendahuluan disebutkan bahwa bahasan mengenai diri sosial 

(social self) akan dipaparkan dalam konsep diri (self-concept), kognisi 

sosial tentang diri (the social cognition of the self), dan motivasi diri (self-

motivation). Konsep diri (self-concept) telah kita bahas dan pelajari dalam 

Kegiatan Belajar 1. Sebagai lanjutannya dalam Kegiatan Belajar 2 ini akan 

dibahas tentang kognisi sosial tentang diri (the social cognition of the self), 

dan motivasi diri (self-motivation). Mari kita mulai dengan subpokok 

bahasan berikut ini. 

 

A. PENGERTIAN KOGNISI SOSIAL TENTANG DIRI DAN 

PENGEMBANGAN DIRI 

 

Psikolog sosial menggunakan istilah “kognisi sosial” (social cognition)  

untu menerangkan cara-cara kita menginterpretasi, menganalisis, mengingat, 

dan mengunakan informasi tentang dunia sosial (Baron & Byrne, 2004). 

Untuk dapat memahami dengan baik pengertian kognisi sosial tentang 

diri ini, Anda perlu menyimak secara cermat penjelasan berikut ini. 

Seperti yang dikatakan oleh William James, seseorang bisa menjadi 

objek pikirannya sendiri. Inilah kognisi sosial. Penjelasan mengenai social 

cognition (kognisi sosial) ini akan memudahkan pemahaman tentang social 

self.   

Kita melakukan proses yang oleh Gordon Allport disebut becoming, keti 

kita mengembangkan, memodifikasi, dan menyaring identitas personal dan 

pemahaman tentang diri sendiri ”diri” kita dan konsep kita tentang diri kita 

sendiri. Inilah yang dimaksud dengan self-development. 

Self-development kita kebanyakan terbentuk dari interaksi dengan orang-

orang terdekat kita di masa kanak-kanak. Orang-orang ini menjadi panutan 

(role models) bagi kita dalam bertindak, berpikir, dan merasa tentang diri 

sendiri. Mereka disebut sebagai significant others yaitu orang-orang yang 

memengaruhi  perilaku, pikiran, dan perasaan kita. Konsep significant others  

ini datang dari George Herbert Mead, yang diartikan sebagai: orang lain yang 

D 
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sangat penting artinya bagi diri seseorang. Mula-mula, mereka adalah orang 

tua, pengasuh, kakak, atau kerabat yang tinggal di rumah. Richard Dewey 

dan W.J Humber menyebut mereka dengan affective others yaitu orang lain 

yang dengan mereka, kita mempunyai ikatan emosional. 

Demikian pentingnya pembentukan self-development pada masa kecil 

ini, sebagaimana tergambar melalui sajak populer yang digubah oleh Dorothy 

Law Nolte berjudul Children Learn What They Live.  

    
If a child lives with criticism 
He learns to condemn 
If a child lives with hostility 
He learns to fight 
If a child lives with ridicule 
He learns to shy 
If a child lives with shame 
He learns to be guilty 
If a child lives with tolerance 
He learns to be patient 
If a child lives with encouragement 
He learns confidence 
If a child lives with praise 
He learns to appreciate 
If a child lives with fairness 
He learns justice 
If a child lives with security 
He learns to have faith 
If a child lives with approval 
He learns to like himself  
If a child lives with acceptance and friendship  
He learns to find love in the world 
 

 
Gambar 4.6 

 Children Learn What They Live 
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Gambar 4.7 

 Pembentukan Konsep Diri 

 

Dalam perkembangannya significant others meliputi semua orang yang  

memengaruhi perilaku, pikiran, dan perasaan kita. Ketika kita tumbuh 

dewasa,  kita mencoba menghimpun penilaian semua orang yang pernah 

berhubungan dengan kita tentang diri kita baik orang itu signifikan atau tidak. 

Pandangan diri kita tentang keseluruhan pandangan orang lain terhadap kita 

disebut generalized others. Konsep ini juga datang dari Mead. Proses 

seseorang mengambil peran  sebagai generalized others disebut role taking. 

Role taking amat penting artinya  dalam pembentukan konsep diri. 

Dengan demikian, faktor yang memengaruhi pengembangan diri  

seseorang makin meluas seiring dengan perkembangan orang tersebut. Jika  

mula-mula yang berpengaruh adalah keluarga, dengan makin bertambahnya 

usia bertambah pula pihak-pihak yang berpengaruh: teman, kelompok, 

organisasi hingga masyarakat. Selain itu, media komunikasi juga berperan 

dalam self-development kita. Media massa dan media-media baru (teknologi 

komunikasi)  menyediakan berbagai informasi yang mungkin tidak kita tahu 

sebelumnya seperti maskulinitas dan feminitas, pekerjaan, ras, kekerasan, 

kriminalitas, konsumsi, gaya hidup, hubungan interpersonal.  

Cobalah baca tulisan sms seorang remaja berikut: “Cowyie,,9i aps nich?“ 

Bacalah juga tulisan berikut dari remaja lainnya: “Trrrt…. Gs4 cr g ad dit4, 

xixixixi…..” 

Gaya tulisan dengan menggunakan variasi angka dan huruf semacam ini 

dalam menulis pesan singkat pada telepon selular atau melalui media-media 

sosial seperti facebook dan twitter banyak digunakan oleh remaja yang 

dikenal sebagai remaja alay. Cara berkomunikasi seperti ini adalah bagian 
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dari self-development seorang remaja, yang sangat dipengaruhi oleh teman-

teman sebayanya (peergroup).  

Apakah Anda sudah menangkap arti dua kalimat di atas? Jika belum, 

inilah bunyi kalimat di atas. Yang satu dibaca: “Sorry, lagi apa nih?” Yang 

satu lagi: ‘Ngga sempat cari. Ngga ada di tempat, hihihi…” 

Faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan diri seseorang dapat  

dilihat pada Gambar 4.8. Xs adalah pesan-pesan yang diadopsi dari pihak-

pihak yang berpengaruh tersebut bagi identitas dan konsep diri individu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.8 
Self-Cognition Bisa Terlihat dari Self-Awareness (Kesadaran Diri)  

dan Self-Schemata (Bagan Diri)  
Marilah Kita Membahas Dua Konsep Ini Satu per Satu 

 

1.  Self-Awareness (Kesadaran-Diri) 

Self-awareness (kesadaran-diri) merupakan perhatian seseorang yang  

terfokus pada diri sendiri, perasaannya, nilai, maksud, dan/atau evaluasi dari 

orang lain. Self-awareness membantu kita untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan yang ada pada diri kita, menyadari bahwa tingkah laku kita 

dikendalikan oleh pikiran kita. Dengan kata lain, kesadaran-diri membantu 

kita  untuk mengetahui siapa kita dan apa yang kita inginkan. 

Self-awareness menunjukkan tingkat atau derajat kita mengetahui diri 

kita sendiri. Memahami bagaimana konsep-diri kita berkembang adalah salah 

satu cara untuk meningkatkan kesadaran-diri kita. Makin kita memahami 
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mengapa kita memandang diri kita seperti yang selama ini, makin kita 

memahami siapa kita. 

Kesadaran-diri dapat dijelaskan melalui model yang ditawarkan oleh  

Joseph Luft dan Harry Ingham (1984). Model mereka dinamakan Johari 

Window (Johari adalah singkatan nama mereka, Joseph dan Harry). 

Dalam Johari Window dijelaskan bahwa ”diri” manusia terbagi atas 

empat  bagian atau sel (quadrant, jendela, bagian). Tiap-tiap sel itu mewakili 

bagi  ”diri” (self) yang berbeda-beda. 

Model ini menekankan bahwa jendela yang satu tidak terpisah dari  

jendela yang lain. Pembesaran pada satu jendela akan menyebabkan 

pengecilan pada jendela yang lain. Pada diri manusia ada dua dimensi:                       

(1) yang diketahui oleh diri pribadi (daerah privat/pribadi) dan (2) yang 

diketahui oleh orang-orang lain (daerah publik). Irisan antara dua dimensi ini 

menghasilkan empat jendela yakni open self, blind self, hidden self, dan 

unknown self. 

             Known              Not Konwn 

                 to Self                 to Self 

 

 

     Known to Others 

 

 

 

 

 

   Not Known to Others 

 

 
Gambar 4.9  

The Johari Model 

 

a. Open Self (Daerah Terbuka) 

 Bagian self ini menyajikan informasi, perilaku, sifat, perasaan, 

keinginan,  motif, dan ide yang diketahui oleh diri kita sendiri dan orang lain. 

Informasi di sini meliputi hal-hal seperti agama, jenis kelamin, ras, warna 

kulit, nama, hobi, status sosial. 
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b. Blind Self (Daerah Buta) 

Bagian self ini menyajikan hal-hal tentang diri kita yang diketahui oleh 

orang lain, namun tidak diketahui oleh diri kita. Bisa juga daerah ini 

menyangkut informasi tentang diri kita yang selama ini kita pilih untuk kita 

abaikan atau kita tolak. Misalnya, selama ini kita tidak menyadari bahwa kita 

dikenal sebagai orang yang bermulut tajam oleh orang lain. Atau, kita selama 

ini tidak tahu bahwa menurut orang lain diri kita adalah orang yang suka 

menyombongkan diri. 

Mengurangi daerah-buta ini akan membuat meluasnya wilayah daerah 

terbuka. Hal ini meningkatkan self-awareness (sekaligus juga meningkatkan 

kualitas komunikasi interpersonal). 

 

c. Hidden Self (Daerah Tersembunyi) 

Bagian ini berisi tentang hal-hal yang kita ketahui dari dalam diri kita  

sendiri dan tidak diketahui oleh orang lain. Bagian ini kita simpan untuk diri 

kita sendiri, merupakan rahasia kita, dan kita memilih untuk tidak 

membaginya kepada orang lain. Hal-hal itu misalnya kondisi keuangan, 

rahasia sukses, perasaan kita yang sebenarnya, masalah keluarga, kehidupan 

seks, kecemasan, rasa takut akan sesuatu. 

 

d. Unknown Self (Daerah Tidak Diketahui/Tidak Dikenal) 

Bagian ini merupakan aspek diri kita yang tidak diketahui baik oleh diri  

kita sendiri maupun orang lain. Meskipun sulit untuk diketahui, tetapi harus 

disadari bahwa bagian diri ini ada dalam diri kita. 

Kesadaran diri kita berhubungan dengan komunikasi interpersonal kita.  

Makin tinggi kesadaran diri kita makin tahu kita bagaimana kita 

berkomunikasi  dengan orang-orang lain. Sebaliknya, komunikasi dengan 

orang lain akan membantu meningkatkan pengetahuan tentang diri kita. Oleh 

karenanya, kesadaran diri adalah suatu hal yang harus ditingkatkan. DeVito 

menyebutkan lima hal  yang dapat dilakukan untuk meningkatkan self-

awareness. 

1) Bertanya tentang diri kepada diri sendiri. Self-talk (berbicara dengan diri 

sendiri), melakukan monolog dengan diri sendiri adalah salah cara 

mengetahui tentang diri dan pada gilirannya meningkatkan kesadaran-

diri. 
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2) Mendengarkan orang lain. Mendapat feedback dari orang lain dalam 

komunikasi interpersonal adalah hal yang membuat kita mendapatkan 

self-knowledge (pengetahuan tentang diri). Ini akan meningkatkan self-

awareness kita. 

 
Gambar 4.10  

Proses Self-Knowledge 

 

3) Secara aktif mencari informasi tentang diri sendiri. Tindakan ini akan  

memperkecil wilayah blind-self kita sekaligus meningkatkan self-

awareness kita. 

4) Melihat diri kita dari sisi yang lain. Setiap orang memiliki pandangan  

sendiri tentang kita. Mencoba melihat dari sudut pandang orang-orang 

lain mengenai kita akan membantu kita untuk menambah kesadaran 

tentang diri kita sendiri. 

5) Meningkatkan open-self. Dengan meluaskan wilayah terbuka pada diri 

kita berarti kita mengurangi wilayah hidden-self. Ini berarti juga kita 

membuka diri (melakukan self-disclosure) kepada orang lain. Membuka 

diri akan memberikan pengetahuan tentang diri dan meningkatkan 

kesadaran diri. 

Self-awareness bisa berkurang atau menurun, sehingga menyebabkan 

kita akan bertindak tanpa mengindahkan standar atau tidak sesuai dengan 

nilai-nilai  diri kita. Kita merasa bebas, tanpa ada halangan apa pun, dan bisa 

melakukan  hal-hal yang oleh orang lain biasanya tidak disetujui. Penurunan 

self-awareness ini disebut juga deindividuation (berkurangnya "nilai" 

keindividuan seseorang). 

Penelitian mengatakan bahwa deindividuation bisa terjadi akibat stimuli 

kondisi tertentu. Misalnya, seseorang berada dalam kelompok yang anonim 
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dan memiliki  aktivitas yang ”heboh”. Contoh, saat berada dalam kebisingan 

dan kegembiraan  sebuah konser atau pertandingan olahraga, Anda mungkin 

akan berteriak-teriak  atau lompat kegirangan -suatu tindakan yang mungkin 

tidak dilakukan ketika  Anda sendirian berada di dalam sana atau dalam 

situasi yang tenang dan diam.  

Deindividuation dapat menjelaskan beberapa aspek dari perilaku di 

tengah  kerumunan dan aktivitas kriminal sebagai sebuah akibat dari kondisi 

lingkungan sosial. 

 

 
Gambar 4.11  

Salah seorang suporter Timnas saat menonton salah satu babak perebuatan 
piala AFF akhir 2010. 

 

2.  Self-Schemata (Skema-Diri) 

Sesudah kita mengetahui bahwa kita memiliki kesadaran diri (self-

awareness) yang dapat membantu kita mengetahui siapa kita, kekurangan 

dan kelebihan yang ada pada diri kita, dan apa yang kita inginkan. 

Selanjutnya, akan dibahas tentang skema diri (self-schemata). 

Skemata merupakan kategorisasi gagasan mengenai stimuli yang  

dikembangkan oleh diri sendiri. Oleh karena itu, self-schemata adalah 

seperangkat susunan self-generalizations (hal-hal yang umum) dari diri 

seseorang, yang didapat dari penilaian yang dilakukan sendiri atau orang lain. 

Self-schemata memengaruhi bagaimana Anda memperhatikan atau 

mengingat informasi dan kesempatan tentang diri sendiri. Contoh: self-

schemata Anda meliputi ”fisik yang tidak kuat”. Oleh karenanya, Anda akan 

memikirkan skema ini sebelum menyetujui bergabung dengan sebuah klub 
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olahraga. Self-schemata mungkin akan membatasi kita, tetapi merupakan 

suatu hal yang bersifat dinamis, dapat  berubah seiring perkembangan 

informasi dan pengalaman kita. 

Berdasarkan skema, sifat atau ciri-ciri kepribadian bisa jadi relevan atau 

tidak bagi self-concept seseorang. Sifat-sifat yang berhubungan atau relevan 

dan penting bagi pikiran seseorang mengenai dirinya sendiri disebut dengan 

schematic traits. Contoh: seorang pelajar (yang selama ini selalu mendapat 

ranking teratas di sekolah) menempatkan kecerdasan sebagai schematic trait.  

Sedangkan pelajar lain, yang selama ini sudah cukup senang dengan nilai 

C,  lebih memperhatikan kejujuran atau popularitas. Sifat-sifat kepribadian 

yang  tidak penting bagi self-concept seseorang disebut dengan aschematic 

trait. Berdasarkan contoh sebelumnya, kecerdasan merupakan hal yang 

penting bagi pelajar pertama, tetapi merupakan aschematic bagi pelajar 

kedua.    

Oleh karena beberapa sifat merupakan schematic (artinya relevan dengan 

deskripsi seseorang) maka beberapa informasi juga relevan dengan 

seseorang, yang  disebut dengan self-reference (rujukan diri). Informasi yang 

relevan bagi seseorang biasanya diikuti dengan lebih baik dan diingat lebih 

akurat. Ini adalah suatu kecenderungan yang disebut self-reference effect. 

Contoh: seseorang berencana menjadi guru musik. Musik dan mengajar 

merupakan hal penting bagi self-schema orang tersebut karena merupakan 

bagian dari apa yang dipikirkan berdasarkan susunan informasi di memori. 

Oleh karenanya ia akan lebih memperhatikan berita-berita tentang konser 

musik atau kebijakan yang berpengaruh terhadap pendapatan guru. Ia juga 

akan mengingat lebih detail informasi tersebut  dibanding informasi lainnya, 

terutama informasi yang baginya bukan self-reference.  

Self-schemata terdiri dari standar atau ukuran bagi diri seseorang. Pada  

beberapa kasus, hal ini mungkin akan mengekalkan self-esteem yang rendah. 

Perilaku yang menyalahi standar itu akan dapat melahirkan kekecewaan dan  

emosi negatif lainnya. Menurut penelitian, self-schemata orang yang depresi, 

misalnya, mengandung banyak informasi negatif. Kumpulan informasi 

negatif ini dapat menyebabkan orang itu berburuk sangka pada pengalaman 

baru sehingga hasil interpretasi terhadap informasi baru tersebut adalah bukti 

dari rendahnya nilai atau kualitas seseorang. Self-schemata yang negatif akan 

abadi dengan sendirinya pada diri orang-orang yang depresi. 
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Lalu bagaimana orang menghadapi pengalaman dan informasi yang 

berlawanan dengan self-schemata? Contoh: seorang pria ingin menjadi ayah 

yang baik bagi anak-anaknya. Akan tetapi, ia juga ingin meningkatkan 

kariernya yang  mengharuskan ia bekerja hingga malam dan akhir pekan 

sehingga ia hanya  punya sedikit waktu untuk anak-anaknya. Kondisi ini 

disebut dengan self-discrepancies atau ketidaksesuaian diri. Untuk menjadi 

pekerja yang baik ia harus berkompromi dengan keinginannya menjadi ayah 

yang baik.  

Penelitian menyebutkan konflik ketidaksesuaian adalah hasil dari 

pertentangan yang terjadi antara berbagai aspek yang berbeda dalam diri 

seseorang. Perbedaan antara  actual self atau real self (diri sebenarnya) dan 

ideal self (diri yang menjadi cita-cita, diri yang seharusnya) menghasilkan 

depresi dan patah hati seperti kekecewaan dan kesedihan. Konflik antara 

actual self dan ought self (diri yang bertanggung jawab), menghasilkan 

kecemasan, rasa bersalah atau ketidaknyamanan. 

Dalam diri seseorang juga dikenal apa yang disebut possible selves. Apa  

pula ini? Kebanyakan orang menyadari bahwa mereka berubah sepanjang 

waktu. Mungkin kita akan menjadi orang yang berbeda jika kita memilih 

jalan yang tidak kita ambil dulu, atau memiliki pasangan, sekolah, dan tempat 

tinggal yang berbeda. Possible selves merupakan perluasan dari bagian-

bagian self-concept.  Possible selves memberi pengaruh dengan cara memberi 

dorongan atau  rangsangan bagi perbaikan atau perubahan diri seseorang. 

Misalnya, seorang yang bertubuh gemuk yang membayangkan dirinya kurus, 

akan berlatih lebih giat di pusat kebugaran, daripada orang yang tidak 

membayangkan kemungkinan akan kurus. 

Possible selves juga berdampak pada ketidaksesuaian antara estimasi diri 

(self-estimations) dengan penilaian orang lain. Jika orang tua tidak 

memahami impian anaknya untuk menjadi musisi, mereka tidak menghargai 

atau mendorong anaknya untuk mewujudkan impian tersebut. Pertentangan 

ini bisa berkembang karena si anak membayangkan dirinya sebagai musisi 

yang sukses, sementara orang tuanya tidak bisa melihat hal itu, dan menilai 

aspirasi anaknya tidak realistis dan konyol. 

Pada akhirnya possible selves memengaruhi emosi kita. Seperti uraian  

sebelumnya, ketidaksesuaian antara aspek-aspek self-concept seseorang dapat 

mengarahkan ke kondisi depresi atau kecemasan. Konflik antara possible 
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selves bisa membawa suasana hati seperti itu meluas sehingga memengaruhi 

perilaku kita, baik saat ini atau masa depan. 

Bagaimana? Anda sudah memahami apa yang dibahas dalam kognisi 

sosial tentang diri? Dalam kognisi sosial Anda sudah mempelajari bagaimana 

proses terbentuknya self development (pengembangan diri). Self development 

ini merupakan hal yang sangat penting, dimulai dari masa kanak-kanak, 

terbentuk melalui role models (panutan). Yang berperan sebagai role models 

orang-orang yang sangat penting artinya bagi diri kita, disebut signifcation 

others atau affective others. Dengan berjalannya waktu, faktor yang 

memengaruhi self development meluas ke lingkungan yang lebih luas seperti 

teman, kelompok organisasi. Media massa juga ikut memengaruhi 

terbentuknya self development.  

Setelah Anda memahami, bahasan mengenai kognisi sosial akan kita 

lanjutkan dengan motivasi diri. 

 

B.   SELF-MOTIVATION (MOTIVASI DIRI) 

 

Mengapa kita termotivasi untuk melakukan sesuatu? Atau sebaliknya,  

mengapa kita tidak punya motivasi untuk melakukan sesuatu? Banyak 

penelitian psikologi sosial berfokus pada cara diri dimotivasi untuk 

mengumpulkan informasi, mengingat, dan memprosesnya, dan bertindak 

dalam lingkungan sosial. Menurut Weber, motivasi diri dapat dilihat dalam 

tiga hal: self-consistency, self-enhancement, dan self-control. Dalam modul 

ini hanya akan dibahas dua yang pertama karena masalah self-control 

terutama banyak diulas dalam psikologi klinis. 

 

1.  Self-Consistency (Konsistensi Diri) 

Gambaran kita tentang diri sendiri sulit untuk berubah. Ini terjadi  

seimbang, baik di self-concept positif maupun self-concept negatif. Sebuah 

penjelasan untuk hal tersebut adalah kita terdorong untuk mempertahankan 

konsistensi penilaian diri kita di masa lalu dan masa kini, begitu pula dengan 

berbagai elemen kognisi (seperti sikap dan perilaku). 

Ketika self-concept seseorang menemui tantangan maka orang itu 

biasanya akan menguatkan penilaian dirinya sendiri, daripada memikirkan  

kembali pertentangan yang terjadi. Misalnya, seseorang yang mempunyai 

semangat persaingan (kompetitif) diberikan feedback langsung bahwa ia 
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tidak terlihat kompetitif maka pada saat selanjutnya ia akan bertindak lebih 

kompetitif (menegaskan konsistensinya dengan self-concep), daripada 

melakukan perbuatan yang tidak kompetitif (menyesuaikan diri dengan 

pendapat orang  lain). 

Elemen-elemen kognitif, seperti sikap dan maksud, menjadi seimbang 

ketika dalam keadaan harmonis atau cocok. Misalnya, Anda senang dengan 

dosen komunikasi Anda, Anda senang dengan sahabat Anda, dan sahabat 

Anda juga senang dengan dosen komunikasi Anda. Ketiga situasi ini 

merupakan hal  yang seimbang bagi Anda. Akan tetapi, apabila salah satu 

hubungan bersifat negatif maka keadaannya menjadi tidak seimbang. 

Misalnya, sahabat Anda tidak senang  dengan dosen komunikasi Anda; maka 

Anda mungkin mempertimbangkan kembali ketiga hubungan tersebut. 

Mungkin sahabat Anda yang salah atau Anda yang salah karena menyenangi 

dosen itu. Kemungkinan lainnya, mungkin Anda dan sahabat Anda tidak 

memiliki kesamaan sama sekali. 

Kebutuhan untuk seimbang terkadang menjadi motivasi kita untuk 

mengubah pikiran. Misalnya, seorang artis idola Anda merekomendasikan 

produk yang belum pernah Anda dengar sebelumnya. Kebutuhan Anda untuk 

mempertahankan keseimbangan antara gagasan dan pendapat akan 

menjadikan Anda cenderung menyukai produk tersebut, dengan kuatnya 

rekomendasi artis itu. 

Bentuk penting dari self-motivation melibatkan rasionalitas kita tentang  

perilaku kita. Meskipun setiap orang mampu berlogika, tetapi tidak setiap  

perilaku mempunyai logika yang baik sebelum dilakukan. Ketika dilakukan, 

perilaku tersebut baru dirasionalkan. Mendukung sebuah perilaku setelah 

perilaku tersebut dilakukan melibatkan proses self-justification. Self-

justification adalah pendorong yang kuat bagi perubahan sikap. Hal ini terjadi 

pada beberapa  kasus cognitive dissonance, sebuah pengalaman ketegangan 

ketika elemen-elemen kognisi bertentangan. Contohnya, seseorang yang 

percaya bahwa merokok dapat menyebabkan kanker, tetapi tetap tidak mau 

berhenti merokok, akan mengalami cognitive dissonance. Keyakinan dan 

kebiasaannya bertentangan, jadi perilakunya tidak masuk akal.  

Leon Festinger mengidentifikasi dua keadaan yang  menimbulkan 

kebutuhan akan pembenaran diri ini yaitu insufficient justification, dan 

decision making (pembuatan keputusan). 
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a. Insufficient justification 

Ketika seseorang berbuat sesuatu yang tidak mendapat pembenaran, 

mungkin dia akan membangun rasionalisasi -self-justification- untuk 

memulihkan self-consistency dirinya. Misalnya, Anda menghabiskan banyak 

uang untuk sebuah mobil yang sangat menarik perhatian Anda, tetapi tidak 

begitu disukai orang. Anda mungkin beralasan untuk diri sendiri atau orang 

lain bahwa mobil itu merupakan investasi besar dan mempunyai nilai jual. 

Anda mungkin yakin akan hal ini, tetapi alasan itu hanya untuk 

membenarkan uang yang telah dihabiskan. 

b. Decision-making (Pembuatan Keputusan) 

Self-justification juga dibuat dengan cepat setelah seseorang membuat 

suatu keputusan yang sulit. Contohnya, seseorang harus memutuskan kuliah 

apa yang harus ia hadiri dari dua pilihan kuliah. Keduanya merupakan kuliah 

yang penting, tetapi ia tetap harus memutuskan. Setelah memutuskan suatu 

pilihan, mungkin ia akan melihat beberapa masalah atau kekurangan pada 

kuliah yang tidak dipilih, dan menemukan manfaat/keuntungan atas pilihan 

yang ia buat. Alasan yang muncul setelah keputusan tersebut merupakan 

pembenaran atas pilihan yang telah diputuskan saat itu, yang singkat dan 

sulit. 

 

2.  Self-Enhancement (Peningkatan Diri) 

Self-motivation yang besar adalah perlindungan dan pertahanan akan 

self-esteem (harga diri). Dikatakan bahwa banyak orang yang menderita 

karena self-esteem yang rendah. Teori kepribadian humanistik (humanistic 

personality theories) menyebutkan bahayanya evaluasi negatif atas diri 

seseorang. Beberapa kecenderungan self-enhancement terjadi melalui proses 

yang telah disebutkan, seperti downward comparisons, meyakinkan diri atas 

kelebihannya dari orang lain atau self-justification, untuk merasionalisasikan 

perilaku yang bertentangan dengan diri.  

Di luar itu, ada bentuk-bentuk lain self-enhancement, yaitu self-serving 

processes dan self-presentation processes. 

 

a.   Self-serving processes (Proses Pengutamaan Diri) 

Proses ini umumnya melibatkan tiga bentuk kognisi sosial yang 

diaplikasikan pada perlindungan terhadap self-esteem yaitu: 
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1) Egocentric Bias (Bias Egosentris) 

 Egosentris atau pemusatan diri (self-centeredness) bisa membuat  

pengolahan dan pengingatan informasi menjadi bias. Ketika terpengaruh 

oleh bias egosentris, seseorang mengingat dengan lebih baik informasi 

yang relevan baginya. Salah satu bentuk bias egosentris dalam suatu 

hubungan adalah menyatakan kontribusi dirinya lebih banyak dibanding  

yang lain. Penelitian yang dilakukan terhadap para pasangan untuk 

menggambarkan kontribusi dari masing-masing pihak menemukan 

bahwa setiap pihak merasa memberikan kontribusi terbesar. Ini terjadi 

mungkin karena kita cenderung mengingat apa yang telah kita lakukan 

untuk pasangan, tetapi tidak memperhatikan apa yang telah dilakukan 

oleh  pasangan kita. 

2)  False Comparison Effects (Efek Pembandingan Palsu) 

   Seperti telah dijelaskan, social comparison penting bagi perkembangan 

self-concept seseorang. Social comparison menimbulkan efek bagi 

penilaian dari perilaku positif atau negatif seseorang. Misalnya, Anda 

telah melakukan sesuatu yang baik dan patut dipuji. Mungkin Anda 

memperkuat pendapat Anda sendiri dengan menyimpulkan bahwa hanya 

sedikit orang yang akan bertindak sama seperti Anda. Proses self-serving 

ini disebut dengan false-uniqueness effect (efek keunikan palsu). Akan 

tetapi, apabila Anda melakukan sesuatu yang buruk dan patut disalahkan, 

Anda mungkin meyakinkan diri bahwa orang lain pasti akan berbuat 

sama dalam kondisi yang sama pula. Ini disebut dengan false-consensus 

effect (efek konsensus palsu). Kedua hal tersebut merupakan bias-bias 

egosentris,  yang dimotivasi oleh self-enhancement. 

3)  Beneffectance 

  Proses self-serving yang lain terjadi ketika mengambil kesimpulan 

tentang diri dari tindakan yang kita lakukan. Kecenderungan untuk 

mengedepankan hal-hal baik dari kesuksesan kita dan menjauhkan 

kegagalan kita disebut dengan beneffectance. Beneffectance adalah bias 

dalam atribusi (akan dibahas dalam Modul 5). Misalnya, Anda kecewa 

menonton tim sepak bola favorit Anda yang bermain buruk sehingga 

kalah. Kemudian,  Anda mungkin akan terkejut membaca di media para 

pemain mengatakan bahwa penampilan mereka yang buruk disebabkan 

oleh keadaan cuaca yang tidak bersahabat. Pada contoh ini, sudut 
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pandang Anda sebagai pengamat lebih objektif, sedangkan sudut 

pandang para pemain sepak bola dipenuhi dengan beneffectance. 

 

b. Self-Presentation (Penyajian Diri) 

Banyak kognisi diri dimotivasi oleh perhatian terhadap penyajian diri 

(self-presentation). Terdapat tiga proses self-presentation. Mari kita bahas 

satu per satu. 

1)  Impression Management 

      Dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain, kita bukan 

hanya menyampaikan atau menerima pesan, tetapi juga melakukan 

pengelolaan kesan (impression management). Konsep ini datang dari 

sosiolog Erving Goffman. Ia mengatakan bahwa seseorang ”tampil” di 

hadapan orang  lain untuk mendapatkan kesan tertentu. Manusia secara 

sengaja menampilkan diri (self-presentation) seperti yang ia kehendaki. 

Peralatan lengkap yang kita gunakan untuk menampilkan diri ini disebut 

front. Front terdiri atas panggung (setting), penampilan (appearance),  

dan gaya bertingkah laku (manner). 

     Panggung adalah rangkaian peralatan ruang dan benda yang kita 

gunakan. Misalnya, ruang tamu Anda dihiasi oleh satu set ensiklopedi 

ternama terbitan luar negeri. Dengan itu, Anda ingin menunjukkan kesan 

bahwa Anda adalah orang terpelajar, atau ruang tamu Anda dihiasi foto 

besar Anda yang sedang bersalaman dengan presiden. Dengan foto itu 

Anda ingin menampilkan kesan bahwa Anda adalah orang penting 

(sampai bisa bersalaman dengan RI-1!). Penampilan (appearance) 

adalah petunjuk artifaktual yang Anda pakai. Misalnya, Anda memakai 

baju, sepatu, dan tas  yang sedang in sekarang. Dengan itu, Anda ingin 

menunjukkan kesan bahwa Anda bukan orang yang ketinggalan zaman. 

Anda adalah remaja ”gaul”. Sedangkan manner menunjukkan cara kita 

berjalan, duduk, berbicara, memandang. Misalnya, seorang remaja 

berbicara dengan banyak menyelipkan kata berbahasa Inggris seperti 

gaya MTV. Kesan yang ingin ditampilkannya barangkali adalah bahwa 

ia remaja gaul, modern, dan fasih berbahasa Inggris. 
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Gambar 4.12 
Ruang Tamu 

Salah Satu “panggung” Seseorang dalam Impression Management 

 

     Gagasan Goffman ini menjelaskan mengapa seseorang berperilaku 

secara berbeda terhadap orang yang satu dengan lainnya. Kesan yang 

ingin kita buat tentang diri kita berbeda-beda tergantung kepada siapa 

kita berkomunikasi. 

 Menurut Jones & Pittman (1982), lima strategi presentasi diri yang 

memiliki tujuan yang berbeda sebagai berikut (dalam Sarwono & 

Meinarno, 2009): 

a) Ingratiation: Dengan tujuan agar disukai, kita menampilkan diri 

sebagai orang yang ingin membuat orang lain senang. Cara ini 

apabila dilakukan secara berlebihan, (misalnya, sikap ABS = Asal 

Bapak Senang) dapat membuat orang lain merasa terganggu jika 

orang yang menjadi sasaran tidak menyukainya atau merasa 

“dijilat”. 

b) Self-promotion: Dengan tujuan agar dianggap kompeten, kita 

menampilkan diri sebagai orang yang memiliki kelebihan atau 

kekuatan baik dalam hal kemampuan atau trait pribadi. 

c) Intimidation: Dengan tujuan agar ditakuti, kita menampilkan diri 

sebagai orang yang berbahaya dan menakutkan. 

d) Supplication: Dengan tujuan dikasihani, kita menampilkan diri 

sebagai orang yang lemah dan tergantung. 

e) Exemplification: Dengan tujuan dianggap memiliki integritas moral 

tinggi, kita menampilkan diri sebagai orang yang rela berkorban 

untuk orang lain. 
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2)  Social Accounting 

      Ketika kita berhadapan dengan orang lain, bahkan dengan orang yang 

tidak kita kenal, kita merasa ada tekanan yang membuat kita bertindak 

semestinya. Mengapa demikian? Orang asing tidak kenal kita dan tidak 

tahu bagaimana kita maka kita terlibat dalam apa yang disebut social 

accounting untuk meyakinkan mereka. Salah satu bentuk social 

accounting adalah mimik muka, termasuk terlihat malu ketika kita 

terlibat dalam kesalahan atau tersenyum ketika melakukan kontak mata 

dengan orang lain. Bentuk lainnya adalah membuat excuses (alasan). Ini 

meliputi alasan sebenarnya (”Maaf saya tidak dengar, tolong diulangi”) 

dan alasan yang dibuat-buat. Misalnya, Anda terlambat hadir di sebuah 

pesta. Jika Anda mengatakan alasan sebenarnya mungkin akan melukai 

perasaan si empunya acara. Oleh karenanya Anda berkata, ”Saya minta 

maaf datang terlambat, tadi saya belok ke arah yang salah”. 

 

Gambar 4.13 
Self accounting 

 

3)   Self-Monitoring (Pengawasan Diri) 

     Self-monitoring yaitu pengawasan terhadap tindakan kita guna mencapai 

tujuan tertentu. Melalui pengawasan ini kita melakukan penyesuaian-

penyesuaian atas tindakan-tindakan yang dilakukan atau hendak 

dilakukan. Ahli psikologi sosial menyebutkan dimensi ini dapat 

menyebabkan orang terlihat berbeda. Pada satu keadaan, seseorang akan 

mempunyai self-monitoring yang tinggi terhadap situasi sosialnya dan 

berperilaku selayaknya. Ini disebut dengan high self-monitoring. High 

self-monitoring memberi perhatian lebih pada orang lain, melihat, dan 
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menanggapi orang lain untuk menyenangkan mereka. Mereka 

mengatakan hal-hal yang mereka pikir orang lain mau dengar atau 

memberi pendapat untuk menyenangkan orang lain. Sebaliknya, orang 

dengan low self monitoring berperilaku konsisten pada situasi apa pun, 

yaitu dengan mempertahankan nilai-nilai mereka, dan mengarahkan 

perilaku sesuai dengan prinsip yang dimiliki, bukan karena alasan 

pragmatis. 

 

Dalam Kegiatan Belajar 2 yang telah Anda pelajari ini, banyak istilah-

istilah yang mungkin baru bagi Anda dan agak membingungkan untuk 

diingat. Namun, jangan khawatir dengan mempelajari secara hati-hati Anda 

akan memahaminya secara baik dan benar. 

 

 

 

 

 

 

 
1) Diskusikan dengan teman-teman Anda, apa yang dimaksud dengan 

kognisi sosial tentang diri dan pengembangan diri (self development)! 

2) Gambarkan kesadaran diri manusia dalam model “Jendela Johari” dan 

jelaskan masing-masing dimensi! 

3) Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang skema diri (self schemata) 

artinya, hubungan dengan self concept! 

4) Jelaskan tentang hal-hal yang memengaruhi motivasi diri menurut 

Weber! 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 

1) Untuk menjawab pertanyaan ini silakan Anda pelajari kembali subpokok 

bahasan tentang pengertian kognisi sosial tentang diri dan 

pengembangan diri. 

2) Gambarkan model Johari Window dengan 4 quadrant/jendela. Uraikan 

secara lengkap penjelasan masing-masing quadrant tersebut 

LATIHAN 

 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 

kerjakanlah latihan berikut! 
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3) Untuk menjelaskan self schemata, bacalah kembali uraian subpokok 

bahasan self schemata, dengan jelas diuraikan arti self schemata dan self 

concept. 

4) Hal-hal yang memengaruhi motivasi diri menurut Weber dapat dilihat 

dari 3 hal yaitu self concistency, self enchacement, dan self control. 

 

 
 

Maksud dari self cognition (kognisi sosial) menurut William James 

adalah apabila seseorang menjadi objek pikirannya sendiri. Sedangkan 

self development merupakan suatu proses (yang oleh Allport disebut 

sebagai becoming) ketika kita mengembangkan, memodifikasi, dan 

menyaring identitas personal dan pemahaman tentang diri sendiri; ”diri” 

kita dan konsep kita tentang diri kita sendiri. Terbentuknya kebanyakan 

dari interaksi dengan orang-orang terdekat di masa kanak-kanak; orang-

orang yang kemudian menjadi panutan (role models) bagi kita dalam 

bertindak, berpikir, dan merasa tentang diri sendiri. G.H. Mead 

menyebutnya significant others, diartikan sebagai orang lain yang sangat 

penting bagi diri seseorang. Richard Dewey dan W.J. Humber menyebut 

mereka dengan affective others yaitu orang lain yang dengan mereka kita 

mempunyai ikatan emosional. Selanjutnya, semua orang yang 

memengaruhi perilaku, pikiran, dan perasaan kita disebut sebagai 

significant others. Pandangan diri kita tentang keseluruhan pandangan 

orang lain terhadap kita tersebut disebut generalized others. Proses 

seseorang mengambil peran sebagai generalized others disebut role 

taking. 

Faktor yang memengaruhi self development (pengembangan diri) 

seseorang mula-mula adalah keluarga, kemudian dengan semakin 

bertambahnya usia meluas, ke teman, kelompok, organisasi hingga 

masyarakat. Faktor lain yang berpengaruh pada pengembangan diri 

adalah media-media komunikasi yang memberikan informasi-informasi 

baru yang sebelumnya tidak kita ketahui (kriminalitas, kekerasan, 

konsumsi, gaya hidup). 

Self awareness (kesadaran diri) merupakan perhatian seseorang 

yang terfokus pada diri sendiri, perasaannya, nilai, maksud, dan atau 

evaluasi dari orang lain. Self awareness ini menunjukkan tingkat atau 

derajat kita mengetahui diri kita sendiri. Semakin kita memahami 

mengapa kita memandang diri kita seperti yang selama ini, semakin kita 

memahami siapa kita. Joseph Luft dan Harry Ingham (1984) 

menjelaskan kesadaran diri manusia melalui suatu model yang disebut 

RANGKUMAN 
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Johary Window ketika dijelaskan bahwa ”diri” manusia terbagi dalam 

empat bagian atau sel (quadrant, jendela, bagian), dan tiap-tiap sel 

mewakili ”diri” (self) yang berbeda-beda. Pada diri manusia ada dua 

dimensi yaitu (1) yang diketahui oleh diri pribadi (daerah privat/pribadi), 

dan (2) yang diketahui oleh orang-orang lain (daerah publik). Irisan 

antara dua dimensi tersebut menghasilkan empat jendela yaitu (1a) open 

self, dan (1b) blind self, (2a) hidden self, dan (2b) unknown self. 

Kesadaran diri kita berkaitan erat dengan komunikasi interpersonal 

kita; artinya makin tinggi kesadaran diri kita, makin tahu kita bagaimana 

berkomunikasi dengan orang-orang lain. De Vito menyebutkan lima hal 

yang dilakukan untuk meningkatkan self awareness: (a) bertanya tentang 

diri sendiri (self talk); (b) mendengarkan orang lain (memperoleh feed 

back); (c) mencari informasi tentang diri sendiri secara aktif 

(memperkecil wilayah blind self); (d) melihat diri kita dari sisi yang lain; 

(e) meningkatkan open self, mengurangi wilayah hidden self atau 

membuka diri (melakukan self disclosure) dengan orang lain. 

Skemata merupakan kategorisasi gagasan mengenai stimuli yang 

dikembangkan oleh diri sendiri. Oleh karena itu, self schemata adalah 

seperangkat susunan self generalizations (hal-hal yang umum) dari diri 

seseorang, yang didapat dari penilaian yang dilakukan sendiri atau orang 

lain. Self schemata ini berkaitan dengan self concept seseorang; apakah 

relevan dengan sifat-sifat atau ciri-ciri kepribadian seseorang atau tidak. 

Oleh karena beberapa sifat merupakan schematic relevan dengan 

deskripsi seseorang maka beberapa informasi juga relevan dengan 

seseorang, yang disebut dengan self reference (rujukan diri). 

Self schemata terdiri dari standar atau ukuran bagi diri seseorang. 

Orang dapat saja menghadapi pengalaman dan informasi yang 

berlawanan dengan self schemata-nya; dan kondisi demikian disebut 

dengan self discrepancies atau ketidaksesuaian diri. Ketidaksesuaian ini 

dapat menimbulkan konflik karena ada perbedaan antara actual self/real 

self (diri sebenarnya) dengan ideal self (diri yang menjadi cita-cita, diri 

yang seharusnya), menghasilkan depresi, kekecewaan, kesedihan. 

Dalam diri seseorang juga dikenal adanya possible selves yaitu 

adanya pikiran bahwa kemungkinan akan menjadi orang yang berbeda 

apabila memilih jalan yang tidak kita ambil dahulu atau memilih 

pasangan, sekolah, pekerjaan, yang berbeda. Namun, orang juga 

menyadari bahwa mereka berubah sepanjang waktu. Possible self ini 

dapat berdampak pada ketidaksesuaian antara estimasi diri dengan 

penilaian orang lain; dan juga memengaruhi emosi kita. Konflik antara 

possible selves dapat membawa suasana hati dan memengaruhi perilaku 

kita, baik saat ini atau masa depan. 
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1)  Pengertian kognisi sosial tentang diri berkaitan dengan pemahaman 

manusia berkaitan dengan objek .... 

A. di lingkungan sosialnya 

B. berupa orang-orang yang memengaruhi perilakunya  

C. pengembangan diri 

D. pikirannya sendiri 

 

2) Pembentukan self development yang sangat penting dalam proses 

komunikasi, kemudian dimulai pada usia kanak-kanak, saat .... 

A. proses becoming terjadi 

B. anak-anak belajar mengenai kehidupan 

C. terjadi interaksi dengan orang-orang terdekat  

D. belajar untuk mandiri 

 

3) Maksud dari generalized others adalah pandangan diri kita tentang .... 

A. orang-orang yang memengaruhi perilaku, pikiran, dan tindakan kita  

B. keseluruhan pandangan orang lain terhadap kita  

C. bagaimana orang lain menilai diri kita  

D. keseluruhan pandangan kita terhadap orang lain 

 

4)  Keuntungan self awareness, antara lain untuk .... 

A. mengetahui kelebihan dan kekurangan kita  

B. mengetahui derajat keinginan kita  

C. membantu mengendalikan pikiran kita 

D. mengetahui perasaan, pikiran, dan tujuan kita 

 

5)  Model jendela  Johary  (Johary  Window) sangat berguna bagi kita 

karena .... 

A. mengetahui kesadaran diri kita 

B. menjelaskan empat bagian ”diri” manusia 

C. dapat mewakili ”diri” self  kita yang berbeda-beda 

D. menjelaskan daerah ”diri” manusia yang diketahui orang lain 

 

6) Kesadaran diri kita berhubungan dengan komunikasi interpersonal kita, 

artinya .... 

TES FORMATIF 2 
 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 
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A. komunikasi dengan orang lain akan membantu kesadaran diri 

B. makin tinggi kesadaran diri kita makin tahu bagaimana kita 

berkomunikasi  

C. kesadaran diri merupakan suatu yang harus ditingkatkan  

D. makin tinggi kesadaran kita makin kita bersedia mendengar orang 

lain 

 

7) Terjadinya self schemata karena manusia .... 

A. mengategorisasikan gagasan  

B. melakukan self generalization 

C. mengategorisasi dan mengembangkan sendiri stimuli 

D. memperhatikan dan mengingat informasi tentang diri sendiri 

 

8) Karena adanya self schemata maka sifat atau ciri-ciri kepribadian kita 

menjadi .... 

A. relevan dengan konsep diri kita 

B. penting bagi pikiran mengenai diri sendiri 

C. tidak penting bagi pembentukan self concept  

D. relevan atau tidak bagi self concept kita 

 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang 

terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 

Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2. 

 

 

 

 

 

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 

                                          80 -  89%  = baik 

                                          70 -  79%  = cukup 

                                               < 70%  = kurang 

 

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan modul selanjutnya. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 

Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang 

belum dikuasai. 

 

Tingkat penguasaan = 
Jumlah Jawaban yang Benar

100%
Jumlah Soal
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Kunci Jawaban Tes Formatif  
 

Tes Formatif 1 

1) A 

2) B 

3) C 

4) D 

5) A 

6) C 

7) A 

8) C 

Tes Formatif 2 

1) D 

2) C 

3) B 

4) A 

5) A 

6) B 

7) C 

8) D 
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Glosarium 
 

Child abuse :  penyiksaan anak. 

Direct feedback :  umpan balik langsung. 

Looking glass self :  diri cermin. 

Material self :  diri tubuh dan barang milik. 

Possible self :  kemungkinan diri. 

Reference group :  kelompok rujukan/kelompok acuan. 

Reflected appraisal :  pantulan penilaian. 

Self actualization :  aktualisasi diri. 

Self awareness :  kesadaran diri. 

Self concept :  konsep diri. 

Self discrepancies :  ketidaksesuaian diri. 

Self esteem :  harga diri. 

Self image :  citra diri. 

Self motivation :  motivasi diri. 

Self perception :  persepsi diri. 

Self presentation :  penyajian diri. 

Self schemata :  skema diri. 

Self  :  diri. 

Signification others :  orang yang berarti bagi kita. 

Social cognition of the self :  kognisi sosial tentang diri. 

Social self :  diri sosial. 

Spiritual self :  kepribadian dan aspirasi psikologis seseorang 

berkaitan dengan rohani. 
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Modul 5 
 

Persepsi tentang Orang dan Atribusi  
 

Dr. Nina M. Armando, M.Si. 

 
 

 
 

ebagai makhluk sosial, manusia tentu selalu berinteraksi dengan orang 

lain. Saat berinteraksi dengan orang lain, di saat itu pula kita melakukan 

persepsi terhadap lawan bicara. Hal itu dilakukan karena pada dasarnya saat 

berinteraksi, kita ingin bisa memahami orang lain supaya komunikasi yang 

berjalan bisa efektif. 

Misalnya, saat hendak berinteraksi dengan seseorang kita melihat dia 

tidak dalam kondisi yang sehat dan ia terlihat murung. Kita tentu 

memersepsikan bahwa orang itu sedang sedih. Dari situ tentu kita akan 

mencoba berinteraksi dengan cara yang berbeda daripada ketika dia sedang 

tampak senang. Dengan begitu, tentunya komunikasi yang bisa terjalin antara 

kita dengan orang tersebut menjadi lebih enak dan efektif. 

Saat hendak berinteraksi dengan orang baru yang menurut teman-teman 

Anda mudah tersinggung dan bertemperamen tinggi, Anda juga berhati-hati 

dalam bersikap dan berbicara. Persepsi tentang seseorang itu ikut 

memengaruhi perilaku kita. Tentu kita tidak ingin salah dalam bersikap dan 

membuatnya tersinggung sehingga dia tidak mau lagi berhubungan dengan 

Anda misalnya. Adanya persepsi tentang orang yang akan Anda temui itu 

bisa jadi membuat Anda membutuhkan waktu lebih lama untuk 

mempersiapkan diri. Harapannya, interaksi dan komunikasi mengalir dengan 

lancar. 

Manusia memang tidak hanya melakukan proses persepsi terhadap objek 

sebagaimana dijelaskan dalam Modul 3, tetapi manusia juga melakukan 

proses persepsi mengenai orang atau orang-orang lain. Persepsi tentang orang 

(person perception) kadang juga disebut persepsi sosial. Tujuannya adalah 

untuk memahami orang atau orang-orang lain (Sarlito, 1997). 

Berbeda dari persepsi pada umumnya (khususnya pada benda-benda atau 

lingkungan alamiah), persepsi sosial ini sangat menggantungkan diri pada 

komunikasi. Bagaimana persepsi seseorang tentang orang lain sangat 

S 

 PENDAHULUAN 
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tergantung pada komunikasi yang terjadi antara keduanya. Komunikasi di 

sini tidak hanya verbal, tetapi juga nonverbal (bahkan petunjuk nonverbal 

dalam proses komunikasi jauh lebih dominan!). 

Dalam persepsi sosial ada dua hal yang ingin diketahuiyaitu keadaan dan 

perasaan orang lain melalui komunikasi verbal dan nonverbal serta kondisi 

yang lebih permanen yang ada di balik segala yang tampak saat komunikasi 

berlangsung. Hal yang terakhir ini bersumber pada kecenderungan manusia 

untuk selalu berupaya untuk mengetahui apa yang ada di balik gejala yang 

ditangkapnya melalui indra. Dalam persepsi sosial, penjelasan yang ada di 

balik perilaku itu dinamakan atribusi. Persepsi dan atribusi ini sifatnya sangat 

subjektif yakni tergantung sekali pada subjek yang melaksanakan persepsi 

dan atribusi tersebut. 

Setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan mampu menjelaskan 

pengertian persepsi tentang orang (person perception/persepsi interpersonal), 

perbedaannya dengan persepsi benda, dan atribusi beserta teori-teori atribusi. 

Secara lebih khusus, setelah mempelajari Modul 5 ini, Anda diharapkan 

mampu menyebutkan dan atau menjelaskan: 

1. perbedaan antara persepsi objek/benda dan persepsi tentang orang atau 

persepsi interpersonal (person perception); 

2. pengertian inferensi sosial dan sumber-sumbernya; 

3. beberapa bentuk informasi sosial; 

4. tentang penampilan dan beberapa hal yang perlu diperhatikan dari 

penampilan; 

5. tentang petunjuk nonverbal; 

6. tentang pembentukan kesan, pembentukan konsep sosial, 

pengorganisasian kesan, dan pengolahan informasi sosial; 

7. pengertian atribusi; 

8. teori atribusi; 

9. bias-bias dalam atribusi; 

10. atribusi tentang diri. 

 

Selamat belajar, semoga sukses! 
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Kegiatan Belajar 1 
 

Inferensi Sosial 
 

alam pendahuluan telah diuraikan bahwa selain memersepsi benda, 

manusia juga melakukan persepsi tentang orang atau sekelompok 

orang, yang disebut sebagai persepsi sosial. Tujuannya adalah untuk 

memahami orang atau orang-orang lain. Berbeda dengan persepsi 

objek/benda yang sifatnya objektif sebagaimana sudah kita pelajari 

sebelumnya, persepsi sosial ini sifatnya sangat subjektif. Dalam kehidupan 

kita sehari-hari sering kali terjadi kita sudah mendengar nama-nama atau 

gambaran tentang seseorang sebelum kita berjumpa dengan mereka. Kadang-

kadang saat kita belum berjumpa dengan orang tersebut, kita sudah punya 

kesimpulan tentang orang tersebut dari data-data yang kita peroleh. Inilah 

yang dinamakan inferensi sosial. 

Namun, sebelum Anda mempelajari inferensi sosial, ada baiknya Anda 

ketahui lebih dahulu perbedaan antara persepsi benda dan persepsi sosial. 

 

A. PERBEDAAN PERSEPSI BENDA DENGAN PERSEPSI SOSIAL 

 

Persepsi mengenai orang (person perception) dan persepsi mengenai 

objek/benda akan berbeda. Bagaimana perbedaan kedua persepsi tersebut? 

Marilah kita simak contoh berikut. 

Sekelompok mahasiswa dimintakan persepsinya tentang ruang kuliah 

mereka. Kemudian, kelompok yang sama dimintakan persepsinya tentang 

seorang artis ternama yang sering dibicarakan dalam acara infotainment di tv, 

sebutlah misalnya Sophia Latjuba. Persepsi mereka tentang ruang kuliah 

mereka pastilah relatif lebih seragam dibandingkan persepsi mereka tentang 

Sophia Latjuba. Mengapa?  

Menurut Rakhmat (2003) ada empat perbedaan antara persepsi objek dan 

persepsi tentang orang; yang disebutnya persepsi interpersonal. 

Pertama, pada persepsi objek, stimuli ditangkap pancaindra melalui 

benda-benda fisik: gelombang, cahaya, gelombang suara, temperatur. 

Sedangkan pada persepsi tentang orang, stimuli sampai kepada kita melalui 

lambang-lambang verbal atau grafis yang disampaikan pihak ketiga. Pihak 

ketiga ini dapat mengurangi kecermatan persepsi kita. Pada contoh Sophia 

Latjuba tadi misalnya, kita sudah cukup banyak memiliki informasi tentang 

D 
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dirinya dari berbagai sumber (tv, majalah, tabloid) sebelum kita berjumpa 

dengannya, yang kemudian memengaruhi persepsi kita. 

Kedua, persepsi tentang orang jauh lebih sulit daripada persepsi objek. 

Pada persepsi objek, kita hanya menanggapi sifat-sifat luar objek tersebut. 

Namun, pada persepsi tentang orang, kita mencoba memahami apa yang 

tidak ditangkap oleh alat indra kita. Kita mencoba memahami bukan saja 

perilaku orang, tetapi juga motif atau mengapa orang berperilaku. Itulah 

sebabnya kita perlu mempelajari atribusi. 

Ketiga, saat melakukan persepsi objek, objek tidak bereaksi kepada kita. 

Kita tidak memberikan reaksi emosional terhadap objek. Namun, ketika 

melakukan persepsi terhadap orang lain, berbagai faktor terlibat seperti 

faktor-faktor personal kita, karakteristik orang lain yang dipersepsi maupun 

hubungan antara kita dengan orang tersebut. 

Keempat, objek relatif tetap, tetapi orang cenderung berubah-ubah. 

Ruang kuliah yang diamati mahasiswa relatif sama dari waktu ke waktu, 

tetapi manusia yang diamati selalu berubah. Ada kemungkinan orang yang 

dipersepsi kemarin sedang gembira, tetapi hari ini ia sedang sedih. Mungkin 

saja, tadi pagi kita mempersepi orang saat ia berada di tempat ibadah, lain 

kali ia berada di ruang pesta sehingga ia menampilkan perilaku yang berbeda 

pula. 

Bagaimana? Anda sudah memahami perbedaan antara persepsi benda 

dan persepsi sosial? Kalau sudah, cobalah buat ringkasan dengan 

menggunakan matriks yang diisi kolom persepsi benda dan kolom persepsi 

sosial, kemudian masing-masing kolom diisi. Pada kolom persepsi benda 

diisi ciri-ciri persepsi benda, pada kolom ke-2, persepsi sosial, diisi dengan 

ciri/sifat persepsi sosial sehingga perbedaannya menjadi jelas. 

 

B. INFERENSI SOSIAL 

 

Dari keempat perbedaan yang dikemukakan oleh Rahmat, memberi 

penjelasan kepada kita bahwa memersepsi orang lebih sulit dan lebih 

mungkin untuk tidak cermat daripada memersepsi benda. 

Dalam hal person perception, Weber (1992) menyebut istilah inferensi 

sosial. Inferensi sosial berarti mengerti apa yang kita pelajari tentang orang 

atau orang-orang lain. Kita mendengar nama-nama atau gambaran tentang 

seseorang sebelum kita berjumpa dengan mereka. Dengan kata lain, inferensi 

sosial berarti apa yang kita pelajari tentang orang atau orang-orang lain. 
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Prosesnya dimulai dari mengumpulkan data sosial berupa: informasi sosial, 

penampilan fisik, isyarat-isyarat nonverbal, dan tindakan-tindakan orang lain. 

Semua itu membentuk data sosial yang terintegrasi dan terkumpul untuk 

membentuk kesan mengenai orang lain. 

Kontak pertama kita dengan orang lain tidak selalu merupakan “interaksi 

tangan pertama” atau secara langsung. Suatu waktu kita juga harus bertemu 

dengan orang yang sebelumnya hanya kita kenal melalui telepon atau surat; 

sebelumnya kita belum pernah berjumpa secara tatap muka dengan orang 

tersebut. Di antara jaringan sosial kita, kita mendengar nama-nama atau 

gambaran tentang seseorang sebelum kita berjumpa dengan mereka. Pada 

saat itu pun yakni saat kita belum berjumpa dengan orang tersebut, kita sudah 

punya kesimpulan tentang orang tersebut dari data-data yang kita peroleh 

(ingatlah lagi contoh kasus persepsi tentang Sophia Latjuba di atas). 

Inferensi sosial kita umumnya datang dari empat sumber yakni             

(1) informasi sosial tentang orang lain, (2) penampilan, (3), petunjuk 

nonverbal, dan (4) implikasi tindakan-tindakan orang lain. Kita akan 

membahas sumber inferensi sosial ini satu per satu. 

 

1.  Informasi Sosial 

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang selalu membutuhkan 

informasi tentang orang lain yang berada di sekitar dirinya. Suatu hari, Anda 

melihat orang yang Anda kenal, sedang berjalan terburu-buru, setengah 

berlari sambil membawa buku-buku yang cukup tebal dan dengan 

penampilan yang rapi. Untuk mencari tahu mengapa ia melakukan itu, Anda 

tentu akan berusaha untuk mencari informasi pada orang yang Anda anggap 

tahu. Anda bisa saja bertanya kepada sahabatnya atau langsung berteriak 

padanya, “Hei, ada apa, kok buru-buru?” 

Bisa juga, saat kita baru saja bertemu dengan teman sekolah setelah 

sekian tahun berpisah, kita tidak hanya mencari tahu tentang kabarnya secara 

fisik, tetapi juga informasi tentang dirinya. Kita bisa saja bertanya apa yang 

dilakukannya saat ini, bisnis apa yang digelutinya, tempat tinggalnya, 

keluarganya, dan hal lainnya. 

Menurut pandangan Psikologi Kognitif, manusia adalah makhluk 

pengolah informasi (information processors). Informasi itu dibutuhkan 

sebagai suatu cara manusia bertahan hidup sebagai makhluk sosial. Manusia 

akan berusaha untuk mencari informasi terbaru tentang orang yang ada di 

sekitarnya. Informasi sosial ini ada beberapa bentuk yaitu: 
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a.  Trait (Sifat, Pembawaan) 

Sifat yang dimiliki seseorang cenderung stabil dan mengacu pada 

pribadinya. Sifat ini dapat menjelaskan cara dan bagaimana seseorang 

berperilaku dalam situasi tertentu. Ketika sedang duduk sendiri di sebuah 

ruang tunggu, Anda bertemu dengan orang yang tidak Anda kenal. Orang itu 

kemudian tersenyum, duduk di sebelah Anda dan mengajak Anda 

berbincang-bincang. Ia bercerita tentang dirinya dan ia juga senang bertanya 

tentang keadaan diri Anda. Apalagi saat tahu Anda sedang mengalami 

kesulitan, ia dengan senang hati membantu. Dari situ, Anda mengatakan 

bahwa orang ini adalah orang yang baik. Sebaliknya, saat ada orang yang 

bersikap berlawanan dari itu, kita akan mengatakan dia bukanlah orang yang 

baik. Kita akan dengan mudah menyimpulkan sikap seseorang berdasarkan 

pengetahuan kita tentang orang itu. 

Trait ini merupakan suatu generalisasi tentang sikap seseorang. 

Mengenai nilai kebenaran yang ada di dalamnya tentu tidak mutlak 

sepenuhnya. Bisa saja orang akan berperilaku berbeda saat menghadapi 

situasi dan keadaan yang berbeda pula. 

 

b.  Nama 

Shakespeare bertanya, What is in a name? Terhadap pertanyaan ini kita 

dapat menjawab bahwa nama bisa sangat berarti. Setiap manusia memiliki 

nama yang membedakan dirinya dengan orang lain. Berbagai penelitian 

menunjukkan bahwa ada beberapa nama yang memiliki daya tarik dan lebih 

mudah diingat daripada yang lain. Tentu hal ini sifatnya relatif dan 

tergantung dari budaya dan kebiasaan tertentu. Nama yang cenderung lebih 

mudah diucapkan di satu daerah akan lebih populer dibandingkan nama yang 

relatif sulit diucapkan. 

Misalnya, seorang teman saya pernah berkata bahwa ia bisa lebih mudah 

mengingat salah seorang teman kami yang bernama Diana karena nama itu 

langsung mengingatkannya pada lagu “Koes Plus” yang berjudul sama. Bisa 

saja, dari nama yang mengacu pada hal tertentu seperti itu bisa membuat kita 

berusaha mencari informasi tentang dirinya. 

Sebuah studi yang dilakukan Harari dan McDavid (1973) menunjukkan 

betapa nama bisa memengaruhi penilaian. Mereka meminta guru-guru yang 

berpengalaman untuk menilai karangan siswa kelas 5. Satu karangan yang 

sama diberi nama pengarang yang berbeda, yakni diambil dari satu kelompok 

nama-nama yang dianggap bagus (seperti Karen, Lisa, David, atau Michael) 
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dan kelompok nama-nama yang dianggap jelek (Elmer, Hubert, Bertha, 

Adelle). Ternyata, penelitian menunjukkan bahwa karangan yang dibuat oleh 

nama-nama yang menarik diberi nilai lebih tinggi daripada karangan dengan 

nama jelek. 

Sejumlah studi menunjukkan bahwa nama memiliki asosiasi dengan 

sejumlah kualitas, seperti kecerdasan, daya tarik, kekuatan, feminitas. Dalam 

kaitan ini, sejumlah nama bisa mendapat penilaian positif dibandingkan yang 

lain. Sebagai contoh, tabel di bawah ini menunjukkan hasil studi tentang 

perbedaan penilaian (berdasarkan ranking) yang diberikan oleh pria dan 

wanita terhadap sejumlah nama perempuan. 

Tabel 5.1 
Penilaian Berdasarkan Ranking Terhadap Nama Perempuan 

Nama Perempuan 
Ranking 

menurut Pria 
Ranking 

menurut Wanita 

Anne 9 5 

Berbara 10 12 

Carol 6 15 

Cheryl 7 14 

Cynthia 20 18 

Diane 11 19 

Donna 16 17 

Janet 8 4 

Jean 12 3 

Joan 4 2 

Judith 15 11 

Karen 1 7 

Kathleen 5 16 

Linda 19 10 

Margareth 17 8 

Mary 3 6 

Nancy 2 13 

Patricia 18 9 

Sharon 14 20 

Susan 13 1 

c.  Stereotype 

Secara definisi, stereotype merupakan satu generalisasi tentang 

kelompok tertentu yang dianggap sebagai suatu kebenaran. Misalnya, ada 

orang yang beranggapan bahwa orang yang bersuku Batak memiliki sifat dan 

karakteristik keras, selalu terburu-buru, dan tidak sabar. Hal itu dianggap 

sebagai suatu kebenaran meskipun nilai kebenarannya masih diragukan. 

Suatu waktu orang tersebut bisa saja bertemu dengan orang bersuku Batak 
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dengan sifat yang berbeda dari yang ada dalam persepsi orang tersebut 

sebelumnya. Stereotype itu muncul karena dalam kepala kita sudah ada 

persepsi tentang karakter suatu kelompok tertentu dan hal itu diberlakukan 

untuk semua orang yang termasuk dalam kelompok itu. 

Stereotype bisa membawa efek tertentu. Pertama, adalah simplifikasi 

dan social judgment. Stereotype bisa mempermudah kita dalam berpikir 

tentang kelompok tertentu. Hal ini terjadi karena dengan stereotype itu kita 

langsung menyimpulkan suatu kelompok berdasarkan apa yang telah kita 

persepsikan sebelumnya. Akibatnya, kita pun bisa memperoleh penilaian 

sosial yang lebih cepat. 

Menurut Psikologi Kognitif, pengalaman-pengalaman baru yang 

diperoleh seseorang akan dimasukkan dalam “laci” kategori yang ada dalam 

memori, berdasarkan kesamaannya dengan pengalaman masa lalu. Bersama 

itu, semua sifat yang ada pada kategori pengalaman itu dikenakan pada 

pengalaman baru. Dengan cara seperti ini, orang memperoleh informasi 

tambahan dengan segera sehingga membantu dalam mengambil keputusan 

yang cepat atau dalam meramalkan peristiwa. 

Misalnya saja, selama ini Anda selalu memiliki persepsi dan stereotype 

bahwa anak perempuan bersifat lebih sabar, cekatan, dan teliti dalam 

mengerjakan sesuatu. Anda pun selalu beranggapan bahwa pekerjaan yang 

memerlukan kesabaran dan ketelitian seperti menyulam atau menjahit selalu 

bisa lebih baik jika dikerjakan oleh perempuan. Dengan demikian, pada suatu 

saat Anda memerlukan seseorang untuk menjahit kancing baju Anda, secara 

otomatis dan tanpa berpikir panjang, Anda meminta tolong pada perempuan. 

Dari situ berarti Anda pun melakukan suatu simplifikasi terhadap 

kelompok tertentu berdasarkan persepsi yang telah dimiliki sebelumnya. 

Anda menyimpulkan dengan mudah suatu pengalaman dan pengetahuan yang 

telah diperoleh sebelumnya mengenai suatu kelompok tertentu dan 

melakukan generalisasi terhadap semua orang yang masuk dalam kelompok 

itu. 

Efek stereotype yang kedua adalah oversimplifikasi dan prejudice. 

Stereotype membuat kita dengan mudahnya menggeneralisasikan sesuatu 

berdasarkan pengetahuan yang terbatas. Berlawanan dengan simplifikasi, 

oversimplifikasi bersifat negatif karena generalisasi yang dilakukan membuat 

kita bersikap merendahkan atau meremehkan kelompok tertentu. Misalnya 

saja, salah seorang paman saya percaya bahwa anak muda masa kini tidak 

mau peduli lagi terhadap kebudayaan dalam negeri. Ia bahkan yakin anak 
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muda zaman sekarang tidak akan ada yang mempelajari budayanya sendiri, 

sehingga saat suatu waktu ia bertemu dengan anak yang tertarik untuk 

mempelajari budaya dalam negeri, ia akan cenderung untuk meremehkan dan 

merendahkan minat si anak muda itu. 

Melakukan penilaian yang tidak benar berdasarkan stereotype tertentu 

yang dimiliki merupakan prejudice atau prasangka. Prasangka ini bisa 

bersifat positif, namun biasanya istilah ini selalu bersifat negatif terhadap 

kelompok tertentu. Biasanya, prasangka berdampak pada tindakan atau 

perilaku tertentu yang akhirnya bisa saja menjadi diskriminasi terhadap 

kelompok tertentu. 

 

Mari kita lanjutkan dengan sumber inferensi sosial yang kedua yaitu: 

 

2.  Penampilan 

Saya yakin Anda pasti pernah mendengar perkataan “jangan menilai 

orang berdasarkan penampilan” atau don't judge a book by its cover. Akan 

tetapi, apakah memang benar penampilan tidak bisa dijadikan dasar dalam 

menilai seseorang? 

Tidak bisa dihindari, penampilan fisik merupakan hal yang pertama kali 

diperhatikan saat kita bertemu dan bertatap muka dengan seseorang. 

Penampilan fisik seseorang bisa meningkatkan ketertarikan kita terhadapnya, 

dan begitu juga sebaliknya. Dari penampilan fisik seseorang kita juga bisa 

memperoleh data-data sosial yang penting tentang dirinya. 

Apa yang ada dalam pikiran Anda saat melihat seorang lelaki dengan 

pakaian rapi, berkemeja licin yang dimasukkan ke celananya, menggunakan 

dasi, lengkap dengan sepatu tertutup dan potongan rambut yang rapi? Tidak 

hanya itu, ia juga membawa agenda harian di tangannya lengkap dengan 

handphone-nya. Saat itu, Anda sudah mulai bisa memperoleh data-data sosial 

dirinya. Anda akan beranggapan bahwa orang itu adalah seorang 

businessman yang cukup sibuk, seorang pemimpin perusahaan, seorang staf 

perusahaan atau mungkin Anda berpikir bahwa orang itu adalah seorang 

salesperson. Artinya, hanya dari penampilan fisiknya saja, Anda bisa 

memperoleh data-data tentang pekerjaannya, usia, status, tingkat pendidikan, 

dan lainnya. 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari penampilan ini. 
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a.  Daya tarik fisik 

Apa yang bagus dan menarik bisa berbeda dan bersifat relatif untuk 

setiap orang. Meskipun begitu, untuk sebagian besar orang, daya tarik fisik 

menjadi hal yang penting dalam berinteraksi. Daya tarik itu memiliki 

konsekuensi tersendiri bagi persepsi seseorang. 

Ada dua bentuk efek yang mungkin timbul. Pertama, adalah apa yang 

disebut Halo effect, Cara kita menilai satu karakteristik penting pada 

seseorang dapat memengaruhi cara informasi yang lain tentang orang itu kita 

interpretasikan. Apabila kita mengetahui bahwa seseorang memiliki satu sifat 

maka kita beranggapan bahwa ia memiliki sifat-sifat tertentu yang terkait 

dengan sifat sebelumnya. Itulah halo effect. 

Misalnya, ketika kita menyenangi penampilan seseorang, hal itu 

membuat kita berharap untuk menyenangi hal lain dalam diri orang itu 

seperti sikapnya, hobinya, pemikirannya, cara pandangnya, nilai-nilai yang 

dianutnya, dan seterusnya. Atau, saat kita mengetahui bahwa ia seorang yang 

cantik, kita bisa beranggapan bahwa orang tersebut juga periang, baik hati, 

ramah, dan sifat-sifat positif lainnya. 

Efek yang kedua adalah apa yang disebut the physical attractiveness 

stereotype (stereotype daya tarik fisik). Memang apa yang disebut sebagai 

penampilan yang bagus itu sifatnya relatif dan berbeda untuk setiap orang. 

Akan tetapi, biasanya dalam kelompok masyarakat tertentu, sudah ada 

semacam standar tentang apa atau siapa yang disebut berpenampilan terbaik. 

Hal-hal yang menarik dan bagus akan dinilai baik atau lebih baik daripada 

hal yang tidak menarik. Saat kita menilai seseorang sama seperti 

penampilannya maka kita memiliki the physical attractiveness stereotype. 

Penelitian menunjukkan bahwa menghubungkan karakter seseorang 

dengan penampilannya merupakan sesuatu stereotype yang digeneralisasikan 

dan belum tentu benar. Kita mungkin juga sering kali melakukan hal ini. 

Seseorang dengan daya tarik fisik yang menarik sering dihubungkan dengan 

kesuksesan hidup. Mereka yang secara fisik menarik akan cenderung 

memperoleh kesempatan lebih baik daripada mereka yang kurang menarik 

dari segi fisik sehingga akibatnya ia akan lebih cepat jalannya menuju 

kesuksesan. 

 

b.  Stigma 

Mereka yang dianggap memiliki daya tarik fisik yang menarik 

cenderung diberikan label sosial yang baik, sebaliknya mereka yang tidak 
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dianggap memiliki daya tarik mendapatkan label yang kurang 

menyenangkan. Label-label sosial buruk yang diberikan pada sesuatu itu 

disebut sebagai stigma. Stigma dapat menjadi sumber prasangka sosial, mulai 

dari penjauhan diri hingga diskriminasi. 

Misalnya, negara berkembang sering diberikan label buruk atau stigma 

sebagai negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, buruknya tingkat 

pendidikan, tingginya tingkat kelahiran, rendahnya tingkat kesehatan, 

tingginya tingkat korupsi, dan lain-lain. Contoh lain, AIDS umumnya masih 

dianggap sebagai stigma. Di masyarakat, penyakit ini masih diberikan label 

negatif, terlepas dari berbagai penyebab orang mendapatkan penyakit 

tersebut. 

 

Sumber inferensi sosial  ketiga, yaitu: 

 

3.  Petunjuk Nonverbal 

Ada beberapa bentuk petunjuk nonverbal, di antaranya sebagai berikut. 

 

a.  Ekspresi wajah 

Ekspresi wajah seseorang memegang peranan penting dalam interaksi 

dengan sesama. Petunjuk wajah dianggap merupakan sumber persepsi yang 

dapat diandalkan. 

Ekspresi wajah menampilkan suasana hati dan emosi seseorang yang 

tentunya amat berpengaruh saat berinteraksi. Di antara berbagai petunjuk 

nonverbal, petunjuk wajah adalah yang paling penting dalam mengenali 

perasaan orang lain. Seseorang yang sedang tersenyum menunjukkan bahwa 

ia adalah orang yang ramah dan sedang gembira hatinya. Tentunya cara kita 

bicara dengan dia akan berbeda dengan mereka, yang saat kita temui tampak 

mengerutkan keningnya dan cemberut. Saat itu kita memersepsikan dia 

sedang marah dan suasana hatinya tidak baik. 

 

b.  Kontak mata 

Kontak mata menunjukkan seberapa intim kita dengan lawan bicara. 

Saat berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal biasanya kita akan 

menghindari kontak mata yang terlalu sering dengan mereka. Sebaliknya, 

kalau sedang berinteraksi dengan orang yang amat kita senangi kontak mata 

akan dilakukan sesering mungkin. 
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Bentuk dan cara seseorang menggunakan matanya itu bisa menunjukkan 

ekspresi dan perhatian tertentu. Kita akan tahu saat seseorang sedang senang, 

ia akan membuka mata lebar-lebar dan berbinar-binar saat berbicara. 

Sebaliknya, pupil matanya akan mengecil jika ia tidak tertarik baik dengan 

orang yang mengajaknya berbicara atau dengan topik yang dibicarakan. 

 

c.  Gesture 

Gerakan tubuh (gestures) yang kita lakukan memiliki makna atau arti 

tersendiri. Gerakan di sini bisa berupa gerakan tangan, jari, lengan maupun 

kepala. Beberapa gerakan memiliki arti tertentu. Misalnya, jari tangan 

(telunjuk dan jari tengah) yang membentuk huruf V menunjukkan tanda 

damai atau kemenangan (victory). Dalam beberapa kasus, gestures ini 

memberikan informasi yang lebih dari sekadar kata-kata yang dikeluarkan. 

Untuk menunjukkan bahwa kita tidak mengetahui sesuatu hal, kita bisa 

menggelengkan kepala sambil mengangkat bahu misalnya. Hal itu sudah bisa 

menunjukkan bahwa kita memang tidak mengerti tentang sesuatu. 

Petunjuk gestures dianggap sangat penting dalam proses komunikasi 

karena gerakan tubuh sangat susah dikontrol atau dikendalikan secara sadar 

oleh orang. Apabila ada petunjuk lain (misalnya ucapan) yang bertentangan 

dengan gerakan tubuh, orang akan lebih mempercayai gerakan tubuh orang 

tersebut. Misalnya, seseorang ketakutan hingga tangan dan lututnya terlihat 

gemetar. Saat ditanya, apakah ia takut, ia menjawab bahwa ia tidak takut. 

Namun, melihat gerakan tubuhnya itu sukar bagi kita untuk mempercayai 

kata-katanya itu. 

 

d.  Suara 

Suara yang kita keluarkan bisa memberikan pengaruh yang besar dalam 

menunjukkan emosi dan perasaan. Cara kita menggunakan bahasa (yang 

tertulis maupun yang terucapkan) disebut dengan paralanguage. Dari suara, 

paralanguage bisa terlihat dari tinggi rendah suara (volume suara), logat 

bicara, dialek, intonasi, kualitas suara, dan kecepatan berbicara. Suara yang 

keras dan tinggi bisa dipersepsikan sebagai suara orang yang sedang marah. 

Sementara suara orang yang pelan, ragu-ragu, sedikit bergetar, bisa 

dipersepsikan sebagai suara orang yang gugup atau takut. 

Suara penting dalam komunikasi karena dapat mengungkapkan keadaan 

emosional seseorang. Anak kecil pun dapat mengetahui bahwa suara yang 
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lembut berarti kasih sayang, suara meninggi dan keras berarti kemarahan atau 

suara memanjang dan kecil berarti penyesalan. 

 

Sumber inferensi sosial selanjutnya, adalah: 

 

4.  Tindakan 

Dalam membentuk persepsi interpersonal, manusia sering kali 

memfokuskan atau memberi perhatian pada bagaimana cara seseorang 

bertindak terhadap orang lain. Ia akan mencoba mengerti dan memahami 

alasan atau penyebab mengapa orang lain melakukan suatu tindakan. Nah, 

proses seseorang mencari alasan atau penyebab itu disebut sebagai atribusi. 

Kita akan membahas atribusi lebih lanjut pada Kegiatan Belajar 2. 

 

C.   PEMBENTUKAN KESAN 

 

Bagaimanakah orang mengkombinasikan informasi untuk membuat 

inferensi sosial dan penilaian? Para peneliti mengidentifikasikan tiga jenis 

proses yang terjadi ketika menerapkan persepsi interpersonal:                       

(1) pembentukan konsep sosial, (2) pengorganisasian kesan, dan                   

(3) pengolahan informasi sosial. Kita akan membahas ketiga hal ini satu per 

satu. 

 

1.  Pembentukan Konsep Sosial 

Beberapa peneliti mengatakan bahwa pengalaman sosial merupakan 

sesuatu yang dibentuk oleh kita sendiri saat kita menginterpretasikan 

pengalaman kita dan memberikan makna di dalamnya. Misalnya, kita 

terbiasa untuk membagi orang-orang yang kita temui menjadi beberapa 

kelompok usia tertentu, seperti anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua. 

Padahal biar bagaimanapun, seseorang pasti akan berinteraksi dengan segala 

jenis kelompok usia, dan tidak memberikan perbedaan secara ketat menurut 

usianya, sehingga bisa dikatakan, pengelompokan usia yang kita lakukan itu 

merupakan suatu konsep di kepala kita, yang membantu kita 

mengorganisasikan kehidupan sosial. 

Nah, kategori-kategori atau kelompok kualitas yang membantu kita 

berpikir tentang manusia sekitar kita seperti itu adalah suatu konsep sosial. 

Konsep itu bisa berupa kelompok usia, ras, gender, dan hubungan keluarga, 

yang nantinya membedakan kita antara teman dan musuh, lelaki dan 
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perempuan, serta perbedaan lainnya yang menentukan bagaimana kita akan 

berperilaku dan menilai orang lain. 

Konsep sosial terbentuk melalui sebagai berikut. 

 

a.  Pengalaman 

Melalui pengalaman hidupnya, manusia mengembangkan cara untuk 

membedakan di antara berbagai kategori manusia yang ditemuinya. Beberapa 

pengalaman yang dialami menjadi berbeda tergantung dari saat pertama kali 

diproses dan diterima oleh diri kita. Hal ini membentuk suatu kategori alami 

(natural categories). Dalam persepsi seseorang, jenis kategori ini dapat 

dibedakan berdasarkan tindakan yang berbeda yang dilakukan seseorang, 

tanpa melihat berasal dari mana kelompok orang itu. Misalnya, seorang 

perempuan yang sedang berbicara di sebuah kelas di hadapan banyak pelajar, 

secara alami akan berbeda dengan perempuan yang sedang berlari di taman. 

Satu perempuan yang sama bisa bertindak di waktu dan tempat yang berbeda, 

dan sebagai seorang pengamat, kita akan bisa membedakannya berdasarkan 

gerakan-gerakan yang dilakukan dan tindakannya itu. 

Pengalaman memengaruhi kecermatan persepsi. Pengalaman tidak selalu 

didapat melalui proses belajar formal. Pengalaman kita bertambah juga 

melalui rangkaian peristiwa yang pernah kita hadapi. Inilah yang misalnya 

menyebabkan seorang ibu dapat segera mengetahui ada yang tidak beres 

dengan anaknya dengan melihat wajah, suara atau gerakan anaknya. 

Umumnya, ibu memang lebih berpengalaman memersepsi anaknya daripada 

bapak. 

 

b.  Belajar 

Konsep sosial juga dipelajari melalui asosiasi, peneguhan, dan pengujian 

hipotesis. Seorang anak cenderung untuk memperoleh dan menggunakan 

konsep sosial yang sama seperti orang tuanya karena ia belajar dari orang 

tuanya tentang hal-hal yang sama. Orang dewasa biasanya akan 

menggunakan pengujian hipotesis dengan memperkirakan atau menebak 

suatu konsep untuk mengategorisasikan seseorang, dan melakukan 

peneguhan atau penegasan dari perkiraan itu menurut pengalaman yang 

sudah diperoleh sebelumnya. 

Misalnya, dosen baru Anda berpakaian sedikit aneh dan tidak seperti 

pendidik pada umumnya. Saat itu Anda akan berpikir, apakah ia tidak tahu 

cara berpakaian yang benar atau ia memang sengaja melakukan itu untuk 
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mengekspresikan dirinya? Dugaan-dugaan, itu akan Anda tegaskan melalui 

pertanyaan yang Anda berikan padanya atau mungkin pada dosen Anda 

langsung. Dari situ Anda bisa memperoleh informasi yang penting 

tentangnya sehingga memengaruhi interaksi di masa mendatang dengannya. 

Kita belajar dari pengalaman yang sudah pernah dialami sebelum berinteraksi 

dengan seseorang. 

 

c.  Bahasa 

Beberapa kata bisa secara spesifik menjelaskan seseorang daripada kalau 

kita menggunakan objek atau peristiwa tertentu. Kata-kata yang digunakan 

untuk menjelaskan sesuatu bisa memengaruhi kualitas yang kita terima 

tentangnya. Sehingga bisa dikatakan, bahasa membentuk konsep dan juga 

makna atau arti katanya. Misalnya, dalam menulis suatu berita, surat kabar 

terkadang menulis perempuan berusia 19 tahun dengan kata-kata “gadis 

berusia 19 tahun”. Penggunaan kata-kata gadis dan bukan perempuan bisa 

memengaruhi cara berpikir dan persepsi orang yang membacanya. 

Saat konsep-konsep itu sudah mulai terbentuk maka terciptalah suatu 

label yang dilekatkan pada orang-orang tertentu. Ada beberapa kriteria 

labeling itu tercipta. Di antaranya: 

1)  Melalui kemiripan atau kesamaan 

 Saat pengalaman sosial yang baru dialami memiliki kemiripan elemen 

dengan pengalaman yang terdahulu, label yang sudah ada bisa muncul. 

Misalnya, berdasarkan pengalaman terdahulu, kita menyimpulkan bahwa 

orang yang selalu membanggakan dirinya dan tidak henti-hentinya 

membicarakan dirinya sendiri, kita beri label sebagai orang yang 

sombong dan egois. Saat suatu waktu kita bertemu dengan orang lain 

yang juga sering melakukan hal yang sama, secara otomatis kita akan 

melakukan label yang sama terhadap orang itu. 

2)  Motivasi 

 Sama seperti self-serving bias (yang akan kita bahas pada Kegiatan 

Belajar 2) yang bisa mengganggu persepsi seseorang, hal yang sama juga 

bisa mengakibatkan bias pada impresi terhadap seseorang. Misalnya, 

saat kita memperoleh nilai yang jelek di satu mata kuliah, kita bisa saja 

menilai bahwa dosen kita adalah orang yang tidak adil. Atau, saat tim 

favorit kita dikalahkan dalam satu pertandingan, kita juga akan menilai 

tim lawan sebagai tim yang bermain curang. 

 



5.16  Psikologi Komunikasi ⚫ 

3)  Konteks 

 Sikap dan perilaku bisa memiliki arti yang berbeda pada konteks yang 

berbeda. Misalnya, kita tersenyum saat menonton sebuah acara komedi 

di televisi. Di sini makna senyuman itu adalah karena kita merasakan ada 

sesuatu yang lucu dan merupakan ekspresi perasaan. Perilaku yang sama 

ini akan memiliki arti yang berbeda saat kita tersenyum pada seseorang 

yang baru kita kenal. Di sini, kita tersenyum bukan karena ada sesuatu 

yang lucu, melainkan untuk menunjukkan sikap yang ramah dan terbuka 

terhadap orang lain. Perilaku yang sama ini, di konteks yang berbeda, 

menimbulkan makna yang juga berbeda. 

 

2.  Pengorganisasian Kesan 

Pembentukan kesan yang lain berfokus pada kuantitas dan keberagaman 

informasi sosial yang harus dipahami secara keseluruhan. Manusia 

merupakan makhluk pengolah informasi dan mengorganisasikan kesan 

berdasarkan proses tertentu sehingga saat kesan itu dibentuk, ada suatu 

proses kognitif dalam setiap individu. Para peneliti mengidentifikasikan ada 

beberapa strategi yang digunakan untuk mengorganisasikan kesan. 

 

a.  Centrality 

Salah satu studi klasik psikologi sosial dari Solomon Asch menunjukkan 

beberapa sifat pribadi memengaruhi cara menginterpretasi orang lain. 

Misalnya, apabila seseorang disebut memiliki sifat “hangat” dan “cerdas” 

maka jenis “cerdas” yang dimaksud akan berbeda jika orang tersebut 

diinterpretasikan “dingin” dan “cerdas”. Dimensi “hangat-dingin” menjadi 

pusat (sentral) bagi pembentukan kesan, yang nantinya akan memengaruhi 

keseluruhan penilaian kita mengenai orang lain. 

Para peneliti lain menyebutkan bahwa segala karakter (trait) dapat 

dibedakan dalam dua dimensi yaitu berdasarkan nilai karakternya (baik atau 

buruk) dan orientasi atau hakikat karakternya (sosial atau intelektual). 

Misalnya, karakter sosial-baik seperti “hangat” memberi konteks yang 

penting bagi sifat intelektual seperti “cerdas” orang yang cerdas dan hangat 

berbeda dari jenis kecerdasan lainnya. Jadi, karakter sentral adalah salah satu 

yang memberikan konteks tambahan untuk pembentukan kesan. 
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b.  Primacy versus Recency 

Urutan informasi yang diterima seseorang dapat memengaruhi kesan 

yang terbentuk. Sebagian besar penelitian pada persepsi seseorang dan 

komunikasi persuasif menyebutkan bahwa kesan pertama meninggalkan 

kesan yang amat penting. Memberikan nilai lebih pada informasi pertama 

yang diterima merupakan suatu primacy effect. Primacy effect secara 

sederhana menunjukkan bahwa kesan pertama amat menentukan. 

Namun, pada beberapa situasi, informasi terakhir bisa memberikan 

pengaruh yang tertunda dalam pembentukan kesan. Misalnya, saat akan 

memasuki kelas baru, kita diberi tahu bahwa dosen baru yang akan 

memberikan mata kuliah itu adalah orang yang tegas, disiplin, dan keras. Kita 

bisa menahan penilaian itu sampai kita bertemu langsung dengan orangnya 

dan membuktikan sendiri kebenaran cerita itu. Jika kita lebih mengandalkan 

pada informasi terakhir dan menganggap itu lebih berpengaruh maka hal itu 

disebut sebagai recency effect. 

 

c.  Salience 

Salience merupakan hal-hal yang paling dapat dilihat atau diketahui 

(noticeability), terutama dalam konteks tertentu. Kondisi yang membentuk 

rangsangan sosial ini di antaranya adalah kejelasan (brightness), keras 

tidaknya suara (noisiness), gerakan (motion), dan kebaruan (novelty). 

Misalnya, biasanya kita akan lebih mengetahui atau memperhatikan 

seseorang yang berbicara dengan suara keras dalam suatu tempat yang 

tenang, dan lebih memperhatikan orang yang sedang berjalan di antara 

sekelompok orang yang sedang duduk. Kita akan lebih mudah mengenal atau 

mengetahui seorang lelaki yang sedang berada di antara sekelompok 

perempuan atau sebaliknya. Segala hal yang membuat seseorang terlihat 

berbeda dalam konteks sosial membuatnya lebih dikenal atau diketahui 

daripada yang lain. Ia akan lebih menarik perhatian daripada suasana atau 

situasi yang ada di sekitarnya. 

 

Proses pembentukan kesan yang terjadi dalam persepsi interpersonal 

yang ketiga adalah: 

 

3.  Pengolahan Informasi Sosial 

Informasi sosial yang diperoleh seseorang memberikan dasar bagi orang 

tersebut untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sosialnya. 
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Penelitian menunjukkan dua proses spesifik yang dilakukan orang saat 

bergerak dari kesan yang diperolehnya menuju ke tindakan yang 

dilakukannya, yakni impression integration dan social judgment (penilaian 

sosial). Mari kita bahas satu per satu. 

 

a.  Impression integration 

Bagaimanakah mengintegrasikan berbagai kesan dan makna yang 

berbeda terhadap seseorang? Ada beberapa strategi dalam mengintegrasikan 

kesan-kesan itu. 

1)  Evaluasi 

 Keputusan paling penting yang kita buat tentang orang lain adalah 

apakah kita menyukai atau tidak menyukainya. Menilai kebaikan atau 

keburukan seseorang ini berarti merupakan suatu evaluasi yang kita 

berikan pada orang lain. 

2)  Averaging 

 Saat kesan terhadap seseorang itu bercampur (misalnya ada yang kita 

senangi, ada kita benci, ada yang kita ragukan, dan lainnya), apakah satu 

sama lain bisa saling mengisi? Penelitian menyebutkan bahwa kesan 

yang saling berlawanan bisa menyatu melalui proses pukul rata (process 

of averaging). Secara spesifik, kualitas yang berbeda pada tiap individu 

tidak hanya dievaluasi (dinilai mana yang baik dan mana yang buruk, 

positif atau negatif), tetapi juga diberi bobot (mana yang lebih penting, 

dan mana yang kurang penting). Pemberian nilai dan bobot ini, lalu 

dikombinasikan untuk kemudian kesan rata-rata pun dihitung.  

3)  Consistency 

 Konsistensi berarti satu kesan yang kita miliki tentang seseorang, 

menentukan kesan lain yang kita peroleh tentang orang itu. Misalnya, 

apabila informasi awal yang kita peroleh tentang seseorang kita nilai 

positif atau baik maka kesan berikutnya tentang orang itu juga akan 

dinilai dengan baik secara konsisten. Halo effect adalah salah satu contoh 

kecenderungan prinsip konsistensi dalam pembentukan kesan. 

4)  Positivity 

 Beberapa penelitian menunjukkan, manusia cenderung untuk melihat 

orang lain dalam hal yang positif. Bias positif ini merupakan 

perpanjangan dari keinginan manusia untuk memperoleh pengalaman 

yang selalu baik. 
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b.  Social judgment 

Sebelum kita bertindak, kita membuat keputusan sosial. Kesimpulan 

yang paling penting terletak pada penilaian kita terhadap orang lain, tetapi 

seberapa akuratkah penilaian sosial kita? Ada dua penerapan dari penilaian 

sosial sebagai berikut. 

1)  Personality 

 Seberapa baguskah seseorang menilai kepribadian orang lain? 

Pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab karena sampai saat ini 

memang tidak ada satu ukuran yang jelas untuk mengukur kepribadian 

seseorang. Model hubungan sosial terhadap persepsi kepribadian 

seseorang mengatakan bahwa penilaian yang kita lakukan terhadap 

orang lain akan ditentukan dari tiga hal: Anda, orang yang Anda nilai 

atau ukur, dan hubungan yang terjalin antara Anda berdua. Dengan 

demikian, tidak ada satu penilaian yang objektif terhadap kepribadian 

orang lain. 

2)  Deception 

 Apakah kita langsung menerima dan mempercayai begitu saja informasi 

yang kita peroleh dari dan tentang seseorang? Dalam beberapa penelitian 

disebutkan bahwa seorang pengamat yang baik bisa membedakan mana 

informasi yang tidak benar dan mana yang benar dari seseorang. 

Biasanya, tanda-tanda itu lebih terlihat pada gerakan tubuhnya daripada 

wajahnya. Begitu juga suara yang dikeluarkan bisa lebih menunjukkan 

bahwa seseorang sedang berbohong. Ini memengaruhi kesan yang 

terbentuk tentang seseorang itu bisa membedakan mana informasi yang 

tidak benar dan mana yang benar dari seseorang. Biasanya, tanda-tanda 

itu lebih terlihat pada gerakan tubuhnya daripada wajahnya. Begitu juga 

suara yang dikeluarkan bisa lebih menunjukkan bahwa seseorang sedang 

berbohong. Ini memengaruhi kesan yang terbentuk tentang seseorang itu. 

 

 

 

 

 
 

1) Persepsi mengenai orang (person perception) tentu berbeda dengan 

persepsi mengenai objek/benda. Jelaskan perbedaan antara keduanya! 

2) Jelaskan pengertian inferensi sosial dan dari mana saja sumbernya! 

LATIHAN 

 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 

kerjakanlah latihan berikut! 
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3) Jelaskan apa yang Anda ketahui dan dibahas dalam subpokok bahasan 

penampilan! 

4) Diskusikan dengan teman-teman Anda mengenai pembentukan kesan! 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 

1) Jawaban pertanyaan ini sudah jelas, dan Anda dapat membaca ulang 

kembali materi tersebut.  

2) Anda bisa mempelajari kembali subpokok bahasan Inferensi Sosial  

3) Penampilan merupakan salah satu sumber dari inferensi sosial. Dari 

penampilan fisik (hal yang pertama kali bisa kita perhatikan pada saat 

kita bertemu dengan seseorang), kita bisa memperoleh data-data sosial 

yang penting tentang diri orang tersebut. Misalnya, kalau kita bertemu 

dengan seorang perempuan yang berwajah cantik, berpakaian bagus, 

rapi, dan mahal, tas, dan sepatu serasi dengan bajunya, kita dapat 

memperoleh data-data sosial tentang dirinya yaitu dia seorang yang 

datang dari golongan sosial ekonomi tinggi atau mungkin seorang artis. 

4) Mengenai pembentukan kesan, Anda dapat membahas subpokok 

bahasan pembentukan kesan bersama teman-teman Anda. 

 

 

 

Persepsi mengenai orang (person perception) berbeda dengan 

persepsi pada objek/benda. Menurut Rakhmat J. (2003), ada empat 

perbedaan antara persepsi objek dan persepsi tentang orang: pertama, 

pada persepsi objek/benda, stimuli yang ditangkap pancaindra melalui 

benda-benda fisik berupa gelombang, cahaya, suara, temperatur, 

sedangkan pada persepsi sosial stimuli yang kita tangkap melalui 

lambang-lambang verbal atau grafis yang disampaikan pihak ketiga; 

kedua, persepsi tentang orang jauh lebih sulit daripada persepsi 

objek/benda karena kita mencoba memahami tidak hanya perilaku, tetapi 

juga motif yang mendasari perilakunya; ketiga, objek/benda tidak 

memberikan reaksi kepada kita, tetapi pada saat kita mempersepsi orang, 

banyak faktor yang terlibat seperti karakteristik orang tersebut, 

bagaimana hubungan kita dengan orang tersebut, dan sebagainya, 

keempat, objek relatif tetap, tetapi orang cenderung berubah-ubah. 

Dalam kaitan dengan persepsi tentang manusia, Weber (1992) 

menyebut istilah inferensi sosial, artinya sebelum kita berjumpa dengan 

seseorang, bisa memperoleh gambaran tentang orang tersebut berdasar 

RANGKUMAN 
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informasi atau kita pelajari tentang orang itu dari orang lain. Inferensi 

sosial kita umumnya datang dari empat sumber yaitu (1) informasi sosial 

tentang orang lain; beberapa bentuk dapat diperoleh melalui: (a) trait 

(sifat, pembawaan); (b) nama; (c) stereotype. (2) penampilan; ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu daya tarik fisik, stigma,                                  

(3) petunjuk nonverbal; beberapa bentuk di antaranya ekspresi wajah, 

kontak mata, gesture, suara, dan (4) implikasi tindakan-tindakan orang 

lain. 

Bagaimana orang mengkombinasikan informasi guna membuat 

inferensi sosial dan penilaian? Para peneliti mengidentifikasikan tiga 

jenis proses yang menerapkan persepsi interpersonal: (1) pembentukan 

konsep sosial; diperoleh melalui pengalaman, belajar, bahasa,              

(2) pengorganisasian kesan; terdapat beberapa strategi yang digunakan 

untuk mengorganisasikan kesan yaitu centrality, primacy vs recency, 

salience, dan (3) pengolahan informasi sosial; terdapat dua proses 

spesifik yang dilakukan orang saat bergerak dari kesan yang 

diperolehnya menuju ke tindakan yang dilakukannya, yaitu impression 

management dan social judgment. 

 

 

    

 
 

 

1) Salah satu perbedaan antara persepsi orang dan persepsi objek/benda 

adalah pada persepsi benda, stimuli ditangkap pancaindra melalui 

gelombang, cahaya, suara  sedang persepsi orang stimuli sampai kepada 

kita melalui .... 

A. lambang verbal atau grafis yang disampaikan pihak ketiga  

B. lambang verbal atau grafis secara langsung  

C. informasi dari berbagai sumber 

D. lambang nonverbal yang sulit dipahami 

 

2)  Istilah inferensi sosial yang dikemukakan Weber, berkaitan dengan .... 

A.  persepsi objek 

B.  persepsi tentang orang 

C.  penerimaan informasi melalui persepsi sosial 

D.  gambaran fisik seseorang yang kita peroleh melalui persepsi 

 

3) Hasil studi yang dilakukan Hariri dan McDavid (1973) menunjukkan 

bahwa nama bisa memengaruhi penilaian. Hasil menunjukkan bahwa 

karangan yang .... 

TES FORMATIF 1 
 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 
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A.  dibuat oleh nama yang menarik diberi nilai rendah  

B.  diberi nama yang kurang menarik diberi nilai tinggi  

C.  dibuat oleh nama yang menarik diberi nilai tinggi 

D.  dibuat oleh nama yang bias jenis kelamin diberi nilai rendah 

 

4) Menurut pendapat psikologi kognitif pengalaman-pengalaman baru yang 

diperoleh seseorang akan dimasukkan dalam “laci” kategori yang ada 

dalam memorinya, berdasarkan .... 

A.  pengalaman yang menarik 

B.  pelibatan emosi ketika mengalaminya 

C.  derajat atau tingkat ketertarikan terhadap pengalaman baru  

D.  kesamaannya dengan pengalaman masa lalu 

 

5)  Salah satu contoh dari inferensi sosial adalah .... 

A.  seorang laki-laki dengan pakaian rapi, berdasi lengkap dengan 

handphone di tangannya 

B.  orang perempuan lebih sabar daripada laki-laki 

C. persepsi seorang pemuda terhadap gadis yang ditemui ketika sama-

sama menunggu bis kota 

D. persepsi mahasiswa Universitas Terbuka tentang pemenang 

Indonesian Idol 

 

6)  Dalam inferensi sosial, petunjuk nonverbal yang paling menunjukkan 

keadaan emosi seseorang adalah .... 

A.  gerakan tubuh (gestures) 

B.  suara 

C.  kontak mata  

D.  ekspresi wajah 

 

7)  Pengorganisasian kesan yang memberikan pengaruh penting dan dapat 

menentukan terhadap pembentukan kesan, disebut  .... 

A.  recency effect 

B.  impression integration  

C.  primacy effect  

D.  salience 

 

8)  Hal-hal yang memengaruhi keakuratan penilaian kita terhadap orang lain 

dalam membuat keputusan sosial adalah .... 

A.  social judgement  

B.  consistency  

C.  positivity  

D.  personality 
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Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang 

terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 

Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1. 

 

 

 

 

 

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 

                                          80 -  89%  = baik 

                                          70 -  79%  = cukup 

                                               < 70%  = kurang 

 

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 

Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang 

belum dikuasai. 

 

 

Tingkat penguasaan = 
Jumlah Jawaban yang Benar

100%
Jumlah Soal
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Kegiatan Belajar 2 

 
Atribusi 

 
alam pendahuluan disebutkan bahwa dalam persepsi sosial selain 

memersepsi keadaan dan perasaan orang lain melalui komunikasi verbal 

dan nonverbal yang ditampilkan, ada yang lebih permanen atau menetap 

yang ada di balik segala yang tampak saat komunikasi berlangsung. Hal yang 

terakhir ini akan dijelaskan melalui atribusi dan teori-teori yang dikemukakan 

para ahli. Di samping itu, kita akan berkenalan dengan Naive Psychology 

yang akan menjelaskan atribusi internal dan atribusi eksternal. 

 

A.  PENGERTIAN ATRIBUSI 

 

Untuk mempermudah penjelasan tentang pengertian atribusi, marilah 

kita simak contoh kasus berikut. 

Bayangkan diri Anda suatu waktu baru saja pulang dari berbelanja 

kebutuhan sehari-hari di minimarket dekat rumah. Saat itu, Anda sedang 

berjalan sendirian menuju ke rumah dengan tangan yang penuh dengan 

kantung belanjaan. Tiba-tiba saja, dari arah berlawanan, Anda dikejutkan 

oleh sepeda motor yang datang dengan kecepatan tinggi. Sepeda motor itu 

semakin mendekati Anda dan akhirnya hampir menyerempet Anda. Dengan 

kedua tangan yang penuh, Anda tidak bisa menjaga keseimbangan dan 

hampir terjatuh. Bahkan salah satu kantung belanja Anda terjatuh dan isinya 

berhamburan di jalan. Saat itu, secara refleks, Anda bisa saja marah lalu 

mengejar sepeda motor itu. Akan tetapi, tentu hal itu tidak mungkin karena 

Anda cuma berjalan kaki dan Anda juga harus membereskan barang-barang 

belanjaan Anda. Hal yang paling mungkin Anda lakukan adalah menggerutu. 

Anda pun berpikir mengapa pengendara sepeda motor itu melakukan hal 

tersebut. 

Setiap hari, kita selalu bertemu dengan orang lain, baik yang kita kenal 

maupun tidak. Di saat itu, disadari atau tidak, kita memperhatikan segala 

tindakan yang mereka lakukan dan setelah itu, mulai berpikir: mengapa ya, 

mereka melakukan hal itu? 

D 
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Saat kita mulai melakukan penilaian dan mencoba menjelaskan perilaku 

seseorang maka kita melakukan proses atribusi. Di saat itu, kita berusaha 

memahami perilaku orang yang sedang kita amati. 

Atribusi adalah proses menyimpulkan motif, maksud, dan karakteristik 

orang lain dengan melihat pada perilakunya yang tampak (Baron dan Byrne, 

1979). Mengapa manusia melakukan atribusi? Menurut Myers (1996), 

kecenderungan memberikan atribusi disebabkan oleh kecenderungan manusia 

untuk menjelaskan segala sesuatu (ada sifat ilmuwan pada manusia), 

termasuk apa yang ada di balik perilaku orang lain. 

Atribusi mengenai orang lain biasanya mengacu pada atribusi tentang 

perilaku orang lain. Pertanyaan penting yang muncul di sini adalah: kapan 

kita mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan seseorang benar-benar 

menunjukkan disposisinya seperti kepribadian, sikap, suasana hati atau 

kondisi internal lainnya? Sebaliknya, kapankah kita mengatakan bahwa 

seseorang melakukan sesuatu karena ada atribusi situasional yang 

melatarbelakanginya. 

Kita tahu bahwa orang tidak selalu mengatakan atau melakukan hal yang 

memang benar-benar mereka yakini. Kadangkala kita sendiri suka mencoba 

tersenyum dan bersikap riang pada anak yang menyambut kita sepulang 

kantor di sore hari. Padahal kita tahu benar bahwa pada saat itu kita amat 

lelah setelah bekerja seharian. Akan tetapi, kita tetap mencoba untuk 

tersenyum dan menghilangkan rasa lelah itu di depan anak-anak. 

Jadi, bagaimana kita bisa tahu saat seseorang memang benar-benar 

melakukan apa yang ada dalam hatinya? 

Ada prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan hal 

tersebut: 

1.  Prinsip yang menyebutkan bahwa pertama-tama kita harus tahu benar 

bahwa tidak ada faktor eksternal dari dirinya yang membuatnya mampu 

melakukan satu tindakan tertentu. Misalnya, dalam kasus di atas, 

pastikan benar bahwa tidak ada satu pihak pun yang mengancam orang 

itu untuk tersenyum dan tetap bersikap riang di depan anak-anaknya 

meskipun telah lelah bekerja. Apakah benar bahwa tidak ada orang yang 

memaksanya untuk melakukan itu? Kalau memang ada, berarti tindakan 

yang dilakukan itu berdasarkan pada faktor eksternal. Katakanlah, istri 

atau suaminya memaksanya untuk melakukan itu. Sebaliknya, jika tidak 

ada satu pun faktor eksternal yang kita temukan, baru kita mencari 

atribusi internal di dirinya. Dari situ kita bisa menyimpulkan, berarti 
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orang itu memang benar-benar menyayangi anak-anaknya atau orang itu 

memiliki prinsip bahwa keluarga adalah segala-galanya. 

2.  Faktor lain yang juga penting dalam melihat perilaku seseorang adalah 

dari harapan atau dugaan yang kita miliki tentang perilaku seseorang, 

berdasarkan informasi yang telah kita miliki tentang orang itu. Informasi 

tertentu itu bisa membuat kita lebih mengenalnya daripada ketika kita 

melihatnya melakukan suatu hal. Kita bisa saja mendengar seseorang 

membicarakan masalah tertentu sebelumnya, atau kita mungkin pernah 

mendengarnya membicarakan masalah lain yang berhubungan dengan 

itu. Berbagai informasi tambahan tentang seseorang bisa membantu kita 

membentuk atribusi tertentu terhadap orang itu. Misalnya saja, selama 

ini Anda tahu benar bahwa teman Anda adalah seorang pendukung 

gerakan persamaan hak perempuan di masyarakat. Suatu saat Anda 

bertemu dengan orang tuanya dan makan bersama dengan mereka. 

Ketika itu, Anda melihat teman Anda mengangguk-anggukkan 

kepalanya saat orang tuanya mengeluarkan pernyataan yang cenderung 

konservatif terhadap hal yang diyakininya. 

 

Sebelumnya, Anda sudah memiliki atribusi tertentu tentang teman Anda 

sehubungan dengan nilai yang ia yakini. Dari informasi itu, Anda akan 

memiliki persepsi atau harapan tertentu tentang dirinya (bahwa dia adalah 

orang yang liberal). Ketika kemudian ada faktor eksternal, yaitu orang 

tuanya, Anda memperoleh informasi baru tentangnya, yang membentuk 

atribusi baru tentangnya (bahwa dia adalah orang yang mau berkompromi 

dan tidak mau beradu argumen dengan orang tuanya). 

Pada dasarnya, Kulik (1983) menyebutkan bahwa seseorang memiliki 

atribusi tentang orang lain sesuai dengan skema yang ada dalam pikirannya. 

Jika seseorang berperilaku sesuai dan konsisten dengan skema itu, kita akan 

percaya bahwa hal itu terjadi karena sesuatu dalam dirinya (dispositionally 

caused). Akan tetapi, saat dia sikapnya berbeda, kita akan percaya bahwa itu 

terjadi karena situasi yang mendukungnya (situationally caused). 

 

B.  NAIVE PSYCHOLOGY 

 

Menurut Fritz Heider yang terkenal sebagai tokoh psikologi atribusi, 

dasar untuk mencari penjelasan mengenai perilaku orang adalah akal sehat 

(commonsense). Orang tidaklah memerlukan suatu analisis psikologi yang 
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mendalam tentang motivasi seseorang melakukan suatu hal. Heider pun 

menyebutnya Naive Psychology. 

Secara akal sehat, ada dua golongan yang menjelaskan suatu perilaku. 

Pertama, yang berasal dari orang yang bersangkutan (atribusi internal), 

seperti suasana hati, kepribadian, kemampuan, kondisi kesehatan, atau 

keinginan. Kedua, yang berasal dari lingkungan atau luar diri orang yang 

bersangkutan (atribusi eksternal) seperti tekanan dari luar, ancaman, keadaan 

cuaca, kondisi perekenomian, ataupun pengaruh lingkungan. 

Misalnya, seorang mahasiswa memperoleh IP jelek. Penyebabnya dapat 

saja karena mahasiswa tersebut malas, tidak pernah belajar atau bodoh 

(atribusi internal) atau karena mahasiswa tersebut sedang punya masalah di 

rumahnya, mengalami kesulitan ekonomi atau cara mengajar dosen yang 

kurang menarik baginya (atribusi eksternal). 

Atribusi internal dan eksternal dapat terjadi sekaligus, namun menurut 

Heider orang cenderung memilih salah satu saja. Misalnya, kepada anaknya 

yang memperoleh nilai bagus, seorang ibu berkata, “Anak mama memang 

pandai!”. Akan tetapi, ketika anak itu memperoleh nilai jelek, si ibu tadi 

berkata, “Pelajaran yang diberikan memang terlalu berat untuk anak seumur 

itu!”. 

Faktor-faktor internal atau eksternal yang menjadi penyebab perilaku 

orang juga dapat dilihat dari dimensi apakah faktor tersebut stabil (stable, 

tetap) atau sebaliknya tidak stabil (unstable, tidak tetap). Misalnya, tingkat 

intelegensi seseorang adalah faktor internal yang stabil, sementara suasana 

hatinya merupakan faktor internal yang tidak stabil atau bisa berubah. 

Penilaian tentang apakah faktor tersebut tetap atau tidak tetap akan 

memengaruhi persepsi kita terhadap orang lain. Misalnya, jika teman kita 

adalah seorang pemarah, kita akan menilai hal itu disebabkan oleh faktor 

internal yang tetap (karena ia memang sering marah!). Akan tetapi, seorang 

teman lain yang selama ini terkenal periang suatu hari kita temukan sedang 

marah-marah. Pada saat itu, tentu kita akan menilai bahwa pastilah ada 

sesuatu yang membuatnya marah (kita menilainya sebagai faktor eksternal 

yang tidak stabil). 

Dimensi lain untuk melihat faktor penyebab perilaku orang adalah 

apakah faktor tersebut dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat 

dikendalikan (uncontrollable). Perilaku seseorang kita pahami sebagai 

sesuatu yang bisa dikendalikan atau sebaliknya, tidak bisa dikendalikan. 

Keduanya bisa muncul bersamaan dengan unsur dimensi yang lain. Misalnya, 
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upaya seorang pelajar dalam memperoleh nilai terbaik saat ujian. Hal itu 

merupakan faktor internal yang tidak stabil, tetapi bisa dikendalikan. Suatu 

upaya bisa dimiliki seseorang, tetapi juga bisa tidak dimiliki. Apakah siswa 

itu mau belajar atau tidak adalah hal yang sepenuhnya dapat 

dikendalikannya. 

Sebuah faktor internal yang stabil, seperti kemampuan seseorang, sering 

dilihat sebagai hal yang tidak bisa dikendalikan. Seseorang yang memang 

memiliki bakat, memiliki faktor diri yang stabil tapi tidak bisa dikendalikan 

atau diatur karena bakat itu tidak bisa kita atur atau kendalikan. Ada orang 

yang misalnya berbakat menggambar tetapi tidak berbakat menyanyi, 

sementara sebaliknya ada orang lain yang tidak berbakat menggambar, tetapi 

berbakat menyanyi. 

Dimensi lain untuk menilai perilaku orang adalah apakah efek faktor 

tersebut bersifat spesifik atau umum (global). Misalnya, Anda tidak bisa 

mengerjakan soal ujian dengan baik karena malam sebelumnya Anda tidak 

istirahat dan tidur yang cukup. Sementara di lain pihak, soal yang dihadapi 

pun ternyata tidak bisa dipahami dengan baik. Di sini, faktor kurang tidur 

merupakan efek yang spesifik sementara tingkat pemahaman soal-soal ujian 

itu merupakan faktor dengan efek yang global. 

 

C.   TEORI-TEORI ATRIBUSI 

 

Berikut akan Anda pelajari dua teori atribusi yang penting untuk Anda 

ketahui. 

 

1.  Correspondent Inference Theory (Teori Penyimpulan Terkait) 

Teori ini berfokus pada orang yang dipersepsikan. Teori ini sendiri 

dikembangkan oleh Edward E. Jones dan Keith Davis (1965). Mereka 

mengatakan bahwa dalam menjelaskan suatu kejadian tertentu, kita akan 

mengacu pada tujuan atau keinginan seseorang yang sesuai dengan sikap atau 

perilakunya. Saat berusaha memahami perilaku seseorang dengan informasi 

yang terbatas (seseorang yang tidak atau kurang kita kenal), kita akan 

menyimpulkannya dari hal yang sesuai dengan apa yang kita lihat sebagai 

acuan (correspondent inference). 

Menurut teori ini, perilaku orang merupakan sumber informasi yang 

kaya. Dengan demikian, apabila kita mengamati perilaku orang lain dengan 

cermat, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Misalnya, seorang 
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pemuda yang sangat sering mengirim sms ke teman gadisnya dapat dikatakan 

menaruh perhatian istimewa kepada sang gadis. Orang yang berwajah 

murung kita simpulkan sedang bersedih, dsb. 

Teori ini selanjutnya menjelaskan, atribusi itu dilihat sebagai suatu hal 

yang stabil dan merupakan disposisi internal. Misalnya, saat akan menuju 

suatu tempat, Anda melihat seorang pria dan wanita bertengkar hebat dan 

saling adu argumen. Anda memperhatikan bahwa si pria ini menaikkan nada 

bicaranya dan si wanita menangis. Tentu Anda berpikir, mengapa mereka 

sampai berlaku seperti itu? Jika Anda melakukan hal sesuai teori ini, Anda 

akan menyimpulkan bahwa sang pria memang berkeinginan untuk membuat 

perempuan itu menangis dan ia mengekspresikan rasa marahnya untuk 

mengendalikan pasangannya. Anda akan menyimpulkan bahwa pria itu 

benar-benar memiliki sifat emosional dan pemarah. Ia bukan pria biasa yang 

saat itu Anda lihat sedang marah-marah. Tindakannya yang agresif 

merupakan suatu acuan yang sesuai dengan pemikiran kita bahwa ia memang 

orang yang agresif. 

 

2.  Causal Analysis Theory (Teori Analisis Kausal) 

Teori ini merupakan teori atribusi yang lebih terkenal. Dasarnya adalah 

tetap commonsense (akal sehat) dan berfokus pada atribusi internal dan 

eksternal. Teori ini dikembangkan oleh Harold H. Kelley. 

Menurut Kelley, para pengamat perilaku orang lain bertindak seperti 

ilmuwan yang naif, mengumpulkan berbagai informasi tentang perilaku dan 

menganalisis polanya supaya bisa dimengerti. Dari kesimpulan yang 

diperoleh, pengamat menentukan atribusi apa yang harus dilakukan. Tidak 

seperti teori sebelumnya, dalam teori ini, suatu perilaku orang bisa 

menimbulkan perilaku lain sebagai sebab-akibatnya. 

Menurut teori ini, ada beberapa hal yang membuat seseorang mencari 

penyebab terjadinya sesuatu; di antaranya: 

a.  Kejadian yang tidak terduga 

Stimuli yang paling umum terjadi adalah kejadian-kejadian yang tidak 

terduga yang dialami manusia setiap hari. Misalnya, rencana liburan bersama 

keluarga yang sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya tiba-tiba harus 

dibatalkan karena alasan tertentu. Di situ ada konsekuensi yang tidak terduga 

dan tidak bisa kita jelaskan. Setelah itu, kita akan mencoba mencari tahu 

alasan mengapa hal itu bisa terjadi. Saat kita mencari arti kejadian itu, dan 
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mengeluarkan pertanyaan “mengapa?”, di situ kita melakukan suatu analisis 

kausal. 

 

b.  Kejadian negatif 

Bahkan saat suatu kejadian tidak bisa kita duga sebelumnya dan sangat 

tidak menyenangkan, kita pasti akan berusaha untuk mencari alasan 

terjadinya hal tersebut. Hal ini berhubungan dengan motivasi hedonik 

(hedonic motives), yaitu suatu keinginan untuk menghindari perasaan sakit 

dan menciptakan kepastian dalam diri. Kalau kita bisa memahami dengan 

baik apa yang menyebabkan kegagalan dan hal yang mengecewakan itu, kita 

pasti akan berusaha untuk mencegahnya. Kejadian negatif yang menimpa diri 

kita membuat kita berusaha untuk mencari penyebabnya untuk kemudian 

akan mencegah kejadian yang sama terulang lagi. 

 

c.  Kejadian ekstreem 

Hal paling nyata dan jelas yang sering kita tanyakan dalam hidup adalah 

saat ada sesuatu yang amat ekstrem yang terjadi pada diri kita. Kita akan 

lebih sering menanyakan “mengapa ini terjadi?” saat ada kejadian, seperti 

terkena bencana alam, kecelakaan, mengidap penyakit berbahaya, menjadi 

korban kejahatan atau mungkin mengalami perpecahan dalam keluarga. 

Dalam beberapa hal, proses mencari sebab itu merupakan bagian dari tahap 

penyembuhan dan pemulihan diri. 

 

d.  Sikap ketergantungan 

Tidak semua hal yang dilakukan orang membuat kita tertarik untuk 

mencari alasan mengapa hal itu dilakukan. Kita akan lebih tertarik untuk 

mencari alasan dari tindakan orang yang memiliki pengaruh dalam kehidupan 

kita. Begitu besar pengaruh mereka, sampai-sampai kita tergantung pada 

segala hal yang mereka lakukan. Anak-anak akan memberikan perhatian dan 

lebih memikirkan mengapa orang tua mereka melakukan perilaku tertentu. 

Hal ini tentu karena orang tua memiliki pengaruh besar dalam kehidupan 

seorang anak dan anak itu amat tergantung padanya. Sama seperti seorang 

pelajar yang berusaha mencari tahu apa yang diprioritaskan gurunya. 

 

e.  Mempertahankan skemata 

Skemata merupakan serangkaian ide tentang pengalaman dan kejadian-

kejadian. Saat kita menemukan suatu informasi baru yang mengganggu 



⚫ SKOM4317/MODUL 5 5.31 

skemata kita, kita akan berusaha keras untuk menganalisis dan 

memahaminya. Kita biasanya akan berusaha untuk menyesuaikan informasi 

baru itu dengan skemata sebelumnya yang sudah ada dan cenderung untuk 

tidak mengubah skema itu. 

Misalnya, selama ini Anda memiliki kesan yang baik tentang teman satu 

kelas Anda, katakanlah si B bahwa dia adalah orang yang jujur, baik, ramah, 

dan mau menolong siapa saja. Sampai suatu hari, Anda bertemu teman baik 

Anda yang mengatakan si B tidaklah seperti yang dikenal selama ini. Teman 

Anda ini ternyata pernah memiliki pengalaman buruk dengan B. Gambaran 

yang diberikannya tentang B merusak skema yang Anda miliki sebelumnya. 

Tentu hal ini meresahkan Anda karena ternyata penilaian Anda bisa saja 

salah. Di satu sisi, Anda juga akan berusaha untuk mempertahankan skema 

yang telah dimiliki. Salah satu caranya adalah dengan menduga bahwa teman 

Anda itu baru saja mengenal B dan baru satu kali mengalami kejadian yang 

tidak menyenangkan dengan B atau bertemu dengan B saat dalam kondisi 

yang kurang enak. Anda akan cenderung untuk mempertahankan skema 

sebelumnya dengan berbagai cara. 

 

Teori Analisis Kausal menyebutkan ada tiga hal yang perlu diperhatikan 

untuk menetapkan apakah suatu perilaku beratribusi internal atau eksternal. 

a.  Konsensus 

Apakah suatu perilaku cenderung dilakukan oleh semua orang pada 

situasi yang sama? Makin banyak yang melakukannya, makin tinggi 

konsensus; makin sedikit yang melakukannya, makin rendah konsensus. 

 

b.  Konsistensi 

Apakah pelaku yang bersangkutan cenderung melakukan perilaku yang 

sama di masa lalu dalam situasi yang sama? Jika ya, berarti konsistensinya 

tinggi; jika tidak, berarti konsistensinya rendah. 

 

c.  Distingsi atau kekhasan 

Apakah pelaku yang bersangkutan cenderung melakukan perilaku yang 

sama di masa lalu dan situasi yang berbeda-beda? Kalau ya, maka 

distingsinya tinggi; kalau tidak, maka distingsinya rendah. 

 

Menurut Kelley, bila ketiga hal tersebut tinggi, orang akan melakukan 

atribusi kausalitas eksternal. Misalnya, ibu marah kepada pedagang sayur 
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keliling, begitu pula ibu-ibu lain di kompleks (berarti konsensus tinggi); ibu 

pernah juga bertengkar dengan pedagang sayur itu sebelumnya (konsistensi 

tinggi); ibu tidak pernah bertengkar dengan pedagang sayur lain (kekhasan 

tinggi). Oleh karena itu, kita akan menyimpulkan bahwa ibu marah karena 

ulah si pedagang sayur (eksternal), bukan karena watak ibu (internal). 

Apabila Anda masih mengalami kesulitan memahami teori atribusi, 

silakan Anda ulang kembali dan apabila perlu dibuat ringkasannya; sebelum 

Anda memasuki pembahasan bias-bias dalam atribusi berikut ini. 

 

D.  BIAS-BIAS DALAM ATRIBUSI (ATTRIBUTIONAL BIASES) 

 

Dalam menganalisis suatu perilaku tertentu, kita tentunya menemukan 

beberapa bias atau kesalahan sebagai bentuk lain dari kognisi sosial. Ada dua 

jenis bias dalam atribusi: 

 

1.  Bias Kognitif (Cognitive Biases) 

Di sini disebutkan bahwa atribusi merupakan suatu proses yang rasional 

dan logis. Teori atribusi mengatakan bahwa manusia mengolah informasi 

dengan cara yang rasional sehingga bisa memperoleh informasi yang benar-

benar objektif dan kesimpulan yang diambil juga sifatnya objektif. Meskipun 

begitu, para peneliti mengungkapkan bahwa pada dasarnya manusia adalah 

makhluk yang jarang menggunakan logikanya. Ada beberapa aspek yang 

diperhatikan dalam bias kognitif ini. 

a.  Salience 

Seperti pernah dijelaskan sebelumnya, salience merupakan sesuatu hal 

yang paling terlihat, paling diketahui, dan menonjol dalam kasus tertentu. 

Manusia cenderung mempermudah proses kognitif karena terlalu 

memperhatikan stimuli salience ini. Salience membuat kita melihat suatu 

stimuli sebagai hal yang paling berpengaruh dalam membentuk persepsi. 

Sesuatu yang bergerak, berwarna atau baru atau apa pun yang paling sering 

bergerak atau berubah dalam satu lingkungan pasti akan mendapat perhatian 

yang lebih besar daripada yang diam dan stabil. Seseorang yang 

menggunakan pakaian berwarna merah akan lebih menonjol dan menarik 

perhatian di antara orang-orang yang berpakaian hitam. Orang yang berlari 

saat ada yang berteriak “copet!” di satu pasar, pasti akan lebih menarik 

perhatian dan pasti orang akan berpikir bahwa dialah pencopetnya. Dengan 
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demikian, segala hal yang terlihat menonjol (salience) akan dianggap sebagai 

penyebab dominan dari suatu hal. 

 

b.  Memberikan atribusi lebih pada disposisi (overattributing to 

dispositions) 

Salah satu konsekuensi dari bias ini adalah kita akan lebih sering 

menjelaskan perilaku seseorang melalui disposisinya. Disposisi itu kemudian 

dianggap sebagai kepribadian dan perilakunya secara umum, sementara 

situasi di sekitarnya tidak kita perhatikan. 

Misalnya, saat kita hendak mencari informasi dari bagian administrasi 

suatu perusahaan, petugas yang melayani kita di sana bersikap tidak sopan, 

berbicara dengan ketus, dan acuh tak acuh. Dari situ kita kemudian 

menyimpulkan bahwa orang itu adalah orang yang dingin dan tidak ramah 

terhadap orang lain. Kita akan cenderung untuk mengacuhkan fakta bahwa 

sebelumnya petugas itu sudah terlalu lelah melayani orang, di hari itu ia 

banyak bertemu dengan orang yang selalu mengeluh kepadanya, atau juga 

ketika itu jam kerjanya sudah hampir habis. Mungkin memang situasi kerja 

yang membuatnya bersikap tidak ramah, dan bukan kepribadiannya yang 

sesungguhnya. 

Memberikan atribusi lebih pada disposisi dan tidak menghiraukan situasi 

yang ada merupakan hal yang biasa terjadi yang disebut sebagai kesalahan 

atribusi yang mendasar (the fundamental attribution error). 

 

c.  Pelaku vs Pengamat (Actors vs Observers) 

Salah satu hal menarik dalam kesalahan atribusi yang mendasar adalah 

hal itu biasanya terletak pada pengamat dan bukan pelakunya. Para pelaku 

biasanya justru sering terlalu menekankan pada peran faktor eksternal. 

Misalnya, sudah biasa bagi para orang tua untuk menetapkan peraturan 

tertentu yang ketat pada anak-anak remajanya. Mereka hanya boleh berjalan-

jalan ke tempat rekreasi atau ke mal di akhir pekan, mereka harus sudah 

berada di rumah pada jam tertentu, mereka hanya boleh menonton televisi 

setelah mengerjakan PR, dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya peraturan-

peraturan ini diartikan? 

Anak-anak, dalam hal ini, berlaku sebagai pengamat, sering melihat 

peraturan itu sebagai penyebab disposisi (dispositionally caused). Mereka 

menganggap orang tua adalah orang yang kejam, otoriter, tidak mau 

mengerti, kuno, konservatif, tua, dan seterusnya. Sementara itu para aktor, 
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yaitu orang tua biasanya akan menjelaskan perilaku mereka dari sisi 

situasionalnya. Mereka hanya berusaha melakukan hal yang terbaik untuk 

anak-anak, hanya menjalankan peran sebagai orang tua, atau hanya sekadar 

memberikan respons terhadap sikap anak-anak yang suka melawan dan 

belum bisa bertanggung jawab. 

Bagaimana kemudian jika anak-anak berulang kali melanggar peraturan-

peraturan itu? Bagaimana keduanya menginterpretasikan keadaan? 

Pengamat, kali ini adalah pihak orang tua, mengartikannya dari segi 

disposisinya. Mereka melihat anak-anak adalah orang yang senang 

memberontak, nakal, tidak bisa bertanggung jawab, dan seterusnya. 

Sementara pelaku, yaitu anak-anak, menginterpretasikan perilaku mereka 

sebagai suatu hal yang disebabkan oleh situasi. Pesta ulang tahun yang 

mereka datangi amat menyenangkan sehingga mereka terlambat pulang, 

peraturan orang tua terlalu ketat, orang tua tidak bisa mengerti mereka. 

Pendeknya, pihak pengamat (observers) akan terus memperhatikan 

aspek disposisi sebagai penyebab suatu kejadian, sementara para pelaku 

(actors) akan memperhatikan aspek situasionalnya. 

 

2.  Bias Motivasi (Motivational Biases) 

Bias ini muncul dari usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi 

kepentingan dan motivasi mereka. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bias 

kognitif timbul dari anggapan bahwa seolah-olah manusia hanya memiliki 

satu kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk memperoleh pemahaman yang jelas 

dan menyeluruh tentang lingkungannya. Sementara dalam kenyataannya, 

manusia memiliki berbagai kebutuhan lain, seperti kasih sayang, percaya diri, 

harga diri, gengsi, kebutuhan materi, yang sering kali tak diindahkan. Padahal 

kebutuhan-kebutuhan tersebut ternyata juga memiliki peran yang penting 

dalam menimbulkan kesalahan atribusi. 

Bias motivasi yang paling sering muncul adalah apa yang disebut 

pengutamaan diri sendiri (self-serving bias). Istilah ini sendiri menjelaskan 

atribusi yang menekankan pada ego atau mempertahankan kepercayaan diri 

sendiri. Setiap orang cenderung untuk membenarkan diri dan menyalahkan 

orang lain. 

Contoh yang paling gampang mungkin saat kita mengatribusikan 

kesuksesan karena penyebab-penyebab internal, seperti kemampuan diri, 

kerja keras atau nilai positif lainnya secara umum. Kita juga akan cenderung 

untuk menyalahkan kegagalan yang kita alami pada faktor-faktor eksternal 
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seperti sedang tidak beruntung, kondisi politik, cuaca yang buruk, dan 

seterusnya. 

Misalnya, saat kita memperoleh nilai A dan B pada 4 mata kuliah di 

semester lalu, kita akan beranggapan bahwa hal itu memang disebabkan 

karena kita mampu dan berusaha keras memperolehnya. Sementara saat ada 

nilai C, D, atau bahkan E untuk mata kuliah yang lain, kita lalu akan 

menyebut faktor eksternal seperti soal ujian yang susah, sedang tidak 

beruntung atau tugas yang terlalu sulit untuk dikerjakan. 

Jadi, memang kesuksesan dalam diri akan merujuk pada faktor internal 

kita, sementara kegagalan akan disebabkan pada faktor eksternal. 

 

E.  ATRIBUSI TENTANG DIRI (SELF) 

 

Banyak pembahasan mengenai atribusi adalah atribusi tentang orang 

lain. Padahal, manusia juga melalukan atribusi terhadap diri sendiri. 

Salah satu hal yang menarik dalam teori atribusi adalah orang memiliki 

persepsi berdasarkan kondisi internalnya sendiri, sama seperti saat mereka 

memiliki persepsi tentang kondisi orang lain. Sama seperti atribusi tentang 

orang lain, dalam atribusi tentang diri sendiri kita juga mencari sebab-akibat 

suatu tindakan yang kita lakukan. Hal ini tentunya juga berhubungan dengan 

atribusi disposisi dan situasional yang ada. Saat kita bisa mengenal dan 

memahami dengan baik faktor-faktor eksternal yang mendorong kita 

melakukan suatu hal, kita bisa dengan mudah menyebutnya sebagai tindakan 

yang didasarkan pada atribusi eksternal atau situasional. Sebaliknya, saat 

faktor eksternal itu tidak ada, berarti atribusi disposisi (internal) bisa lebih 

menjelaskan perilaku kita. 

Pendekatan ini memberikan pemahaman tentang persepsi diri mengenai 

sikap, motivasi, dan emosi. 

 

1. Sikap 

Telah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa seseorang 

memikirkan sikap mereka sendiri melalui introspeksi, dengan melihat 

kembali berbagai pemikiran dan perasaannya secara sadar. Padahal, manusia 

memperoleh informasi yang amat minim dan ambigu tentang kondisi 

internalnya (dalam diri), sama seperti saat kita berusaha memperoleh 

informasi tentang diri orang lain. Oleh karenanya, yang dilakukan manusia 
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adalah mencoba menilai sikap kita sendiri dengan mengamati perilaku yang 

kita tampilkan. 

Ketika kita mengamati perilaku kita dalam situasi ketika tidak ada 

tekanan eksternal yang kuat, kita berasumsi bahwa ekspresi kita merupakan 

sikap diri kita yang sebenarnya dan kita membuat atribusi internal. 

Sebaliknya, saat terdapat tekanan eksternal yang kuat bagi kita untuk 

melakukan sesuatu, sikap kita lebih disebabkan oleh faktor eksternal. 

Misalnya, ketika Anda ditunjuk menjadi ketua dalam suatu kegiatan, mau 

tidak mau Anda berperan dan mengerjakan tugas sebagai ketua. Ini artinya, 

Anda bersikap demikian karena tekanan eksternal. Sebaliknya, jika Anda 

tidak terpilih sebagai ketua, tetapi Anda tetap bekerja keras untuk kegiatan itu 

dan menunjukkan tanggung jawab yang besar maka itu lebih disebabkan oleh 

faktor internal dalam diri Anda (Anda memang orang yang punya komitmen 

tinggi, sangat bertanggung jawab, suka bekerja keras). 

 

2. Motivasi 

Dalam elemen ini, manusia cenderung mau melakukan sesuatu dengan 

ganjaran atau imbalan tinggi. Ini berarti, manusia memiliki atribusi eksternal 

dalam melakukan suatu hal. “Saya mau melakukannya karena saya dibayar 

tinggi untuk itu”. Sementara melakukan hal yang sama dengan ganjaran atau 

imbalan yang sedikit atau lebih rendah akan membuat manusia memiliki 

atribusi internal. “Saya tidak akan mau melakukannya karena bayarannya 

rendah, jadi saya harus melakukannya karena saya memang menyukai atau 

menikmatinya.” 

Hal tersebut mengarah pada dugaan bahwa imbalan atau ganjaran yang 

minim membuat kepentingan intrinsik seseorang (untuk melakukan sesuatu) 

semakin besar karena ia bertindak berdasarkan kepentingan intrinsik dan 

bukannya kepentingan ekstrinsik. 

 

3. Emosi 

Para peneliti mengatakan bahwa pada dasarnya manusia mengenal apa 

yang dirasakan dengan cara mempertimbangkan atau memahami keadaan 

psikologi, mental, dan berbagai dorongan eksternal yang menyebabkan hal 

itu terjadi. Stanley Schachter (1962) pernah melakukan penelitian tentang 

persepsi diri dengan pendekatan emosional. la mengatakan bahwa persepsi 

dari emosi kita tergantung dari (1) derajat rangsangan psikologis yang kita 

alami, dan (2) label kognitif yang kita gunakan seperti “marah” atau 
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“senang”. Untuk sampai pada label-label itu, kita tentunya memperhatikan 

lagi perilaku diri sendiri dari situasi yang sedang dihadapi. 

Saat sedang menonton acara komedi di tv, secara psikologis kita 

terdorong untuk tertawa maka kita bisa menyebut diri kita sedang senang 

atau bahagia, misalnya saat sedang berjalan di trotoar, tiba-tiba ada seseorang 

yang menyikut Anda, langsung saja Anda mendelik atau melirik tajam ke 

arahnya. Saat itu bisa dikatakan bahwa Anda sedang marah atau tersinggung. 

Dalam kasus tertentu, perilaku dan interpretasi kita terhadap satu situasi 

membuat kita memberikan label kognitif tertentu sehingga kita bisa 

menginterpretasi pengalaman internal kita sendiri. Akan tetapi, harus tetap 

diingat bahwa sudut pandang ini sekali lagi menekankan adanya ambiguitas 

keadaan internal seseorang sehingga akibatnya persepsi diri amat tergantung 

dari kondisi lingkungan dan persepsi tentang perilaku diri kita sendiri. 

 

 

 

 

 

 
1) Jelaskan apa arti atribusi, dan mengapa orang melakukan atribusi? 

2) Diskusikan dengan teman-teman Anda, apa yang memengaruhi 

seseorang dalam memersepsi/membentuk atribusi terhadap orang lain? 

3) Jelaskan bagaimana Naive Psychology menjelaskan atribusi? 

4) Jelaskan pendapat teori Atribusi (pilih satu teori yang Anda kuasai) 

tentang persepsi terhadap orang. 

5) Coba diskusikan dengan teman-teman Anda mengenai atribusi tentang 

diri (self) mengenai sikap, motivasi, dan emosi! 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 

1) Jawaban pertanyaan ini sudah jelas, Anda dapat membacanya kembali 

materi sebelumnya. 

2) Dalam memersepsi atau membentuk atribusi terhadap orang lain, hal-hal 

yang memengaruhi antara lain adalah apakah ada faktor eksternal yang 

menyebabkan orang tersebut berperilaku atau apakah perilakunya 

memang datang dari dalam dirinya, atau internal. Faktor lain adalah 

LATIHAN 

 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 

kerjakanlah latihan berikut! 
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adanya informasi tertentu mengenai orang itu yang telah kita miliki. 

Untuk jelasnya, Anda bisa mengulang kembali membaca materi tersebut. 

3) Silakan Anda membaca kembali pendapat Fritz Heider seorang tokoh 

psikologi atribusi. 

4) Sudah cukup jelas, Anda bisa menjelaskan pendapat Correspondent 

Inference Theory (Teori Penyimpulan Terkait), atau Causal Analysis 

Theory (Teori Analisis Kausal) 

5) Cukup jelas, Anda tinggal mempelajari kembali subpokok bahasan 

Atribusi tentang Diri (Self). 

 

 
 

Menurut Baron dan Byrne, atribusi adalah proses menyimpulkan 

motif, maksud, dan karakteristik orang lain dengan melihat pada 

perilakunya yang tampak. Menurut Myers (1996), atribusi disebabkan 

oleh kecenderungan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu (ada sifat 

ilmuwan pada manusia), termasuk apa yang ada di balik perilaku orang 

lain. 

Menurut Kulik (1983) seseorang memiliki atribusi tentang orang 

lain sesuai dengan skema yang ada dalam pikirannya. Jika seseorang 

berperilaku sesuai dan konsisten dengan skema itu, kita akan percaya 

bahwa hal itu terjadi karena sesuatu dalam dirinya (dispositionally 

caused). Akan tetapi, saat dia sikapnya berbeda, kita akan percaya bahwa 

itu terjadi karena situasi yang mendukungnya (situationally caused). 

Ada 4 subpokok bahasan penting berkaitan dengan bahasan atribusi: 

a. Naive Psychology mengatakan bahwa dasar untuk mencari 

penjelasan mengenai perilaku orang adalah akal sehat 

(commonsense). Orang tidaklah memerlukan suatu analisis psikologi 

yang mendalam tentang motivasi seseorang melakukan suatu hal. 

Secara akal sehat, ada dua golongan yang menjelaskan suatu 

perilaku. Pertama, yang berasal dari orang yang bersangkutan 

(atribusi internal). Kedua, yang berasal dari lingkungan atau luar diri 

orang yang bersangkutan (atribusi eksternal). Faktor-faktor internal 

atau eksternal yang menjadi penyebab perilaku orang juga dapat 

dilihat dari dua dimensi yaitu stabil (stable, tetap) atau tidak stabil 

(unstable, tidak tetap). Dimensi lain untuk melihat faktor penyebab 

perilaku orang adalah apakah faktor tersebut dapat dikendalikan 

(controllable) atau tidak dapat dikendalilkan (uncontrollable). 

Dimensi lain untuk menilai perilaku orang adalah apakah efek faktor 

tersebut bersifat spesifik atau umum (global). 

RANGKUMAN 
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b.  Teori-teori Atribusi: (1) Correspondent Inference Theory (Teori 

Penyimpulan Terkait) dari Edward E. Jones dan Keith Davis (1965); 

mengatakan perilaku orang merupakan sumber informasi yang kaya. 

Dengan demikian, jika kita mengamati perilaku orang lain dengan 

cermat, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan; (2) Causal 

Analysis Theory (Teori Analisis Kausal)  dikembangkan oleh Harold 

H. Kelley; dasarnya tetap commonsense (akal sehat) dan berfokus 

pada atribusi internal dan eksternal. Suatu perilaku orang bisa 

menimbulkan perilaku lain sebagai sebab-akibatnya. Ada beberapa 

hal yang membuat seseorang mencari penyebab terjadinya sesuatu, 

antara lain (1) kejadian yang tidak terduga, (2) kejadian negatif,                   

(3) kejadian ekstrem, (4) sikap ketergantungan, (5) mempertahankan 

skemata. Teori ini juga menyebutkan ada tiga hal yang perlu 

diperhatikan untuk menetapkan apakah suatu perilaku beratribusi 

internal atau eksternal yaitu (a) konsensus, (b) konsistensi, dan                             

(c) distingsi atau kekhasan. 

c.  Bias-bias dalam Atribusi (Attributional Biases): Ada dua jenis bias 

atau kesalahan dalam atribusi: (1) Bias Kognitif (Cognitive Biases), 

dan (2) Bias Motivasi (Motivational Biases) 

d. Atribusi tentang Diri (Self): Dalam atribusi tentang diri sendiri kita 

mencari sebab-akibat suatu tindakan yang kita lakukan. Hal ini 

tentunya juga berhubungan dengan atribusi disposisi dan situasional 

yang ada. Saat kita bisa mengenal dan memahami dengan baik 

faktor-faktor eksternal yang mendorong kita melakukan suatu hal, 

kita bisa dengan mudah menyebutnya sebagai tindakan yang 

didasarkan pada atribusi eksternal atau situasional. Sebaliknya, saat 

faktor eksternal itu tidak ada, berarti atribusi disposisi (internal) bisa 

lebih menjelaskan perilaku kita. Pendekatan ini memberikan 

pemahaman tentang persepsi diri mengenai: 

1)  Sikap: Penelitian menunjukkan bahwa seseorang memikirkan 

sikap mereka sendiri melalui introspeksi. Padahal, manusia 

memperoleh informasi yang amat minim dan ambigu tentang 

kondisi internalnya (dalam diri), sama seperti saat kita berusaha 

memperoleh informasi tentang diri orang lain. Oleh karenanya, 

yang dilakukan manusia adalah mencoba menilai sikap kita 

sendiri dengan mengamati perilaku yang kita tampilkan.  

2)  Motivasi: Manusia cenderung mau melakukan sesuatu dengan 

ganjaran atau imbalan tinggi. Ini berarti, manusia memiliki 

atribusi eksternal dalam melakukan suatu hal. Sementara 

melakukan hal yang sama dengan ganjaran atau imbalan yang 

sedikit atau lebih rendah akan membuat manusia memiliki 

atribusi internal.  
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3)  Emosi: Para peneliti mengatakan bahwa pada dasarnya manusia 

mengenal apa yang dirasakan dengan cara mempertimbangkan 

atau memahami keadaan psikologi, mental, dan berbagai 

dorongan eksternal yang menyebabkan hal itu terjadi. Penelitian 

Stanley Schachter (1962) tentang persepsi diri dengan 

pendekatan emosional menghasilkan persepsi dari emosi kita 

tergantung dari (1) derajat rangsangan psikologis yang kita 

alami, dan (2) label kognitif yang kita gunakan, seperti “marah” 

atau “senang”. Untuk sampai pada label-label itu, kita tentunya 

memperhatikan lagi perilaku diri sendiri dari situasi yang 

sedang dihadapi. 

 

 
    

 
 

1)  Proses atribusi terjadi pada saat kita melakukan .... 

A.  penilaian dan menjelaskan perilaku seseorang 

B.  persepsi dan interpretasi perilaku seseorang 

C.  pengamatan terhadap perilakunya yang tampak 

D.  penilaian terhadap perilaku yang tampak ditambah informasi 

sebelumnya 

 

2)  Kalau seorang artis mencoba tampil ceria di panggung, padahal ia 

sedang mengalami masalah yang membuat stress maka tampilan 

cerianya dipengaruhi oleh faktor .... 

A.  internal 

B.  eksternal 

C.  harapan 

D.  dukungan orang lain 

 

3)  Kulik mengatakan bahwa atribusi tentang seseorang akan sesuai dengan 

skema yang ada dalam pikirannya, artinya .... 

A.  sikap ketergantungan terhadap perilaku orang tersebut 

B.  mencari alasan agar bisa tertarik pada orang tersebut 

C.  serangkaian ide tentang kejadian/pengalaman dari orang tersebut 

D.  menyesuaikan informasi baru dengan informasi sebelumnya tentang 

orang itu 

 

TES FORMATIF 2 
 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 
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4)  Sesuai pendapat correspondent infenrence theory maka kalau kita 

melihat mahasiswa UT yang rajin datang tutorial maka kita dapat 

menyimpulkan bahwa mahasiswa tersebut .... 

A. tidak mempunyai waktu untuk belajar sendiri  

B.  senang berkumpul dengan teman-teman 

C.  tidak bisa mempelajari modul sendiri 

D.  ingin lulus Ujian Akhir Semester 

 

5) Mendasari pemikiran dari penganut causal analysis theory (teori analisis 

kausal) adalah .... 

A.  commonsense (akal sehat) 

B.  ilmuwan yang naif 

C.  sebab terjadinya perilaku 

D.  keingintahuan akan penyebab perilaku manusia 

 

Petunjuk: 

Pilihlah:  A jika 1) dan 2) benar 

     B jika 1) dan 3) benar 

  C jika 2) dan 3) benar 

     D jika 1), 2), dan 3) benar 

 

6)  Menurut teori analisis kausal, ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk 

menetapkan apakah suatu perilaku beratribusi internal atau eksternal .... 

1) konsensus 

2) konsistensi 

3) distingsi atau kekhasan 

 

7)  Menurut peneliti dari teori atribusi, pada dasarnya manusia adalah 

makhluk yang jarang menggunakan logikanya sehingga terjadi bias 

kognitif dalam membentuk atribusi. Ada beberapa aspek yang harus 

diperhatikan dalam bias kognitif yaitu .... 

1) salience 

2) pelaku vs pengamat 

3) disposisi 

 

8)  Atribusi tentang diri (self) dapat terjadi disebabkan manusia .... 

1) memiliki persepsi berdasarkan kondisi internalnya sendiri 

2) memahami dengan baik faktor-faktor eksternal yang mendorongnya 

melakukan suatu hal 

3) mencari sebab-akibat suatu tindakan yang dilakukan sendiri 
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Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang 

terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 

Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2. 

 

 

 

 

 

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 

                                          80 -  89%  = baik 

                                          70 -  79%  = cukup 

                                               < 70%  = kurang 

 

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan modul selanjutnya. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 

Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang 

belum dikuasai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Tingkat penguasaan = 
Jumlah Jawaban yang Benar

100%
Jumlah Soal
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Kunci Jawaban Tes Formatif  
 

Tes Formatif 1 

1) A 

2) B 

3) C 

4) D 

5) A 

6) B 

7) C 

8) D 

Tes Formatif 2 

1) A 

2) B 

3) C 

4) D 

5) A 

6) C 

7) D 

8) D  
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Glosarium 
 

Atribusi :  proses menyimpulkan motif maksud, dan karakteristik 

orang lain dengan melihat perilakunya yang tampak. 

Halo effect :  cara kita menilai karakteristik seseorang berdasarkan 

informasi dari orang lain yang kemudian memengaruhi 

tanggapan atau persepsi atau harapan kita tentang orang 

tersebut. 

Inferensi sosial :  mempelajari seseorang berdasarkan data sosial yang 

diperoleh dari orang lain. 

Infotainment :  informasi yang bersifat hiburan, berupa berita tentang 

kehidupan artis/selebritis di televisi swasta. 

Salience :  segala hal yang bersifat menonjol. 

Stereotype :  menggeneralisasikan sifat atau karakter sekelompok orang 

yang belum tentu 100% benar. 

Stigma :  memberi label sosial. 
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Modul 6 
 

Serikat Pekerja dan  
Hubungan Industrial 

 
Dr. Dra. Nina M. Armando, M.Si.  

 
 

 
 

etiap saat, manusia melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas. Mulai 

makan pagi, pergi bekerja, istirahat siang, pulang ke rumah, lalu istirahat 

malam. Dari berbagai kegiatan yang dilakukan itu, selalu ada kecenderungan 

manusia melakukan hal yang satu dan tidak yang lain. Apa yang membuat 

seseorang lebih memilih merek sepatu yang satu dan bukan yang lain? Apa 

yang membuat seseorang memilih jenis sabun yang satu dan apa yang 

membuat orang mengatakan merokok itu membahayakan kesehatan? Lalu, 

apa yang membuat mereka mau mengubah pikiran tentang merek sepatu yang 

lain? Apa yang bisa kita lakukan supaya mereka mau menggunakan jenis 

sabun yang lain? Jika memang teman kita mengatakan rokok itu 

membahayakan, apa yang sebenarnya membuat dia mengatakan hal itu? 

Pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari berbagai penelitian tentang sikap 

manusia. Penelitian tentang sikap memang banyak dilakukan para psikolog 

sebagai upaya untuk menduga perilaku. 

Sejak awal sejarah perkembangan psikologi sebagai ilmu, psikologi telah 

banyak meneliti tentang sikap. Oleh karena sikap terkait dengan perilaku, 

kajian tentang sikap menjadi kajian penting, misalnya bagi pengiklan, 

politisi, atau siapa pun yang ingin memprediksikan perilaku. 

Kita akan membahas dalam bagian ini adalah tentang apa itu sikap, 

bagaimana pengukurannya, dan bagaimana terbentuknya. Setelah itu barulah 

kita akan melihat bagaimana keterkaitan antara sikap dan perilaku serta 

bagaimanakah perubahan sikap. 

Dengan demikian, setelah mempelajari Modul 6 ini Anda diharapkan 

mampu menjelaskan pengertian sikap, cara mengukur sikap, bagaimana sikap 

itu terbentuk, bagaimana keterkaitan antara sikap dan perilaku, serta 

bagaimana mengubah sikap. 

S 

 PENDAHULUAN 
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Secara lebih khusus, Anda diharapkan mampu menjelaskan: 

1. pengertian sikap; 

2. proses terjadinya sikap; 

3. model-model untuk menjelaskan sikap; 

4. domain-domain sikap; 

5. teknik pengukuran sikap; 

6. pembentukan sikap; 

7. teori-teori tentang pembentukan sikap; 

8. perubahan sikap; 

9. komponen komunikasi yang memengaruhi  sikap; 

10. teori-teori perubahan sikap. 

 

Selamat belajar, semoga sukses! 
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Kegiatan Belajar 1 
 

Sikap 
 

erdapat kaitan yang erat antara sikap dan perilaku manusia, sikap akan 

mengarahkan perilaku. Oleh karena itu, dalam hubungan interpersonal 

sikap akan berpengaruh pada pola-pola hubungan interpersonal yang 

dikembangkan.  

Dalam penjelasan tentang pengertian sikap yang akan Anda pelajari 

berikut ini disebutkan bahwa objek sikap dapat bersifat impersonal (bukan 

manusia), tetapi yang paling penting adalah sikap terhadap orang lain. 

Marilah kita mulai pembahasan sikap ini dengan pengertian sikap, kemudian 

ada model-model yang menjelaskan sikap, selanjutnya aspek-aspek sikap. 

Anda pun akan mempelajari pembentukan sikap, dan bagaimana pengukuran 

sikap. 

 

A. PENGERTIAN  SIKAP  

 

Walaupun sikap (attitude) merupakan salah satu pokok bahasan yang 

penting dalam psikologi sosial, para pakar tidak selalu sepakat tentang 

definisinya. Sarwono (1997) mengemukakan beberapa pengertian sikap. 

 
Attitude is a favourable or unfavourable evaluative reaction toward 
something or someone, exhibited in one’s belief, feelings or intended 
behavior (Myers, 1996). 
 
An attitude is a disposition to responds favourably or unfavourably to an 
object, person, institution or event (Azjen, 1988). 
 
Attitude is a psychological tendency that is expressed by evaluating a 
particular entity with some degree of favor or disfavor  (Eagly & 
Chaiken, 1992). 

 

Sikap dapat didefinisikan sebagai posisi yang diambil dan dihayati 

seseorang terhadap benda, masalah atau lembaga. Beberapa sikap bersifat 

abstrak, misalnya sikap terhadap demokrasi. Sikap-sikap lain dapat bersifat 

impersonal, misalnya sikap terhadap ganja itu jelek. Akan tetapi, sikap yang 

paling penting adalah sikap terhadap orang lain (Soekaji, Sutarlinah, 1986). 

T 
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Menurut Weber, sikap adalah sebuah reaksi evaluatif (suatu penilaian 

mengenai kesukaan dan ketidaksukaan seseorang) terhadap orang, peristiwa 

atau aspek lain dalam lingkungannya. Sebagai suatu evaluasi dari hal yang 

telah dialami, sikap merupakan posisi yang tidak netral mengenai suatu 

objek. Sikap itu akan selalu positif (bagus, setuju) atau negatif (buruk, 

menolak), tetapi tidak pernah netral. Sikap itu pun bervariasi dari segi 

intensitasnya, bisa rendah, sedang ataupun banyak. Misalnya, saat akan 

memasukkan gula dalam teh, Anda akan memasukkannya sedikit, sedang 

atau banyak karena Anda senang teh yang agak manis, agak pahit atau manis 

sekali. Semua itu termasuk dalam sikap karena berhubungan dengan 

pengalaman kita. 

Dari berbagai definisi tampak bahwa ciri khas dari sikap adalah sebagai 

berikut. 

1. Mempunyai objek tertentu (orang, perilaku, konsep, situasi, dan benda). 

2. Mengandung penilaian (setuju-tidak setuju, suka-tidak suka) (Sarwono, 

S. 1997). 

 

Sikap terbentuk dari berbagai kesimpulan yang kita peroleh tentang 

pengalaman di masa lalu, untuk mempermudah pilihan perilaku kita 

nantinya. Sikap kita tentang seks, kekerasan, dan bintang film misalnya akan 

membantu kita memutuskan film mana yang akan ditonton dan mana yang 

tidak. Sikap berkembang dari pengalaman dan menuntun perilaku di masa 

datang. 

Bagaimana proses terjadinya sikap? Mengenai proses terjadinya, 

menurut Sarwono, S. (1999) sebagian besar pakar berpendapat bahwa sikap 

adalah sesuatu yang dipelajari (bukan bawaan). Oleh karena itu, sikap lebih 

dapat dibentuk, dikembangkan, dipengaruhi atau diubah. Sikap berbeda dari 

sifat (trait) yang lebih merupakan bawaan dan sulit diubah. Walaupun 

demikian, ada pakar yang mengatakan bahwa dapat saja sikap timbul karena 

bawaan, terbukti dari kenyataan bahwa sikap dapat timbul tanpa ada 

pengalaman sebelumnya. Misalnya, orang yang sejak bayi tidak suka sayur. 

Untuk membedakan sikap dari sifat, marilah kita lihat perbedaan yang 

dibuat oleh Ajzen (termuat dalam Sarwono, S. 1997) berikut ini. 

 

 

 

 



⚫ SKOM4317/MODUL 6 6.5 

Sikap (Attitude) Sifat (Trait) 

Laten Laten (tidak tampak dari luar) 

Mengarahkan perilaku Mengarahkan perilaku 

Ada unsur penilaian terhadap objek sikap
  

Tidak selalu menilai, cenderung konsisten 
pada berbagai situasi, tidak tergantung 
penilaian sesaat 

Lebih bisa berubah/menyesuaikan Menolak perubahan 

 

Setelah mengetahui definisi sikap, marilah kita pelajari model yang 

menjelaskan tentang sikap. 

 

B.  MODEL-MODEL YANG MENJELASKAN SIKAP 

 

Sikap dapat dijelaskan melalui model-model berikut ini. 

 

1.  Model Satu Dimensi (One-Dimensional Model) 

Model ini merupakan model yang paling sederhana dalam menjelaskan 

sikap secara langsung, dalam arti suka atau tidak suka terhadap objek 

tertentu. Sikap di sini amat jelas, positif atau negatif sehingga hal ini dapat 

menjelaskan Anda memilih untuk tidak menonton film tentang kekerasan 

karena Anda memang tidak menyukainya (Anda memiliki sikap negatif 

tentang film kekerasan) dan akibatnya, Anda akan menghindari film yang 

banyak menampilkan kekerasan. 

 

2.  Model Tiga Komponen (Three-Component Model) 

Model ini lebih berkembang daripada model pertama. Model ini 

menjelaskan sikap dalam jangkauan yang lebih luas berdasarkan pengalaman 

psikologi. Di sini dijelaskan, sikap menyangkut tiga dimensi, yaitu               

(a) pengalaman kognitif (seperti kepercayaan), (b) pengalaman afektif 

(emosi), dan (c) perilaku (pilihan dan tindakan). 

Misalnya, menurut model ini ketidaksukaan kita terhadap rokok 

berkembang dari tiga jenis informasi. Pertama kita tahu dan percaya bahwa 

asap rokok memiliki efek yang tidak baik untuk kesehatan, terutama bagi 

perokok pasif. Dari kepercayaan itu, kita akan merasa tidak nyaman saat 

berada di antara orang-orang yang merokok. Hal itu berakibat pada perilaku 

kita, misalnya langsung menghindar atau pergi ketika tahu ada teman kita 

yang akan merokok. 
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Lebih jauh lagi, penilaian negatif yang kita miliki itu membawa 

konsekuensi lain. Pertama, kita akan memiliki kepercayaan negatif tentang 

rokok. Kedua, kita akan mengalami emosi yang tidak menyenangkan saat 

berada di antara perokok. Ketiga, saat kita tahu ada teman kita yang akan 

merokok kita akan menghindarinya. 

Komponen terakhir yaitu perilaku sebagai konsekuensi dari sikap 

merupakan hal yang penting karena menunjukkan bahwa sikap seseorang 

dapat memperkirakan seperti apa perilakunya di masa datang. Misalnya, saat 

teman kita tahu bahwa kita memiliki sikap negatif tentang rokok, mereka 

tidak akan merokok di sekitar kita. 

 

C.  ASPEK-ASPEK SIKAP 

 

Para ahli psikologi sosial menyatakan bahwa sikap terdiri dari tiga 

bagian (domain): (1) kognitif, (2) afektif, dan (3) konatif. Myers (1996) 

memberikan istilah yang lebih mudah diingat, yakni “ABC”, kependekan dari 

Affective (perasaan), Behavior (perilaku), dan Cognitive (kesadaran). 

Contoh berikut menjelaskan bagaimana 3 aspek tersebut berfungsi. 

Ketiga domain ini saling terkait erat sehingga timbul teori bahwa jika 

kita dapat mengetahui kognisi dan perasaan seseorang terhadap suatu objek 

tertentu, kita akan tahu pula kecenderungan perilakunya (Sarwono, S. 1997). 

Jadi, sikap dapat meramalkan perilaku. Namun, dalam banyak kasus kita 

menemukan bahwa sikap tidak selalu sesuai dengan perilaku. Misalnya, 

seorang anak yang sangat membenci sekolah (sikap negatif) tetap saja 

bersekolah terus (bisa jadi karena dipaksa orang tuanya, diancam guru, tidak 

tahu lagi apa yang dilakukannya jika tidak sekolah).  

Contoh lain, seseorang sangat suka durian (sikap positif). Pada saat-saat 

tertentu ia tidak mau makan durian (mungkin karena teman-temannya ada 

yang tidak suka bau durian, mungkin karena mahal). 

Di bawah nanti kita akan melihat keterkaitan antara sikap dan perilaku. 

Namun, sebelumnya kita akan membahas dulu bagaimanakah sikap diukur 

dan bagaimanakah terbentuknya. 

 

D.  PENGUKURAN SIKAP 

 

Ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mengukur sikap. Di 

bawah ini dikemukakan tiga skala pengukuran sikap sebagai berikut. 
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1.  Skala Thurstone 

L.L. Thurstone (1887-1955) mengembangkan pendekatan statistik 

pertama dalam mengukur sikap. Dalam skala ini, seorang peneliti 

mengembangkan serangkaian pernyataan tentang sikap objek. Setiap 

pernyataan kemudian disusun ke dalam urutan secara numerik menurut skala 

positif-negatif. Misalnya, kita urutkan skala sikap dari 1 sampai 10 tentang 

Presiden George W Bush, ketika poin 1 menunjukkan sikap yang amat positif 

dan poin 10 menunjukkan sikap yang amat negatif sehingga saat ada 

pernyataan “George W. Bush adalah presiden terhebat yang pernah 

memimpin Amerika Serikat” bisa saja diberi poin 1; lalu pernyataan “George 

W. Bush adalah seseorang yang selalu melakukan hal yang terbaik” bisa 

diberi poin 3; dan pernyataan “George W. Bush adalah presiden terburuk 

yang pernah memimpin Amerika Serikat” dapat diberi poin 10. 

Skala Thurstone disusun dengan meminta responden untuk membaca 

daftar pernyataan yang ada dan memberikan tanda atau poin pada pernyataan 

yang mereka setujui. Dari situ, poin-poin yang telah mereka pilih akan 

dihitung dan dicari rata-ratanya untuk memperoleh skor sikap seseorang. Dari 

contoh di atas, untuk satu responden, bisa diperoleh skor 2,5. Itu berarti, ia 

memiliki sikap yang cenderung positif tentang Presiden George W. Bush, 

sementara responden dengan skor rata-rata 8,6 memiliki sikap sebaliknya. 

  

2.  Skala Likert 

Skala ini lebih sering digunakan daripada skala Thurstone di atas. Rensis 

Likert (1903-1981) mengembangkan skala pengukuran yang mengembang-

kan beberapa pernyataan sikap. Responden kemudian memilih satu angka 

dari skala setuju sampai tidak setuju. Jumlah dari angka yang dipilih 

menunjukkan sikap responden terhadap hal yang dimaksud. 

Misalnya, untuk mengetahui sikap kita tentang iklan rokok, kita akan 

dihadapkan pada serangkaian pernyataan yang mendukung atau melawan 

iklan semacam itu. Setiap pernyataan diikuti dengan serangkaian angka-

angka, sebagai skala yang menunjukkan persetujuan atau penolakan. Skala 

yang disusun itu bisa berupa semacam berikut ini. 

 

Amat setuju  1   2   3   4   5  Amat tidak setuju 

 

Jika ada pernyataan “Saya tidak senang iklan rokok” dan kita termasuk 

orang yang melawan iklan itu, kita pasti akan memilih angka yang lebih 
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rendah (1 atau 2). Sementara jika kita termasuk orang yang menyetujui iklan 

rokok, terhadap pernyataan tersebut (“Saya tidak senang iklan rokok”) sudah 

tentu kita akan memilih angka yang lebih tinggi (4 atau 5). Dengan 

menjumlahkan angka-angka yang diperoleh dari tiap pernyataan, akan 

muncul nilai sikap kita dan intensitasnya. 

 

3.  Skala Semantic Differential 

Teknik pengukuran sikap ini datang dari Osgood, Suci, dan Tannenbaum 

(1957). Sebagaimana dijelaskan Sarwono S. (1997), dasar teorinya adalah 

bahwa sikap orang terhadap suatu objek dapat diketahui jika kita mengetahui 

konotasi (arti psikologik) dari kata yang melambangkan objek sikap itu. 

Satu sikap tertentu bisa memiliki makna atau kualitas evaluasi yang 

berbeda. Misalnya, satu sikap negatif tentang iklan rokok bisa termasuk 

mempercayai bahwa iklan semacam itu menyebarkan kebohongan atau 

merasa marah saat melihat ada iklan rokok di satu majalah. Dalam teknik ini, 

seorang responden diminta untuk mengurutkan satu objek sikap dalam 

beberapa skala yang berbeda secara semantik. Misalnya, kita akan 

memberikan nilai terhadap iklan rokok menurut skala berikut. 

Baik 1 2 3 4 5 Buruk 

Bagus 1 2 3 4 5 Jelek 

Jujur 1 2 3 4 5 Tidak Jujur 

Sehat 1 2 3 4 5 Tidak sehat 

 

Setelah memberikan nilai atau poin, kita lalu menghubungkan angka-

angka itu yang nantinya akan terlihat satu pola penilaian yang berbeda dari 

satu responden ke responden yang lain. Sama seperti skala yang lain, sikap 

kita pun bisa dijumlahkan dan diberikan nilai rata-rata. 

Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat tentang pengukuran 

sikap, Anda dapat menyusun kuesioner (pertanyaan-pertanyaan) dalam suatu 

penelitian yang akan Anda lakukan sesuai kebutuhannya. 

 

E.  PEMBENTUKAN SIKAP 

 

Idealnya, sikap dibentuk dari pengalaman seseorang yang akan berfungsi 

sebagai penuntun untuk perilakunya di masa datang. Para peneliti telah 

mengidentifikasikan tiga jenis pendekatan dalam memahami pembentukan 

sikap manusia, yaitu (1) pendekatan belajar; (2) pendekatan consistency 
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cognitive; (3) pendekatan motivational, yang akan diuraikan secara rinci 

berikut ini. 

 

1.  Pendekatan Belajar (Learning Approaches) 

Sikap biasanya terbentuk lewat proses pembelajaran, suatu proses di 

mana pengalaman dan praktik menghasilkan perilaku yang relatif sama atau 

tetap. Proses pembelajaran ini secara umum diidentifikasikan dalam 

pembentukan sikap melalui (a) asosiasi; (b) peneguhan; dan (c) belajar sosial. 

Marilah kita membahasnya satu per satu. 

 

a.  Asosiasi 

Asosiasi mengacu pada proses menghubungkan pengalaman-pengalaman 

yang amat dekat dari segi waktu, ruang atau keadaan. Dua bentuk 

pembentukan sikap melalui asosiasi adalah classical conditioning dan more 

exposure. 

1) Classical Conditioning 

 Sikap bisa saja merupakan serangkaian ide, perasaan, dan keinginan 

yang kompleks. Namun, sikap bisa juga terbentuk dengan 

mengasosiasikan satu pengalaman dengan yang lain dan membuat 

respons yang umum terhadapnya. Belajar untuk membuat respons yang 

sama pada stimuli baru yang diasosiasikan pada stimulus sebelumnya 

itulah yang disebut sebagai classical conditioning. Pada pengalaman 

emosional yang sederhana, perlakuan semacam ini bisa mengarah pada 

pembentukan sikap. 

 Contoh yang bisa diambil adalah ilustrasi berikut. Seorang anak diminta 

untuk mengikuti les matematika oleh orang tuanya. Sementara anak itu 

sendiri tahu betul bahwa pelajaran matematika amat membosankan dan 

tidak menyenangkan. Apalagi sebelumnya ia pernah belajar matematika 

dalam suasana yang amat tidak nyaman karena gurunya amat galak. Dari 

situ ia akan berpikir, dengan ikut les matematika berarti ia akan berada 

dalam suasana yang membosankan, tidak menyenangkan, dalam suasana 

yang tidak nyaman. Oleh karena memang pada dasarnya anak itu 

menghindari suasana dan keadaan semacam itu, ia akan mencari cara 

agar hal itu (ikut les matematika) bisa dihindari. Ia memiliki pengalaman 

buruk tentang matematika yang akhirnya membentuk sikapnya 

selanjutnya. Jika pengalaman itu tidak diluruskan atau diperbaiki, ia akan 
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seterusnya memiliki sikap yang buruk tentang matematika dan belajar 

secara keseluruhan. 

 Contoh lain adalah ilustrasi tentang seorang anak yang tidak suka sayur 

atau ikan. Mula-mula mereka tidak suka sayur karena rasanya pahit dan 

tidak suka pada ikan karena bau amisnya. Lama-kelamaan mereka tidak 

suka pada sayur dan ikan walaupun sudah diolah sedemikian rupa 

sehingga tidak ada lagi rasa pahit pada sayur ataupun bau amis pada 

ikan. 

2) More Exposure 

 Pembentukan sikap yang paling jelas dapat dibentuk lewat pengalaman 

yang berulang-ulang dengan objek sikap, seperti manusia atau tampilan 

lingkungan yang sering kali ditemui. Menurut psikolog Robert Zajonc, 

terpaan yang berulang-ulang itu biasanya akan menghasilkan perasaan 

positif. Misalnya, iklan televisi yang sering kali kita tonton bisa 

berdampak pada kesukaan kita terhadap produk yang diiklankan. 

Apalagi kalau kita beranggapan produk itu memang dibutuhkan dan 

menarik. 

 

b.  Peneguhan (Reinforcement) 

Sikap bisa dipelajari dari pengalaman pribadi karena ada konsekuensi-

konsekuensi tertentu yang bisa diambil dari sana. Misalnya, kita tahu bahwa 

setiap saat mengikuti mata kuliah psikologi, kita amat menikmatinya 

sehingga bisa memperoleh nilai tinggi terus-menerus. Dari situ ada semacam 

peneguhan dalam mengembangkan sikap positif terhadap psikologi. Apalagi 

kalau teman-teman satu kelas kita juga menikmati mata kuliah ini dan selalu 

memperoleh nilai yang baik. Peneguhan (reinforcement) merupakan segala 

macam konsekuensi dari pengalaman kita yang nantinya bisa menghasilkan 

perilaku tertentu, seperti kecenderungan untuk mengambil mata kuliah ini 

dan bukan yang lain atau membaca buku ini dan bukan yang itu, dan 

seterusnya. Mengenai peneguhan ini, terdapat dua faktor yang dapat 

menimbulkan peneguhan sebagai berikut. 

1)  Pengaruh keluarga 

 Orang tua dan anggota keluarga adalah orang pertama yang memberikan 

peneguhan terhadap sikap seseorang. Kita biasanya akan cenderung 

untuk menerima penghargaan, seperti pujian, hadiah, dan pengakuan dari 

anggota keluarga kalau kita setuju dengan sikap yang diekspresikan 

mereka. Oleh karena itu, peneguhan yang dilakukan orang tua sejak dini 
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bisa membentuk sikap yang dibawa sampai besar nanti, termasuk di 

antaranya nilai-nilai politik dan keagamaan dan bahkan juga rasisme.  

2)  Kelompok bermain (peer group) dan kelompok acuan (reference group) 

 Semakin kita tumbuh dan berkembang dari anak-anak hingga dewasa, 

kelompok bermain (peers) menjadi hal yang penting dalam 

memengaruhi  sikap kita. Semakin banyak kita meluangkan waktu 

bersama teman satu kelompok yang sebaya dan semakin jarangnya 

berkumpul bersama keluarga akan membuat mereka menjadi kelompok 

yang selalu dijadikan acuan (reference group) dalam menentukan opini 

dan nilai yang dianut. Bentuk peneguhan yang mereka lakukan biasanya 

berupa penerimaan sosial dan popularitas sehingga mereka bisa saja 

mengeluarkan pendapat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai orang tua, 

tetapi justru didukung atau disetujui (diteguhkan) oleh teman-teman 

sebaya ataupun teman kerja. 

 

c.  Belajar sosial (social learning) 

Proses belajar lainnya adalah proses belajar sosial (social learning) dari 

Bandura (1977). Beberapa sikap yang kita hasilkan bisa diperoleh dari basil 

asosiasi pasif atau pengaruh persuasif dari orang-orang yang setuju atau 

sepihak dengan kita. Biasanya, manusia secara aktif mencari informasi dan 

pengalaman yang menjadi dasar untuk bersikap dan berperilaku. Hal ini 

sebenarnya merupakan karakteristik dasar dari pendekatan belajar sosial 

dalam membentuk sikap. Bentuk yang paling umum berhubungan pada 

proses pengamatan terhadap konsekuensi dari perilaku orang lain (vicarious 

learning) dan proses modeling yaitu proses belajar untuk meniru perilaku 

orang lain. 

Pada proses vicarious learning, kita belajar membentuk sikap baru 

dengan mengamati apa yang dilakukan atau terjadi pada orang lain dalam 

melakukan hal itu. Misalnya, seorang anak berusia 14 tahun bisa saja tidak 

terlalu memahami apa arti homoseksualitas. Akan tetapi, ia melihat orang-

orang yang menyatakan dirinya “gay” selalu diprotes dan dikucilkan oleh 

orang sekitarnya. Dengan demikian, ia bisa belajar membentuk sikap 

terhadap kaum homoseksualitas (melalui pengamatannya terhadap orang-

orang yang termasuk gay). 

Manusia cenderung memiliki orang lain yang mereka kagumi, yang 

biasa disebut sebagai kelompok orang pemberi aspirasi (aspirational 

reference group). Nah, dalam proses modeling ini, kita akan cenderung untuk 
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membentuk kehidupan sosial kita dengan meniru (mengimitasi) kebiasaan-

kebiasaan dan selera ataupun gaya hidup mereka yang kita kagumi itu 

sehingga jika Anda mengagumi seseorang yang punya sikap antipornografi, 

Anda bisa saja mengimitasi sikapnya itu dan ikut dalam kelompok 

antipornografi itu. 

 

2.  Pendekatan Konsistensi Kognitif (Cognitive Consistency) 

Sebagaimana dijelaskan Sarwono, S. (1991), teori-teori konsistensi 

kognitif berpangkal pada sebuah proposisi umum yaitu bahwa kognisi 

(pengetahuan, kesadaran) yang tidak sesuai dengan kognisi-kognisi lain 

menimbulkan keadaan psikologik yang tidak menyenangkan dan keadaan ini 

mendorong orang untuk bertingkah laku agar tercapai konsistensi antar-

kognisi-kognisi tersebut, hal mana akan menimbulkan rasa senang. Keadaan 

inkonsisten, misalnya terjadi apabila kita melihat seorang menteri sedang 

makan di warung tenda di pinggir jalan. Menteri dan warung tenda adalah 

dua kognisi yang tidak saling berkaitan, bahkan mungkin saling berlawanan. 

Dengan demikian, apabila kedua kognisi ini muncul sekaligus, timbul 

perasaan inkonsisten dalam diri kita, yang menyebabkan kita perlu 

melakukan sesuatu agar timbul konsistensi yang menyenangkan dalam diri 

kita. Misalnya, melihat orang tersebut sekali lagi untuk meyakinkan bahwa 

orang itu bukan menteri (tetapi orang yang mirip menteri) atau mengubah 

struktur kognitif dengan menyatakan kepada diri sendiri bahwa menteri 

adalah manusia kebanyakan yang sekali-kali juga ingin makan di warung 

tenda di pinggir jalan. 

Hubungan inkonsisten antara kognisi-kognisi diberi nama berbeda-beda 

oleh para ahli. 

a. Fritz Heider menamakannya “ketidakseimbangan kognitif” (cognitive 

imbalance). 

b. Newcomb menamakannya “asimetri” (asymetry). 

c. Osgood & Tannenbaum menamakannya “ketidakselarasan” 

(incongruence). 

d. Festinger menamakannya “disonansi” (dissonance). 

 

Di antara keempatnya, menurut Sarwono, S. (1991), teori dari Osgood 

dan Tannenbaum paling terbatas penggunaannya (hanya dapat digunakan 

dalam situasi-situasi tertentu). Oleh karenanya, di sini yang akan dijelaskan 

adalah teori Fritz Heider, Newcomb, dan Festinger. 
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a. Teori keseimbangan (balance theory) atau teori P-O-X 

Teori Fritz Heider adalah teori pertama dalam bidang ini sehingga 

banyak dijadikan dasar oleh teori-teori lainnya. Menurut teori ini, elemen 

kognisi seperti sikap akan seimbang saat sesuai satu sama lain. Teori ini 

berpangkal pada perasaan-perasaan yang ada pada seseorang (P) terhadap 

orang lain (O) dan hal yang lain (X) yang ada kaitannya dengan O. X dalam 

hal ini tidak hanya berupa benda mati, tetapi bisa berupa orang lain. 

Ketiganya (P, O, dan X) membentuk suatu kesatuan. Jika unit itu mempunyai 

sifat yang sama di semua seginya maka timbullah keadaan yang seimbang 

dan tidak ada dorongan untuk berubah. Akan tetapi, apabila unit itu 

mempunyai segi-segi yang tidak bisa berjalan bersama-sama maka terjadilah 

ketegangan (tension) dan timbullah tekanan yang mendorong untuk 

mengubah organisasi kognitif sedemikian rupa sehingga tercapai keadaan 

seimbang (balance). 

Misalnya, apabila Anda (digambarkan sebagai P) menyenangi sahabat 

Anda (O) dan baik Anda maupun sahabat Anda juga memilih partai politik 

yang sama (X) maka ketiganya akan seimbang satu sama lain. Hal itu bisa 

digambarkan dalam notasi: 

 

P+O, P+X, dan O+X 

 

Keseimbangan juga dapat dipertahankan saat sikap yang dikembangkan 

adalah negatif yaitu saat Anda dan sahabat Anda tidak menyukai partai 

politik yang sama: 

 

P+O, P-X, dan O-X 

 

Dalam istilah yang paling sederhana, teori ini melihat bahwa bilangan 

ganjil dengan hubungan yang negatif menghasilkan serangkaian kognisi yang 

tidak seimbang. Misalnya, apabila sahabat baik Anda tidak menyukai seorang 

kandidat partai yang justru Anda sukai maka akan lahir keadaan pikiran yang 

tidak seimbang dan menghasilkan perasaan yang tidak nyaman. Hal ini 

bahkan bisa memotivasi Anda untuk mengubah pikiran, terhadap sahabat 

ataupun terhadap kandidat itu sendiri. 

Teori Keseimbangan melakukan pembentukan sikap melalui suatu 

proses mengembangkan dan mempertahankan perasaan yang telah dimiliki. 

Misalnya, apabila saya senang dengan dosen komunikasi saya dan dia telah 
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menyatakan pendapatnya tentang hal yang saya senangi maka saya akan terus 

mempertahankan keseimbangan dengan mengembangkan satu sikap yang 

sejalan dengannya. 

 

b. Teori A-B-X dari Newcomb 

Menurut Newcomb, ada hukum-hukum yang mengatur hubungan-

hubungan antara kepercayaan-kepercayaan dan sikap-sikap yang ada pada 

seseorang. Beberapa kombinasi kepercayaan dan sikap itu ada yang tidak 

stabil yang mendorong orang yang bersangkutan untuk menuju ke situasi 

yang lebih stabil. Sampai di sini teori Newcomb tidak berbeda dengan teori 

Heider. Namun, Newcomb menambahkan faktor komunikasi antarindividu 

dan hubungan-hubungan dalam kelompok. Komunikasilah yang 

memungkinkan orang untuk paling berorientasi atau bersama-sama 

berorientasi kepada suatu objek tertentu. 

Dalam teori ini dikenal istilah tindak komunikatif (communicative act) 

yaitu pemindahan informasi dari sumber ke penerima. Informasi terdiri atas 

rangsang-rangsang yang diasosiasikan dengan benda, keadaan, sifat, atau 

peristiwa yang memungkinkan seseorang membedakannya dari hal-hal lain. 

Tindakan komunikatif yang paling sederhana adalah seseorang (A) 

menyampaikan informasi kepada orang lain (B) tentang sesuatu (X). 

Konsep lainnya adalah orientasi, yaitu kebiasaan seseorang untuk selalu 

mengaitkan diri sendiri dengan orang-orang lain atau objek-objek di sekitar 

dirinya. Orientasi ini dapat disamakan artinya dengan “sikap”. Namun, 

Newcomb membedakan dua macam orientasi yaitu atraksi (attraction) dan 

sikap (attitude) itu sendiri. Atraksi adalah orientasi terhadap orang lain, 

sedangkan sikap adalah orientasi terhadap objek. 

Menurut Newcomb, ada dua macam sistem orientasi sebagai berikut. 

1) Sistem individual (dalam diri sendiri). 

2) Sistem kelompok (menyangkut hubungan antara individu-individu).  

  

Dalam kedua sistem tersebut minimal diperlukan komponen-komponen 

berikut. 

1) Sikap A terhadap X. 

2) Atraksi A terhadap B. 

3) Sikap B terhadap X. 

4) Atraksi B terhadap A. 
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Newcomb membedakan dua macam sikap yaitu menyukai (favourable) 

dan tidak menyukai (unfavourable). Adapun atraksi dibedakan ke dalam dua 

bagian yaitu positif dan negatif. 

Dengan demikian, A dan B bisa mempunyai sikap: 

1) sama terhadap X (keduanya menyukai atau keduanya tidak menyukai). 

2) berbeda terhadap X (yang satu menyukai dan yang lain tidak menyukai). 

 

Hal yang sama berlaku untuk atraksi. Jika sikap dan/atau atraksi dari A 

dan B sama, terjadilah keadaan simetris. Jika tidak, terjadilah keadaan 

asimetris. Asimetris menyebabkan ketegangan (tension) yang mendorong 

tingkah laku menuju simetri. 

 

c. Teori disonansi kognitif (dissonance cognitive theory) dari Leon 

Festinger 

Teori ini dikembangkan oleh Leon Festinger dan merupakan teori 

konsistensi kognitif yang paling luas pemakaiannya (Sarwono, 1991). 

Festinger melihat bahwa ada satu tekanan tertentu terhadap konsistensi yang 

dimiliki seseorang. Teori ini banyak melihat hubungan yang tidak konsisten 

antara sikap dengan perilaku. Disonansi merupakan suatu pengalaman yang 

kurang menyenangkan yang timbul dari ketidakserasian (disharmony) antara 

elemen-elemen kognitif seperti sikap. Misalnya, jika ada seorang perempuan 

yang percaya bahwa dirinya adalah orang yang terbuka dan tidak pernah 

berprasangka terhadap orang lain, dia akan mengalami disonansi kognitif saat 

dia ternyata tidak mau berteman dengan orang yang berasal dari suku yang 

berbeda. 

Disonansi dilihat sebagai suatu pengalaman yang kurang menyenangkan 

yang sedang berusaha untuk dikurangi dengan mengubah sikap atau perilaku 

(lawannya adalah keadaan konsonan, yang menyenangkan). Perempuan 

dalam contoh di atas mungkin akan mengalami penurunan disonansi, 

misalnya dengan mau menerima orang dari suku yang berbeda sebagai 

temannya, untuk mengkonfirmasi pendapatnya atau dengan membentuk 

kembali opini tentang dirinya sendiri. Bagaimanapun, ia akan 

mengembalikan dan mempertahankan konsistensi di antara serangkaian sikap 

yang telah dimiliki. 

Teori disonansi, seperti teori kognitif lainnya, didasarkan pada pemikiran 

bahwa keserasian di antara elemen kognitif seperti sikap adalah penting. 
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Menurut Festinger, disonansi dapat terjadi dari beberapa sumber 

(Sarwono, 1991). 

1) Inkonsistensi logis.  

 Contohnya, keyakinan bahwa air membeku pada 0o C, secara logis tidak 

konsisten dengan keyakinan bahwa es balok tidak akan mencair pada 

suhu 40o C. 

2) Nilai-nilai budaya. Kebudayaan sering kali menentukan apa yang 

disonan dan apa yang konsonan.  

 Contohnya, makan dengan tangan di pesta resmi di Eropa menimbulkan 

disonansi, tetapi makan dengan tangan di warteg di Jakarta adalah hal 

yang konsonan. 

3) Pendapat umum. Disonansi dapat terjadi karena suatu pendapat yang 

dianut orang banyak dipaksakan kepada pendapat perorangan.  

 Misalnya, seorang remaja senang menyanyi lagu keroncong. Ini 

menimbulkan disonansi karena pendapat umum menyatakan bahwa 

keroncong hanya kegemaran orang tua. 

4) Pengalaman masa lalu.  

 Contohnya, berdiri di hujan, tetapi tidak basah. Keadaan ini dosinan 

karena tidak sesuai dengan pengalaman masa lalu. 

 

Agak sulit bukan? Materi yang dibahas dalam pembentukan sikap 

khususnya tentang konsistensi kognitif. Untuk lebih memahami, silakan 

dibaca ulang secara saksama. Mari kita lanjutkan dengan pendekatan yang 

ketiga. 

 

3.  Pendekatan Motivasional 

Menurut Weber, pendekatan motivasional (disebut juga pendekatan 

insentif) mengasumsikan bahwa individu menilai untung rugi dalam 

membuat respons tertentu, termasuk memelihara dan mengekspresikan sikap 

tertentu. Dua bentuk model yang termasuk dalam pendekatan ini adalah       

(a) evaluations models dan (b) processing models, yang akan kita pelajari 

bersama berikut ini. 

 

a.  Evaluation models 

Model ini melihat pembentukan sikap sebagai suatu hal yang dimotivasi 

oleh keinginan untuk memaksimalkan hal yang positif. Satu model melihat 

kepentingan evaluasi yang subjektif tentang sikap objek dan yang lain 
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menekankan pada nilai yang diharapkan. Termasuk dalam model ini adalah 

Teori Respons Kognitif dan Teori Expectancy-Value. 

1) Teori Respons Kognitif (Cognitive Response Theory) 

 Salah satu cara untuk mengembangkan sikap adalah dengan cara 

mendengarkan apa yang diungkapkan orang lain dan melihat apakah kita 

setuju atau tidak dengan mereka. Kesepakatan atau persetujuan berarti 

kita memberikan satu respons kognitif yang positif terhadap satu 

pernyataan, sementara ketidaksetujuan berarti ada satu respons kognitif 

yang negatif. Pendekatan respons kognitif mengatakan bahwa untuk 

menentukan apakah kita melakukan suatu sikap tertentu, pertama kita 

akan menentukan apakah kita memberikan respons positif atau negatif 

terhadap bagian tertentu yang berbeda. Pada dasarnya, teori ini 

mengatakan bahwa sikap bisa dibentuk dari perasaan subjektif kita 

(perasaan positif dalam respons terhadap objek). 

 Misalnya, dalam menentukan mana di antara dua mobil yang akan dibeli, 

Anda memberikan respons positif atau negatif terhadap setiap 

keistimewaan yang dimiliki kedua mobil yang sedang dibandingkan. 

Menurut teori respons kognitif, sikap Anda akan lebih senang terhadap 

mobil yang diberikan nilai positif oleh Anda meskipun alasannya tidak 

terlalu bisa diterima akal. 

2) Expectancy-value Theory 

 Seperti teori di atas, teori ini melihat bahwa sikap berkembang dari 

proses evaluasi, pertimbangan aspek positif dan negatif dari objek sikap. 

Teori ini memasukkan unsur tambahan, yaitu kemungkinan atau 

probabilitas bahwa sikap ini akan membawa hasil yang baik atau buruk. 

 Misalnya, kita akan tahu bahwa dalam menentukan mobil mana yang 

akan dibeli, Anda mempertimbangkan tidak hanya perasaan, 

penampilan, dan kesan yang ditimbulkan saat ini, tetapi juga mobil mana 

yang nantinya akan memberikan hasil yang lebih baik di masa yang akan 

datang. Meskipun model yang satu lebih menarik dan sporty, tetapi 

apabila di masa datang tidak bisa menguntungkan Anda, bisa saja Anda 

tidak memutuskan untuk membelinya. 

 

b.  Elaboration versus Heuristic Processing 

Pembentukan sikap bisa juga dibentuk dari pentingnya objek sikap dan 

keadaan di mana opini seseorang terbentuk. Beberapa ilmuwan membedakan 

antara pembentukan sikap sebagai hasil dari elaborasi atau proses kognitif 
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yang sistematis dengan mereka yang memperolehnya sebagai hasil dari 

proses periferal atau heuristic. 

1) Elaborasi 

 Elaboration-likelihood model merupakan suatu pemahaman teori yang 

penting mengenai bagaimana sikap bisa berubah sebagai respons dalam 

komunikasi persuasif. Model elaborasi disebut juga model sentral atau 

model proses sistematis (the central or systematic processing model). 

Pemahaman ini juga memiliki implikasi untuk perkembangan maupun 

perubahan sikap. Menurut model ini, manusia akan cenderung untuk 

lebih berpikir sebelum menentukan sikap mereka dalam beberapa 

kondisi daripada yang lain. Dalam kondisi yang ideal, kita akan lebih 

berhati-hati dalam berpikir mengenai argumen yang bisa diberikan saat 

kita berada dalam posisi yang berbeda. Namun, saat kondisi tidak lagi 

ideal, kita akan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal (periferal) 

seperti betapa menariknya sumber itu atau apa yang kita rasakan saat itu. 

2) Proses Heuristic 

 Kebalikan dari model sebelumnya, model ini menjelaskan bahwa sikap 

kita terbentuk secara cepat dan mudah, tanpa melakukan analisis untung 

rugi sebelumnya. Saat kita terganggu, tidak dilibatkan, atau tidak 

diinformasikan dalam satu masalah, kita akan lebih memperhatikan pada 

pertimbangan-pertimbangan seperti betapa menariknya komunikator saat 

itu atau apakah saat itu kita merasa sepakat dengan mereka. Dalam 

kondisi itu, berarti kita hanya mengandalkan pada keadaan heuristic 

(petunjuk sederhana) atau pada tanda-tanda eksternal (periferal) untuk 

menentukan sikap terakhir kita tentang objek atau isu yang tengah 

dibicarakan. 

 

Kedua model ini menunjukkan bahwa perilaku manusia itu kompleks 

dan beraneka ragam; kita tidak membentuk seluruh sikap kita dengan cara 

yang sama atau mengusahakannya dengan intensitas yang sama. Baik sifat 

dan stabilitas sikap kita tergantung dari apa kondisi yang sedang dihadapi dan 

alasan-alasan yang memengaruhi  bagaimana kita membentuknya untuk 

pertama kali. 

Misalnya, pilihan kita untuk mengikuti satu kegiatan sosial tertentu, bisa 

jadi merupakan hasil dari proses pemikiran elaboratif/sistematis maupun 

proses periferal/heuristic. Jika kita menggunakan proses yang sistematis, bisa 

jadi kita akan mengikutinya karena kita telah mempertimbangkan soal ikatan 
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persaudaraan yang ketat di dalamnya atau soal solidaritas anggota-anggota 

yang ikut dalam kegiatan itu sehingga akhirnya, kesetiaan kita terhadap klub 

ini bisa benar-benar kuat. Sebaliknya, apabila ikut kegiatan itu karena 

pertimbangan periferal (di luar diri kita), misalnya karena teman kita 

mengajak kita untuk ikut sehingga kita sama sekali tidak terlalu berpikir 

banyak maka kesetiaan kita terhadap kegiatan itu juga akan longgar. 

 

 

 

 

 
 

1) Diskusikan dengan teman-teman Anda, apa definisi sikap dan bagaimana 

ciri-cirinya? 

2) Para ahli psikologi sosial mengatakan sikap terdiri dari 3 (tiga) domain, 

jelaskan dan berikan contohnya! 

3) Ada 3 (tiga) teknik yang bisa digunakan untuk mengukur sikap, pilih 

salah satu teknik pengukuran sikap yang Anda kuasai, dan di manakah 

teknik tersebut biasa digunakan? 

4) Salah satu pembentukan sikap dapat dijelaskan oleh pendekatan Belajar 

Sosial. Bahaslah bersama teman-teman bagaimana pendekatan ini 

menjelaskan pembentukan sikap beserta contohnya! 

5) Diskusikan dengan teman-teman, apa yang dikemukakan oleh 

pendekatan motivasional mengenai pembentukan sikap! 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 

1) Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda buka kembali alinea pertama dari 

Kegiatan Belajar 1 ini, sampai pada bagian proses terjadinya sikap. 

2) Ketiga domain sikap, dapat Anda pelajari kembali pada subpokok 

bahasan tentang model-model yang menjelaskan sikap. 

3) Jawaban latihan nomor 3 ini dapat Anda pelajari kembali pada subpokok 

bahasan Pengukuran Sikap. Anda dapat menjelaskan skala Thurstone, 

skala Likert atau skala Semantic Differential.  

4) Teori belajar sosial, sesuai dengan namanya menjelaskan sikap dapat 

dibentuk melalui hasil belajar manusia di lingkungannya. Penjelasan 

selanjutnya bisa Anda pelajari kembali pada halaman modul ini. 

LATIHAN 

 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 

kerjakanlah latihan berikut! 
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Disebutkan bahwa paling umum belajar diperoleh dari proses 

pengamatan perilaku orang lain dan proses modeling atau meniru. 

5) Untuk melakukan diskusi ini, Anda dapat mempelajari bersama teman-

teman Anda subpokok bahasan pendekatan motivasional. 

 

 

 

 

Sikap dapat didefinisikan sebagai posisi yang diambil dan dihayati 

seseorang terhadap benda, masalah atau lembaga. Beberapa sikap 

bersifat abstrak, misalnya sikap terhadap demokrasi. Sikap-sikap lain 

dapat bersifat impersonal, misalnya sikap terhadap ganja itu jelek. Akan 

tetapi, sikap yang paling penting adalah sikap terhadap orang lain 

Menurut Weber, sikap adalah sebuah reaksi evaluatif (suatu 

penilaian mengenai kesukaan dan ketidaksukaan seseorang) terhadap 

orang, peristiwa atau aspek lain dalam lingkungannya. Sebagai suatu 

evaluasi dari hal yang telah dialami, sikap merupakan posisi yang tidak 

netral mengenai suatu objek; bisa positif (bagus, setuju) atau negatif 

(buruk, menolak), tetapi tidak pernah netral. Sikap itu pun bervariasi dari 

segi intensitasnya, bisa rendah, sedang ataupun banyak. 

Ciri khas dari sikap menurut Sarwono, S. adalah (1) mempunyai 

objek tertentu (orang, perilaku, konsep, situasi, dan benda) dan              

(2) mengandung penilaian (setuju-tidak setuju, suka-tidak suka). Sikap 

terjadi melalui proses belajar atau dipelajari (bukan bawaan). Oleh 

karena itu, sikap lebih dapat dibentuk, dikembangkan, dipengaruhi atau 

diubah. Sikap berbeda dari sifat (trait) yang lebih merupakan bawaan 

dan sulit diubah. Walaupun demikian, ada pakar yang mengatakan 

bahwa dapat saja sikap timbul karena bawaan, terbukti dari kenyataan 

bahwa sikap dapat timbul tanpa ada pengalaman sebelumnya. 

Sikap dapat dijelaskan melalui beberapa model, yaitu (1) Model satu 

dimensi (One-Dimensional Model) merupakan model yang paling 

sederhana dalam menjelaskan sikap secara langsung, amat jelas, positif 

atau negatif; (2) Model tiga komponen (Three-Component Model); sikap 

menyangkut tiga dimensi yaitu pengalaman kognitif (seperti 

kepercayaan), pengalaman afektif (emosi), dan perilaku (pilihan dan 

tindakan). 

Para ahli psikologi sosial menyatakan bahwa sikap terdiri dari tiga 

bagian (domain): (1) kognitif, (2) afektif, dan (3) konatif. Myers (1996) 

memberikan istilah yang lebih mudah diingat yakni “ABC”, kependekan 

dari Affective (perasaan), Behavior (perilaku), dan Cognitive (kesadaran). 

RANGKUMAN 
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Ada  beberapa  teknik  yang  bisa  digunakan  untuk mengukur sikap 

yaitu (1) Skala Thurstone; (2) Skala Likert; (3) Skala Semantic 

Differential.  

Para peneliti telah mengidentifikasikan tiga jenis pendekatan dalam 

memahami pembentukan sikap manusia yaitu (1) pendekatan belajar; 

mengemukakan bahwa belajar dapat terjadi melalui (a) asosiasi;               

(b) peneguhan; dan (c) belajar sosial; (2) pendekatan consistency 

cognitive; mengemukakan 3 teori, yaitu (a) teori keseimbangan (Balance 

Theory) atau Teori P-O-X dari Fritz Heider; (b) teori A-B-X dari 

Newcomb; (c) teori Disonansi Kognitif (Dissonance Cognitive Theory) 

dari Leon Festinger, (3) pendekatan motivational (disebut juga 

pendekatan insentif) mengemukakan. dua bentuk model adalah             

(a) evaluations models, dan (b) processing models 

Teori lain dari pembentukan sikap adalah Expectancy-value Theory, 

dan  Elaboration versus Heuristic Processing. 

Elaboration-likelihood model merupakan suatu pemahaman teori 

yang penting mengenai bagaimana sikap bisa berubah sebagai respons 

dalam komunikasi persuasif. Model elaborasi disebut juga model sentral 

atau model proses sistematis (the central or systematic processing 

model). Proses Heuristic merupakan kebalikan dari model sebelumnya, 

model ini menjelaskan bahwa sikap kita terbentuk secara cepat dan 

mudah, tanpa melakukan analisis untung rugi sebelumnya. 

Kedua model ini menunjukkan bahwa perilaku manusia itu 

kompleks dan beraneka ragam; kita tidak membentuk seluruh sikap kita 

dengan cara yang sama, atau mengusahakannya dengan intensitas yang 

sama. Baik sifat dan stabilitas sikap kita tergantung dari apa kondisi 

yang sedang dihadapi dan alasan-alasan yang memengaruhi  bagaimana 

kita membentuknya untuk pertama kali. 

 

    

 
 

 

1)  Berikut adalah termasuk sikap terhadap objek yang sifatnya abstrak .... 

A.  tidak menyukai warna-warna baju yang menyolok  

B.  suka dengan bunga warna merah  

C. tidak setuju dengan kenaikan harga BBM  

D. setuju dengan musyawarah dan mufakat 

 

2)  Menurut Weber, sikap tidak pernah netral karena sikap merupakan ....  

A.  suatu disposisi 

B.  ada objeknya 

TES FORMATIF 1 
 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 



6.22  Psikologi Komunikasi ⚫ 

C.  suatu evaluasi 

D.  intensitas 

 

3) Model yang menjelaskan sikap yang paling sederhana adalah model .... 

A. tiga komponen 

B. satu dimensi 

C. Likert 

D. Thurstone 

 

4)  Dalam pengukuran sikap dengan menggunakan skala Thurstone, 

seseorang yang agak positif, tetapi tidak negatif terhadap perubahan 

kurikulum UT maka rata-rata hasil menunjuk pada angka .... 

A. 5 

B. 1  

C. 10  

D. 7,5 

 

5)  Pembentukan sikap dapat terjadi melalui belajar/asosiasi, contohnya .... 

A. tidak suka makan udang karena pernah keracunan 

B. anak kecil selalu minta susu cap “anak main ayunan” karena sering 

melihat iklan di tv 

C. seorang remaja sangat menyukai lagu-lagu dari tayangan “AFI” 

(Akademi Fantasi Indonesia karena menyukai tarian yang 

mengiringinya) 

D. ingin makan di restoran “Nikmat Eco” karena ingin ketemu artis 

favoritnya yang menjadi pelanggan restoran tersebut 

 

6)  Teori yang banyak melihat hubungan yang tidak konsisten antara sikap 

dengan perilaku adalah teori .... 

A. keseimbangan 

B. disonansi kognitif 

C. A-B-X dari Newcomb 

D. respons kognitif 

 

7)  Mengenai pembentukan sikap pendekatan motivasional berasumsi 

bahwa dalam memberi respons tertentu .... 

A. seseorang mendengarkan apa yang diungkapkan orang 

B. kebiasaan seseorang untuk selalu mengaitkan diri sendiri dengan 

objek di sekitar dirinya 

C. individu menilai untung-rugi dalam memberikan respons 

D. menunjukkan sikap setuju atau tidak setuju terhadap objeknya 
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8)  Dalam pembentukan sikap dikenal model elaborasi (elaboration-

likelihood model), berpendapat bahwa dalam kondisi yang ideal, 

sebelum menentukan sikap .... 

A. didahului dengan proses evaluasi 

B. manusia melakukan analisis untung ruginya 

C. manusia mendengarkan apa yang diungkapkan orang lain 

D. manusia cenderung untuk lebih berpikir berdasar argumen yang 

sesuai 

 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang 

terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 

Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1. 

 

 

 

 

 

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 

                                          80 -  89%  = baik 

                                          70 -  79%  = cukup 

                                               < 70%  = kurang 

 

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 

Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang 

belum dikuasai. 

 

 

Tingkat penguasaan = 
Jumlah Jawaban yang Benar

100%
Jumlah Soal
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Kegiatan Belajar 2 

 
Keterkaitan Sikap dan Perilaku 

 
ejak awal, penelitian tentang sikap benar-benar menjadi hal yang menarik 

karena dianggap bisa memperkirakan perilaku manusia di masa depan. 

Kemudian, banyak peneliti yang meneliti ulang tentang hubungan antara 

sikap dan perilaku. Teori-teori tradisional beranggapan bahwa sikap 

terbentuk lebih dulu dan menjadi dasar bagi perilaku manusia. Penelitian 

yang paling baru mengatakan bahwa hubungan antara sikap dan perilaku 

bersifat tidak langsung, namun lebih mengarah pada hubungan yang saling 

memengaruhi   satu sama lain. 

Pada Kegiatan Belajar 1 telah dibahas bahwa sikap terdiri dari tiga 

domain, yakni ABC (A = affective, perasaan; B = behavior, perilaku; C = 

cognitive, kesadaran). Ketiga domain ini saling terkait erat. Oleh karenanya, 

timbul teori bahwa perilaku seseorang dapat diramalkan dari sikapnya. 

Benarkah demikian? Mari kita pelajari subpokok bahasan berikut. 

 

A.  KESESUAIAN ANTARA SIKAP DAN PERILAKU 

 

Pertanyaan yang kerap muncul adalah apakah sikap selalu mengarah 

pada keinginan untuk bertindak atau berperilaku dan juga pada perilaku 

secara spesifik? Jika memang benar begitu, berarti seorang politikus atau 

pemasang iklan hanya perlu untuk mengukur pendapat seseorang untuk 

memperkirakan kecenderungan mereka untuk memilih atau membeli dengan 

cara tertentu. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sikap yang 

diekspresikan oleh seseorang tidak selalu bisa memperkirakan perilaku yang 

terkait. 

Menurut Triandis (1982), ketidaksesuaian antara perilaku dan sikap 

disebabkan karena ada 40 faktor (selain sikap) yang terpisah-pisah                    

yang memengaruhi perilaku. Temuan ini tidaklah baru karena adanya 

ketidaksesuaian antara sikap dan perilaku sudah diketahui para pakar sejak 

lama. 

Berikut kita akan melihat beberapa studi yang menunjukkan 

ketidaksesuaian antara sikap dan perilaku sebagaimana dinyatakan dalam 

Sarwono (1997). 

S 
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1. Pada tahun 1930-an Richard LaPiere melakukan penelitian yang terkenal 

sampai sekarang. Ia mengadakan perjalanan ke seluruh Amerika Serikat 

bersama dengan pasangan yang berasal dari Cina. Mereka menikmati 

berbagai layanan di 251 hotel, restoran, dan tempat-tempat umum 

lainnya tanpa ada satu pun sikap prasangka anti-Cina di sana. Di semua 

tempat itu ia hanya satu kali ditolak. Enam bulan, kemudian ia mengirim 

surat kepada semua tempat yang sudah dikunjunginya tersebut dan 

menanyakan, “Apakah Anda mau menerima tamu dari ras Cina?” Dari 

128 yang membalas suratnya, 90% menjawab, “Tidak”. Jelaslah bahwa 

sikap para pemilik hotel, restoran, dan tempat umum itu tidak konsisten 

dengan perilaku mereka. 

2.  Dudycha (1936) ingin menguji apakah orang yang mempunyai sikap 

positif terhadap ketepatan waktu akan selalu tepat waktu dalam berbagai 

situasi. Ia mengukur ketepatan waktu dari sejumlah mahasiswa di 

berbagai kesempatan, misalnya kuliah, pertemuan di ruang 

kemahasiswaan di kampus, janji-janji dalam kegiatan lain di luar kuliah, 

acara keagamaan, dan rekreasi. Dari sejumlah situasi itu, korelasi pada 

tingkat sedang hanya terdapat antara kegiatan di ruang kemahasiswaan 

dan rekreasi. Sisanya berkorelasi sangat rendah. 

3.  Minard (1952) dalam penelitiannya di tambang batubara menemukan 

bahwa hubungan antarras (kulit hitam dan kulit putih) sangat baik di 

lokasi pertambangan. Namun, di lokasi pemukiman dan kehidupan sosial 

sehari-hari, 60% kulit putih tetap melakukan praktik segregasi 

(memisahkan diri dari kulit hitam). 

4.  Studi Hartshone & May (1928) menemukan bahwa kecurangan dalam 

hubungan dengan situasi tertentu (misalnya menyontek ketika ulangan) 

belum tentu berkorelasi dengan kecurangan dalam hubungan dengan 

situasi yang lain (misal berbohong kepada kawan di luar kelas). 

 

Beberapa kasus dalam kejadian sehari-hari juga menunjukkan bahwa 

sikap bukanlah hal yang selalu diekspresikan atau dinyatakan. Misalnya, 

apabila Anda memiliki sikap untuk cenderung memilih es krim rasa cokelat, 

tidak selalu dalam setiap kesempatan Anda memilih es krim rasa cokelat. 

Anda akan memesannya jika hanya sahabat Anda setuju dengan pilihan itu. 

Akan tetapi, apabila teman Anda tidak suka dengan es krim rasa cokelat, di 

saat itu Anda mungkin akan tidak memilih es krim rasa itu. 
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Sikap seseorang yang benar atau nyata tidak selalu sesuai dengan apa 

yang diekspresikannya. Misalnya, apabila saya menikmati satu film yang 

tidak disenangi teman saya, saya akan menghindari perdebatan terbuka 

dengannya, agar tetap menjaga hubungan baik dengannya. Sikap saya yang 

sebenarnya (misalnya “Film itu memang benar-benar bagus dan saya 

menikmatinya”) tidak saya ekspresikan atau mungkin akan tetap saya 

rahasiakan dan saya lebih memilih untuk menyatakan pendapat yang lebih 

bisa diterima (misalnya “Filmnya memang aneh”) yang sebenarnya tidak 

saya setujui. 

Dari beberapa contoh dan hasil studi yang diuraikan di atas, jelas bukan 

bahwa sikap belum tentu diekspresikan atau ditampilkan dalam perilaku. 

Apakah Anda sendiri mengalami hal tersebut. Sikap Anda terhadap manfaat 

olahraga untuk kesehatan misalnya, tentu sangat positif. Dengan kata lain, 

Anda setuju sepenuhnya kalau olahraga membuat badan kita sehat. Apakah 

Anda melakukan (rajin) berolahraga? 

Banyak penelitian membuktikan bahwa sikap tidak meramalkan 

perilaku. Walaupun timbul berbagai kritik tentang sikap dan hubungannya 

dengan perilaku, upaya untuk meramalkan atau memprakirakan perilaku 

tetap saja dianggap penting dalam psikologi sosial karena lebih efisien 

daripada harus melakukan pengamatan langsung di lapangan. 

Menurut studi yang dilakukan Fishbein dan Ajzen (1974), kita tidak 

dapat melihat sikap dari satu perilaku atau peristiwa saja, melainkan kita 

harus melihatnya dari rata-rata timbulnya perilaku tersebut pada peristiwa 

sejenis dalam satu kurun waktu tertentu. 

 

B.  SIKAP DAPAT SESUAI DENGAN PERILAKU 

 

Para peneliti telah menemukan bahwa dugaan sikap akan tergantung dari 

cara sikap itu dibentuk, diukur, dan dialami. Berikut uraian tentang kaitan 

antara sikap dan perilaku.  

 

1. Perilaku yang Spesifik 

Semakin spesifik atau khusus satu sikap terhadap perilaku maka akan 

semakin baik dalam memperkirakan perilaku yang terkait. Misalnya, berapa 

orang yang akan datang dalam kegiatan gotong-royong membersihkan 

lingkungan rumah hari Minggu besok? Mengukur sikap yang amat umum, 

seperti bertanya, “Apakah Anda yakin bahwa daerah lingkungan kita harus 
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bersih?”, mungkin tidak akan bisa memperkirakan perilaku gotong-royong 

secara spesifik. Mungkin banyak orang yang akan setuju dengan pertanyaan 

umum itu, tetapi hal itu belum bisa menunjukkan suatu usaha yang spesifik. 

Cara yang lebih baik untuk memperkirakan apakah seseorang akan mau 

datang ke acara itu adalah dengan menanyakan secara spesifik, “Apakah 

Anda akan menunjukkan dukungan Anda terhadap kebersihan lingkungan 

dengan menghadiri acara gotong-royong di lingkungan kita hari Minggu pagi 

esok?” Pertanyaan yang lebih spesifik itu lebih bisa memperkirakan tindakan 

yang akan dilakukan daripada saat pertanyaan yang diajukan adalah 

pertanyaan secara umum. 

Jadi, sikap terhadap suatu hal yang khusus dapat meramalkan atau 

memprakirakan perilaku dalam hal yang khusus itu pula (Sarwono, 1997). 

Misalnya, sikap terhadap kontrasepsi (bukan sikap terhadap KB) dapat 

meramalkan pemakaian kontrasepsi (studi Morrison, 1989). Demikian pula 

sikap terhadap daur ulang (bukan sikap terhadap kebersihan) dapat 

meramalkan perilaku daur ulang (Oskamp, 1991). 

 

2. Potensi Sikap 

Semakin kuat satu sikap dalam pemikiran seseorang maka semakin besar 

pengaruhnya terhadap perilaku. Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa sikap yang dibentuk melalui pengalaman pribadi akan semakin kuat 

daripada sikap yang dibentuk berdasarkan informasi kedua atau sumber yang 

tidak langsung. Misalnya, seseorang yang telah meminta dan menerima 

bantuan dari calon legislatif di daerahnya lebih cenderung untuk mendukung 

sang calon saat pemilihan dibandingkan orang yang tidak memiliki 

pengalaman langsung dengan sang calon. Sikap mereka yang memperoleh 

pengalaman secara langsung ini akan cenderung untuk menunjukkan ikatan 

yang kuat dengan perilaku mereka. 

Sikap juga akan semakin kuat bagi mereka yang memiliki kepentingan. 

Misalnya, ada peraturan baru mengenai batas usia mendapatkan SIM, yakni 

batas minimal adalah 18 tahun. Seorang remaja berumur 17 tahun mungkin 

akan memiliki ikatan yang lebih kuat terhadap mereka yang memprotes 

peraturan ini dibandingkan, misalnya dengan mereka yang telah berusia 25 

tahun. Ada kepentingan dari remaja 17 tahun tadi. Jika syarat usia itu 

dinaikkan sampai 18 tahun, ia akan kehilangan hak-hak pribadinya. 

Sementara mereka yang berumur 25 tahun tidak berkepentingan dengan 

masalah tersebut. Seseorang dengan kepentingan tertentu, yang akan 
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dipengaruhi oleh masalah itu, akan cenderung untuk bertindak sesuai dengan 

sikap (anti-peraturan), daripada mereka yang kurang terpengaruh (orang 

berusia 25 tahun itu). 

 

3. Penonjolan Sikap (Attitude Salience) 

Berkaitan dengan potensi sikap adalah adanya kualitas penonjolan sikap. 

Sikap akan semakin terlihat atau menonjol jika lebih disadari kehadirannya 

dalam sikap kita. Penonjolan sikap biasanya akan cenderung untuk diingat 

dan direspons. 

Sikap bisa dibuat lebih menonjol dengan priming, menggunakan tanda-

tanda atau pengingat yang bisa menempel dalam pikiran seseorang. 

Misalnya, seorang pemilih yang belum menentukan pilihannya antara dua 

kandidat mungkin akan lebih dipengaruhi oleh berbagai kampanye buruh 

yang ada di dekatnya. Kata-kata buruh bisa lebih utama dibandingkan kata 

yang lain sehingga lebih bisa direspons olehnya. 

Sikap juga bisa dibuat lebih menonjol dengan meningkatkan kesadaran 

diri seseorang. Kesadaran diri (self-awarenes) memfokuskan perhatian pada 

diri sendiri, termasuk sikap seseorang. Misalnya, kampanye untuk 

mengurangi sampah bisa diaplikasikan dengan mengeluarkan slogan seperti 

“Orang Tidak Beriman Membuang Sampah Sembarangan”. Slogan seperti itu 

akan menimbulkan pertanyaan baru bagi orang-orang yang mungkin sering 

membuang sampah sembarangan seperti “Saya orang yang beriman, kan?” 

itu merupakan suatu proses kesadaran diri, termasuk kemudian memiliki 

sikap anti buang sampah sembarangan. 

Penonjolan sikap ini banyak kita temui di sekitar kita. Dapatkah Anda 

memberikan contoh slogan-slogan yang dapat meningkatkan kesadaran diri 

kita? 

 

C. PERILAKU DAPAT MEMENGARUHI   SIKAP 

 

Secara spesifik, sepertinya orang tidak hanya bisa menggunakan sikap 

sebagai dasar dari perilaku, kita juga bisa membentuk sikap berdasarkan 

perilaku kita. Menurut Sarwono karena pembentukan sikap yang paling 

efektif adalah melalui pengalaman sendiri maka para pakar berusaha 

mengetahui sampai seberapa jauh perilaku dapat memengaruhi   terbentuknya 

sikap. Sebagaimana sikap dapat berpengaruh pada perilaku, sebaliknya 
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perilaku pun juga dapat membentuk sikap karena perilaku adalah pengalaman 

yang paling langsung pada diri seseorang. 

Bagaimana tentang perilaku dapat memengaruhi  sikap dapat dilihat pada 

studi eksperimen terkenal dari Zimbardo (1971). Ia membangun sebuah 

model bangunan penjara. Peserta eksperimen ini adalah sejumlah 

sukarelawan mahasiswa. Mereka dibagi atas dua kelompok secara acak yaitu 

satu kelompok menjadi narapidana dan satu kelompok lagi berperan sebagai 

petugas penjaga penjara. Dalam waktu singkat masing-masing kelompok 

menjalankan perannya. Apa yang terjadi? Ternyata, yang menjadi penjaga 

bersikap keras dan kejam terhadap narapidana, sementara narapidana 

mencoba memberontak atau bersikap acuh tak acuh. Tercatat bahwa 

mahasiswa yang paling lembut pun berubah sikap menjadi keras ketika ia 

berperan menjadi penjaga penjara. 

Memainkan peran (role playing) memang suatu perilaku yang berkaitan 

dengan sikap. Penelitian-penelitian yang dilakukan telah menghasilkan 

beberapa contoh bagaimana memainkan satu peran dapat menciptakan sikap 

yang berhubungan dengan peran. Bertindak seperti Anda percaya sesuatu 

bisa membuat Anda percaya terhadap hal itu. 

Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa orang yang berpura-pura 

menjadi korban kanker paru-paru lebih cenderung untuk berhasil dalam 

usahanya untuk berhenti merokok. Permainan peran itu membuat seseorang 

lebih mudah untuk menginternalisasikan sikap yang terkait, yang akhirnya 

membuat perilaku yang dibentuk menjadi lebih mudah. 

Selain role playing, hal lain yang terkait dengan bagaimana perilaku 

dapat memengaruhi  sikap adalah atribusi diri (self-attribution). Bertindak 

dengan cara tertentu dapat membawa kita membentuk korespondensi yang 

sesuai tentang diri kita sendiri. Misalnya, tersenyum, tanpa alasan yang jelas, 

bisa meningkatkan suasana hati atau meningkatkan kemauan seseorang untuk 

tertawa pada sesuatu yang lucu. Tampaknya, bahkan saat kita tahu bahwa 

kita sedang memainkan peran tertentu, kita akan menginternalisasi sikap atau 

suasana hati yang mempertahankan peran itu. 

Berikut ini marilah kita pelajari metode-metode yang menjelaskan 

bagaimana perilaku memengaruhi sikap. 

 

1. Metode Foot-in-the door Effect  

Salah satu metode terkenal bagaimana perilaku dapat memengaruhi   

sikap adalah yang dikenal sebagai The Foot-in-the-door Effect. Studi tentang 
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pengaruh interpersonal telah menjelaskan bahwa manusia lebih cenderung 

untuk menyetujui atau menerima permintaan yang besar jika sebelumnya 

mereka telah setuju pada permintaan yang lebih kecil dan berhubungan. 

Kecenderungan ini, the foot-in-the-door effect, terjadi karena kesepakatan 

pertama (perilaku) berujung pada pembentukan sikap yang lebih bisa 

diterima, yang nantinya meningkatkan kesesuaian dengan permintaan kedua. 

Misalnya, ada seorang kenalan Anda meminta uang seribu rupiah kepada 

Anda. Saat itu, Anda menyetujuinya dan memberi uang itu (sikap Anda). Jika 

kemudian orang yang sama datang pada Anda dan meminta uang lima ribu 

rupiah, Anda bisa lebih sulit untuk menolaknya karena itu berarti Anda akan 

melanggar sikap siap-memberi-uang. 

Teknik ini dapat dianalogikan dengan “sekali sebelah kaki sudah masuk 

ke ambang pintu rumah (foot on the door), tinggal menunggu saja untuk 

dipersilakan masuk oleh tuan rumah”. Dengan kata lain, sekali seseorang 

sudah menerima sesuatu (bersikap positif), sikap itu cenderung dipertahankan 

terus. 

 

2. Metode The low-ball Technique 

Salah satu turunan teknik the foot-in-the-door adalah the low-ball 

technique (teknik bola pendek). Teknik ini merupakan salah satu strategi 

persuasif yang sering digunakan seorang penjual. Teknik ini sering dipakai 

oleh para dealer mobil. Biasanya, penawaran diawali dengan harga yang 

rendah. Setelah pembeli tertarik dan melakukan transaksi, pada detik-detik 

terakhir penjual tiba-tiba menyatakan ada perubahan harga (harga yang 

ditawarkan naik karena ada arahan baru dari direksi, perubahan kebijakan, 

dan lain-lain alasan). Studi Cialdini (1978) menunjukkan bahwa biasanya 

pembeli yang sudah merasa “kepalang basah” tidak mundur dan tetap 

membeli mobil itu walau dengan harga yang lebih mahal. Pembeli tidak 

menolak tawaran itu karena merasa perlu untuk membeli barang itu, 

walaupun harganya telah meningkat. Pembeli telah diyakinkan untuk 

mengembangkan satu sikap terhadap barang tertentu (dalam hal ini, mobil). 

Mengapa perilaku memengaruhi  sikap? Myers (sebagaimana dijelaskan 

Sarwono, 1997), menyebutkan ada tiga pendekatan untuk menjelaskan 

pengaruh perilaku terhadap sikap yaitu (1) teori pernyataan diri (self 

presentation theory), (2) disonansi kognitif, dan (3) persepsi diri. 

Mari kita bahas bersama pendekatan-pendekatan tersebut satu per satu. 
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a.  Teori pernyataan diri (self presentation theory) 

Menurut teori ini, ada kecenderungan orang untuk lebih menyenangkan 

orang lain demi mempertahankan self image daripada mengungkapkan diri 

secara apa adanya. Orang punya kecenderungan untuk menjaga antara self 

image dan perilakunya. Misalnya, penelitian Kolopaking (1992) 

menunjukkan bahwa siswa SMA Islam lebih banyak menyatakan 

ketidaksetujuannya terhadap film-film seks di TV daripada siswa SMA 

Negeri. Penelitian lain dilakukan Supit (1978), yakni bahwa respondennya 

pergi ke gereja walau bukan didasari oleh sikap religius. Sebagai siswa 

sekolah Islam, siswa harus tidak setuju terhadap film seks dan begitu juga 

sebagai orang Kristen harus pergi ke gereja. Dua studi ini menunjukkan 

bahwa bisa saja sikap yang sesungguhnya tidak selalu harus sesuai dengan 

perilaku. 

Pendekatan ini juga dapat menjelaskan mengapa menurut penelitian 

orang yang mempunyai skor tinggi dalam hal pemantauan diri sendiri (self 

monitoring score) cenderung seperti bunglon yang setiap saat beralih warna 

untuk menyesuaikan diri dengan situasi. Sebaliknya, orang yang self 

monitoring score-nya rendah cenderung acuh tak acuh dan berlaku apa 

adanya. 

 

b.  Disonansi kognitif 

Menurut Festinger, apabila ada dua elemen kognitif (pikiran atau 

keyakinan) yang saling bertentangan, orang akan merasa tegang (disonan). 

Untuk menghilangkan disonansi itu, salah satu caranya adalah menyesuaikan 

salah satu elemen kognitif itu agar sama dengan elemen kognitif lainnya. 

Misalnya, apabila kita terlambat untuk hadir dalam sebuah pertemuan, kita 

akan melihat tamu-tamu lain yang datang lebih terlambat dari kita dan 

menyatakan, “Ah saya bukan satu-satunya yang terlambat. Masih ada orang 

lain yang lebih terlambat”. Sikap yang timbul di sini adalah untuk 

membenarkan perilaku yang salah. Jika pembenaran yang salah itu tidak 

dapat dilakukan, disonansi akan tetap berlangsung. 

Teori disonansi melihat bahwa ketidakcocokan antara elemen kognitif 

menghasilkan disonansi, satu hal yang selalu diusahakan untuk dikurangi. 

Perilaku disonansi lebih mudah diubah: seseorang hanya perlu untuk 

mengubah pemikirannya dan sikap yang baru akan muncul dengan perilaku 

yang juga bisa diubah. 
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Misalnya, apabila Anda telah setuju untuk membantu, seperti menjaga 

keponakan Anda, tentunya Anda akan merasa tidak nyaman dengan 

pemikiran bahwa saudara Anda mengambil keuntungan dari sifat baik Anda 

dengan menggunakan waktu lebih lama dari yang sudah dipastikan dan tidak 

juga memberikan imbalan yang sesuai. Perilaku-”Saya telah menjaga 

keponakan saya sepanjang hari tanpa kompensasi apa pun”-akan ada nuansa 

disonansinya dengan sikap diri “Saya adalah orang berkemauan kuat dan 

orang lain tidak akan bisa mengambil keuntungan dari saya”. Anda tidak bisa 

mengubah kenyataan bahwa Anda melakukan kebaikan itu, tetapi Anda bisa 

mengubah alasan terhadap perilaku itu. Misalnya, “Saya amat menikmatinya 

karena saya senang anak-anak”. Manipulasi sikap ini mengurangi disonansi 

dan juga membentuk sikap baru, satu ikatan untuk mau melakukan hal yang 

sama di kemudian hari. 

 

c.  Persepsi diri 

Bern (1972) menjelaskan bahwa jika kita tidak dapat menjelaskan 

perilaku kita dengan atribusi eksternal, kita cenderung menjelaskannya dan 

apa yang kita lihat atau dengar tentang perilaku kita sendiri. Misalnya, 

apabila kita sering terlambat datang ke kantor dan kita sering ditegur atasan 

karenanya, sementara kita tidak dapat mencari penyebabnya di luar diri kita 

(tidak ada alasan lain), lama-kelamaan kita cenderung percaya bahwa kita ini 

orang yang malas. 

Inti dari teori persepsi diri adalah bahwa kita membuat gambaran tentang 

diri kita sendiri (kemampuan kita, suasana hati, dan sikap) dengan mengamati 

perilaku kita sendiri sehingga sering kali kita bertindak dulu dan berpikir 

kemudian, menarik kesimpulan tentang keinginan dan sikap hanya setelah 

ditemukan fakta yang mendukung. Teori persepsi diri menjelaskan bahwa 

ada semacam intuisi dalam diri yang membuat kita berpikir kita bisa 

memengaruhi   emosi dengan melihat dari ekspresi wajah atau berpikir 

bahwa kita sedang dalam emosi tertentu karena ada stimuli yang cukup dan 

tidak diperkirakan sebelumnya. 
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1) Jelaskan tentang kesesuaian antara sikap dan perilaku! Berikan 

contohnya! 

2) Uraikan hasil studi Fishbein dan Ajzen tentang kaitan sikap dan 

perilaku!  

3) Diskusikan dengan teman-teman Anda mengenai “Potensi sikap”! 

4) Diskusikan dengan teman-teman Anda “Apakah Perilaku Memengaruhi   

Sikap?”  

 

Petunjuk Jawaban Latihan  

 

1)  Apakah sikap selalu mengarah pada keinginan untuk berperilaku, 

terdapat beberapa penelitian atau studi menunjukkan bahwa sikap tidak 

selalu mengarah pada perilaku yang ditampilkan. Triandis menemukan 

bahwa ketidaksesuaian antara perilaku dan sikap disebabkan ada 40 

faktor (selain sikap) yang terpisah-pisah yang memengaruhi   perilaku. 

 Penelitian dari Richard La Piere menggambarkan bahwa ketika 

melakukan perjalanan ke seluruh Amerika bersama orang Cina, mereka 

menikmati layanan di 251 hotel, tanpa ada satu sikap prasangka anti 

Cina. Namun, ketika 6 bulan kemudian mengirim surat ke semua tempat 

yang dikunjungi menanyakan “Apakah Anda mau menerima tamu dari 

ras Cina?” Dari 128 yang membalas suratnya 90% menjawab “Tidak”. 

Jelas bahwa sikap para pemilik hotel, restoran, tidak konsisten dengan 

perilaku mereka. Selanjutnya, hasil studi lain dapat Anda lihat kembali 

pada subpokok Bahasan Keseusaian antara Sikap dan Perilaku 

2)  Studi yang dilakukan oleh Fishbein dan Ajzen tentang kaitan sikap dan 

perilaku, menyatakan bahwa untuk melihat apakah sikap memengaruhi   

atau mendorong perilaku, tidak dapat dilihat dari satu perilaku atau 

peristiwa saja, melainkan harus melihatnya dari rata-rata timbulnya 

perilaku tersebut pada peristiwa sejenis dalam kurun waktu tertentu. 

3)  Setelah Anda diskusikan, silakan cek kembali kebenarannya pada 

subpokok bahasan Kapankah Sikap Bisa Sesuai dengan Perilaku? 

LATIHAN 

 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 

kerjakanlah latihan berikut! 
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4)  Silakan Anda baca kembali subpokok bahasan “Apakah Perilaku 

Memengaruhi   Sikap” dan hasil eksperimen Zimbardo (1971). 

 

 
 

Teori-teori tradisional beranggapan sikap terbentuk lebih dahulu dan 

menjadi dasar perilaku manusia. Sedangkan penelitian terbaru 

mengatakan bahwa hubungan antara sikap dan perilaku bersifat tidak 

langsung, namun lebih mengarah pada hubungan saling memengaruhi. 

Mengenai kesesuaian antara sikap dan perilaku, penelitian 

menunjukkan bahwa sikap yang diekspresikan oleh seseorang tidak 

selalu bisa memperkirakan perilaku yang terkait. 

Ketidaksesuaian antara perilaku dan sikap ini menurut Triandis 

disebabkan ada 40 faktor (selain sikap) yang terpisah-pisah 

memengaruhi   perilaku. Terdapat beberapa studi yang membuktikan hal 

tersebut, antara lain berikut ini. 

1.  Studi dari Richard La Pierre (1930) menggambarkan bahwa ketika 

melakukan perjalanan ke seluruh Amerika bersama orang Cina, 

menikmati layanan di 251 hotel, tanpa ada satu sikap prasangka anti 

Cina. Namun, ketika 6 bulan kemudian mengirim surat ke semua 

tempat yang dikunjungi menanyakan “Apakah Anda mau menerima 

tamu dari ras Cina?” Dari 128 yang membalas suratnya 90% 

menjawab “Tidak”. Jelas bahwa sikap para pemilik hotel, restoran, 

tidak konsisten dengan perilaku mereka. 

2. Studi Dudycha (1936) menunjukkan orang-orang yang mempunyai 

sikap positif terhadap ketepatan waktu tidak selalu tepat waktu 

dalam berbagai situasi.  

3.  Studi Minard (1952) menemukan hubungan antar ras kulit putih dan 

kulit hitam di pertambangan sangat baik, tetapi tidak demikian di 

lokasi pemukiman dan kehidupan sehari-hari. 

4. Studi Hartshone & May (1928) menemukan bahwa kecurangan 

terhadap suatu situasi belum tentu berkorelasi dengan kecurangan 

terhadap situasi yang lain. 

5.  Studi Fishbein dan Ajzen (1974) mengatakan sikap tidak dapat 

dilihat dari satu perilaku atau peristiwa saja, melainkan harus dilihat 

dari rata-rata timbulnya perilaku pada peristiwa sejenis dalam kurun 

waktu tertentu. 

 

Kenyataan sehari-hari menunjukkan sikap bukanlah hal yang selalu 

dinyatakan atau diekspresikan.  

RANGKUMAN 
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Kesesuaian antara sikap dengan perilaku tergantung dari (1) cara 

sikap dibentuk semakin spesifik atau khusus suatu sikap terhadap 

perilaku maka akan semakin baik dalam memprakirakan perilaku yang 

terkait; (2) cara sikap diukur: semakin kuat satu sikap dalam pemikiran 

seseorang maka akan semakin besar pengaruhnya terhadap perilaku. 

Sikap juga akan semakin kuat bagi mereka yang memiliki kepentingan; 

(3) cara sikap dialami sikap akan semakin terlihat atau menonjol jika 

lebih disadari kehadirannya dalam sikap kita. Sikap bisa dibuat lebih 

menonjol dengan priming (menggunakan tanda-tanda atau pengingat 

dalam pikiran kita) dan dengan self awareness (kesadaran diri) kita. 

Seberapa jauh perilaku dapat memengaruhi   terbentuknya sikap 

dibuktikan melalui eksperimen Zimbardo (1971) berupa permainan 

peran (role playing); orang yang memainkan peran akan dapat 

menciptakan sikap yang berhubungan dengan perannya tersebut. Selain 

permainan peran, atribusi diri (self attribution). Metode the foot-in-the 

door effect merupakan metode terkenal melihat bagaimana perilaku 

memengaruhi   sikap. Sekali seseorang sudah menerima sesuatu 

(bersikap positif), sikap itu cenderung dipertahankan. Salah satu turunan 

the-foot-in-the-door adalah the low-ball technique (“kepalang basah”) 

merupakan strategi persuasif dari seorang penjual kepada pembeli. 

Terdapat tiga pendekatan untuk menjelaskan pengaruh perilaku 

terhadap sikap (1) teori pernyataan diri (self presentation theory): orang 

cenderung lebih menyenangkan orang lain demi mempertahankan self 

image daripada mengungkapkan apa adanya; (2) disonansi kognitif: jika 

dua elemen kognitif (pikiran atau keyakinan) saling bertentangan, orang 

akan merasa tegang (disonant) untuk menghilangkan tegangnya dengan 

cara menyesuaikan salah satu elemen kognitif itu agar sama dengan 

elemen kognitif lainnya; (3) persepsi diri, artinya apabila kita tidak dapat 

menjelaskan perilaku kita dengan atribusi eksternal, kita cenderung 

menjelaskannya dari apa yang kita lihat atau dengar tentang perilaku kita 

sendiri. 

 

 
    

 
 

1) Ketidaksesuaian  antara  sikap  dan perilaku menurut Triandis 

disebabkan ....  

A. ada sejumlah faktor lain (selain sikap) yang terpisah-pisah yang 

memengaruhi   perilaku 

B. sikap bukanlah hal yang selalu diekspresikan 

TES FORMATIF 2 
 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 
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C. kita tidak dapat melihat sikap dari satu perilaku atau peristiwa saja 

D. sikap dapat dilihat dari rata-rata timbulnya perilaku pada peristiwa 

sejenis dalam kurun waktu tertentu 

 

2)  Sikap bisa sesuai dengan perilaku, bisa juga tidak sesuai. Orang yang 

mempunyai sikap positif terhadap ketepatan waktu yang dilakukan 

Dudycha menunjukkan korelasi sedang antara kegiatan .... 

A. di ruang kemahasiswaan dan rekreasi 

B. kuliah dan pertemuan di ruang kemahasiswaan di kampus  

C. kuliah di kelas dengan praktikum di laboratorium  

D. kuliah di kelas dan ceramah keagamaan 

 

3)  Selain dibuktikan bahwa hampir tidak ada korelasi positif antara sikap 

dan perilaku, para ahli melakukan studi tentang kesesuaian sikap dengan 

perilaku, akan tergantung pada .... 

A. cara sikap itu dibentuk 

B. bagaimana sikap membentuk perilaku  

C. orang yang melakukan perilaku 

D. objek yang membentuk sikap 

 

4)  Suatu proses kesadaran diri dapat membuat sikap lebih menonjol, 

contohnya .... 

A. kesadaran membayar pajak menggunakan slogan “orang bijak taat 

pajak”  

B. agar lebih hati-hati, diberi tanda “Jalan pelan-pelan, banyak anak-

anak”  

C. supaya tidak dipakai kencing, dibuat tulisan “Yang kencing di sini 

anjing” 

D. agar orang mau tertib antre, diberi tulisan “Bebek saja antre” 

 

5)  Selain sikap dapat memengaruhi   perilaku, perilaku juga dapat 

memengaruhi   sikap. Dalam hal yang terakhir, pembentukan sikap yang 

paling efektif adalah .... 

A. melalui cara mencontoh orang lain 

B. melalui pengalaman sendiri 

C. dengan menggunakan atribusi 

D. dengan bersosialisasi dengan orang lain 
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6) Untuk melihat bagaimana perilaku memengaruhi   sikap dikenal metode 

foot-in-the-door, yang dianalogikan sebagai .... 

A. sekali melangkah akan dipertahankan terus 

B. sekali sebelah kaki sudah masuk ke ambang pintu rumah, tinggal 

menunggu dipersilakan masuk 

C. kesepakatan pertama berujung pada pembentukan sikap yang lebih 

bisa diterima 

D. sekali seseorang melangkahkan kaki ke suatu tujuan tertentu, 

sikapnya harus dipertahankan terus 

 

7) Perilaku memengaruhi   sikap, menurut teori pernyataan diri (self 

presentation theory) adalah .... 

A. orang cenderung seperti bunglon yang setiap saat berubah warna 

untuk menyesuaikan diri 

B. orang cenderung menjaga perilakunya demi citra dirinya 

C. demi citra dirinya orang cenderung bersedia menyesuaikan dengan 

tuntutan lingkungannya 

D. orang cenderung menjaga antara self image dan perilakunya 

 

8) Untuk menjelaskan pengaruh perilaku terhadap sikap, teori persepsi diri 

menyatakan bahwa kita membuat gambaran tentang diri kita sendiri 

dengan  .... 

A. melihat perilaku orang lain 

B. mengamati perilaku kita sendiri 

C. meletakkan cermin di depan kita 

D. mengamati perilaku orang lain kemudian kita terapkan pada diri kita 

 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang 

terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 

Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2. 

 

 

 

 

 

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 

                                          80 -  89%  = baik 

                                          70 -  79%  = cukup 

                                               < 70%  = kurang 

 

Tingkat penguasaan = 
Jumlah Jawaban yang Benar

100%
Jumlah Soal
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Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan kegiatan belajar 3. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 

Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang 

belum dikuasai. 
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Kegiatan Belajar 3 

 
Perubahan Sikap 

 
pa yang membuat seseorang mengubah pilihan, dulu memilih partai X, 

tetapi pada pemilu kali ini, ia memilih partai Y? Mengapa seseorang yang 

semula tidak peduli dengan dunia politik, kini selalu mengikuti 

perkembangan berita-berita politik? Jawabannya adalah karena sikap 

seseorang dapat mengalami perubahan. Mungkin sebelumnya kita 

menghindari pembicaraan mengenai suatu hal tertentu, tetapi kini lebih 

memperhatikan hal tersebut atau sebaliknya. Sikap yang dimiliki seseorang 

berkembang dan karenanya dapat pula berubah. Perubahan sikap dapat 

disebabkan oleh pengalaman atau hal-hal baru yang diperoleh dari orang lain 

atau dari media massa. 

Penelitian yang dipimpin Carl Hovland di Universitas Yale setelah 

Perang Dunia II menemukan bahwa perubahan sikap merupakan hasil dari 

komunikasi persuasif. Berubahnya sikap adalah akibat langsung dari bujukan 

(persuasi), yaitu sebuah bentuk pengaruh sosial yang bertujuan mengubah 

keyakinan, perasaan, dan perilaku seseorang. Efektivitas persuasi ditentukan 

oleh kualitas sumber atau komunikator yang melakukan persuasi, isi dan 

penyajian pesan yang persuasif, dan motif serta kemampuan audience. 

 

A.  KOMUNIKASI PERSUASIF 

 

Berikut ini komponen komunikasi persuasif yang memengaruhi  sikap. 

 

1.  Sumber 

Informasi pertama yang orang terima dari pesan persuasif adalah 

karakteristik source (sumber atau komunikator) yang menyampaikan pesan 

tersebut. Menurut penelitian, ada dua variabel penting dalam persuasi yang 

efektif yaitu kredibilitas dan daya tarik. 

 

a.  Kredibilitas 

Sebuah pesan dapat lebih persuasif dan menghasilkan perubahan sikap 

yang lebih besar ketika komunikator dianggap memiliki kredibilitas. 

S 
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Komunikator dapat dianggap lebih kredibel jika terlihat memiliki keahlian 

(pengetahuan) dan dapat dipercaya. 

1) Keahlian. Para ahli dan orang-orang yang mengetahui atau menguasai 

apa yang mereka bicarakan jauh lebih persuasif dibandingkan orang-

orang yang tidak mengerti apa yang mereka sampaikan. Komunikator 

yang mempunyai keahlian di satu bidang tertentu dapat mempunyai 

pengaruh di bidang lain yang berhubungan. Misalnya, seorang pembalap 

mobil meskipun tidak ahli tentang teknologi otomotif selain kendaraan 

untuk balapan, informasi atau pendapatnya tentang mobil apa yang 

sebaiknya dibeli, dapat lebih persuasif karena ia memiliki pengetahuan 

umum tentang mobil. Orang yang punya keahlian juga dapat lebih 

persuasif jika berbicara dengan cepat. Pesan yang disampaikan dengan 

cepat telah terbukti dapat lebih besar mengubah sikap, daripada orang 

yang berbicara lambat atau biasa-biasa saja. Berbicara cepat, secara tidak 

langsung memperlihatkan pembicara mempunyai pengetahuan. 

Sedangkan pembicara yang lambat, selain menyampaikan pesan, ia juga 

menyampaikan ketidakpastian, dan cenderung diabaikan oleh penerima 

pesan. 

2) Dapat dipercaya. Komunikator lebih kredibel jika ia dianggap dapat 

dipercaya. Orang yang dapat dipercaya berarti orang tersebut dilihat 

sebagai orang yang jujur dan tulus. Orang yang tidak memiliki keahlian 

sekalipun, tetapi dapat dipercaya maka ia bisa dianggap sebagai 

komunikator yang kredibel. Contoh, seorang aktris yang tidak ahli 

tentang bagaimana cara mengurangi penderitaan, dianggap kredibel dan 

persuasif karena khalayak melihatnya sebagai orang yang jujur dan dapat 

dipercaya. 

 

b.  Daya tarik 

Daya tarik komunikator merupakan hal penting dalam memersuasi 

orang. Misalnya, sebuah perusahaan mengiklankan produknya di media 

massa dengan menggunakan selebritis yang mempunyai reputasi di bidang 

tertentu untuk menarik perhatian konsumen. Bahkan aktor dan model yang 

tidak terkenal sekalipun, dipilih untuk memengaruhi   khalayak karena dinilai 

mempunyai daya tarik yang lebih. Semakin kita menyukai komunikator, 

semakin kita terbujuk oleh pesan yang disampaikannya. Komunikator yang 

tidak disukai, bukan hanya merupakan pembujuk yang tidak efektif, tetapi 

juga dapat meyakinkan khalayak untuk bersikap berlawanan dari apa yang ia 
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sampaikan. Ini merupakan efek bumerang (boomerang effect). Misalnya, 

seorang selebritis yang tidak Anda sukai menjadi model sebuah produk. 

Anda mungkin memutuskan untuk tidak lagi membeli produk tersebut karena 

pengaruh dari ketidaksukaan Anda terhadap selebritis itu. 

Terdapat tiga macam daya tarik yang membuat seseorang cenderung 

disukai dan lebih persuasif sebagai berikut. 

1)  Penampilan Fisik. Orang yang berpenampilan baik atau enak dipandang 

lebih bisa memersuasi orang dibandingkan dengan komunikator yang 

berpenampilan biasa. 

2) Power (Kekuasaan). Komunikator yang terlihat memiliki kekuasaan 

(powerful) lebih persuasif dibanding sumber yang tidak efektif atau tidak 

dikenal. Umumnya, komunikator harus punya reward power (kekuasaan 

untuk memberi imbalan atau ganjaran) atau coercive power (kekuasaan 

untuk memaksa), untuk menghasilkan efek. Contoh, apabila teman 

sekelas Anda memaksa untuk ikut donor darah, Anda mungkin tidak 

terbujuk. Akan tetapi, apabila dosen Anda yang menyuruh dan 

mengatakan betapa senangnya dia jika Anda ikut berpartisipasi, Anda 

mungkin lebih terbujuk untuk ikut acara tersebut. 

3) Kesamaan dengan penerima pesan. Komunikator yang membangun 

kesamaan dengan penerima pesan, misalnya dengan mengatakan, “Saya 

sama dengan Anda semua” maka rekomendasinya atas suatu hal dapat 

lebih persuasif karena penerima pesan menemukan ada kesamaan 

dengan pembicara. Menurut penelitian, orang mengubah sikapnya untuk 

menyesuaikan diri dengan orang yang disukainya. Kita cenderung lebih 

terpengaruh oleh mereka yang memiliki kesamaan dengan kita. 

Kesamaan dapat memperbesar pengaruh karena kita berasumsi bahwa 

orang-orang yang berlatar belakang sama dengan kita akan memiliki 

nilai-nilai atau sudut pandang yang sama pula. Misalnya, seorang teman 

berlatar belakang sama dengan Anda (ras, agama, pendidikan) 

menyatakan tidak suka film “A”. Anda berasumsi bahwa ia membuat 

penilaian tersebut berdasarkan hal-hal yang sama dengan yang Anda 

berdua miliki maka Anda pun akan bersikap sama dengan teman Anda 

dalam menilai film tersebut. 

 

Bagaimana daya tarik ini dapat memengaruhi   orang lain akan dibahas 

lebih mendalam pada Modul 7. Mari kita lanjutkan penjelasan tentang 

komunikasi persuasif yang memengaruhi   sikap yaitu: 
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2.  Pesan 

Elemen pesan memiliki lebih banyak variabel yang mengandung efek 

untuk memersuasi. Kualitas pesan persuasif yang berdampak pada perubahan 

sikap, meliputi (a) posisi; (b) isi pesan; (c) saluran (channel). Mari kita lihat 

penjelasannya satu per satu. 

 

a.  Posisi 

Semakin suatu pesan dekat dengan posisi atau sudut pandang seseorang 

pada saat itu, semakin mudah orang tersebut dalam menerima pesan. 

1) Penerimaan dan Penolakan. Setiap orang memiliki ruang-ruang untuk 

menerima hal-hal yang datang kepadanya. Sikap yang sama atau relevan 

dengan posisi atau sudut pandang seseorang akan masuk ke dalam 

latitude of acceptance (ruang gerak penerimaan). Sikap yang tidak 

relevan akan mengisi latitude of noncommitment (ruang gerak tanpa 

komitmen). Sedangkan sikap yang tidak dapat diterima ada dalam 

latitude of rejection (ruang gerak penolakan). Pesan persuasif lebih 

efektif jika pesan tersebut sesuai atau berada dalam latitude of 

acceptance si penerima pesan. 

2) Kredibilitas dan Perbedaan (Credibility and Discrepancy). Biasanya, 

penerima pesan atau audience tidak akan terbujuk oleh pesan yang 

berbeda dengan pendirian atau sudut pandangnya. Akan tetapi, semakin 

komunikator diterima sebagai orang yang kredibel maka ia dapat 

berpengaruh dengan lebih efektif, meskipun dengan pesan yang berbeda 

dengan sudut pandang penerima pesan. Jika pesan yang akan 

disampaikan sangat berbeda dengan sudut pandang kebanyakan audience 

maka pesan itu sebaiknya disampaikan oleh komunikator yang sangat 

kredibel. Komunikator yang terlihat atraktif walaupun tidak kredibel, 

sebaiknya menyampaikan pesan yang dekat atau sesuai dengan sudut 

pandang penerima pesan. Kredibilitas komunikator dapat memudahkan 

suatu pesan masuk ke dalam latitude of acceptance si penerima pesan. 

 

b. Isi pesan 

Isi pesan merupakan salah satu elemen yang dapat memersuasi penerima 

pesan untuk mengubah sikap. Dalam dunia periklanan, isi pesan atau slogan 

suatu produk dibuat sebisa mungkin untuk dapat meresap ke dalam benak 

konsumen. Pada akhirnya, lagu atau slogan iklan merupakan bagian yang 

sangat terbiasa kita dengar dan lihat setiap hari. Ada beberapa hal yang perlu 
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diperhatikan untuk meningkatkan dampak persuasif suatu pesan, sebagai 

berikut. 

1) Kesederhanaan. Pesan yang sederhana memiliki dampak persuasif yang 

besar karena cenderung mudah dicerna, diingat, dan tidak sulit untuk 

bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pesan tersebut. 

Sebaliknya, semakin kompleks suatu pesan, semakin sulit pesan itu 

dimengerti oleh khalayak, dan kurang berpengaruh dalam menimbulkan 

tindakan atau perilaku tertentu. Akan tetapi, pesan yang sederhana dapat 

bersifat terbatas. Banyak perilaku yang tidak bisa didorong melalui 

pesan atau slogan sederhana. Contohnya, slogan anti narkoba, “Katakan 

Tidak pada Narkoba!” adalah slogan yang terkenal dan mudah diingat, 

tetapi tidak efektif untuk mengubah perilaku orang yang telah lama 

menggunakan narkoba. Diperlukan perlawanan sosial dan strategi 

alternatif untuk mengubah suatu perilaku yang menahun, bukan sekadar 

slogan yang mudah diingat.  

2) Daya Tarik Emosional. Pesan dapat lebih efektif jika mampu 

membangkitkan tanggapan emosi yang kuat. Membangkitkan rasa takut 

merupakan suatu cara yang paling sering digunakan untuk meyakinkan 

seseorang dalam melakukan sesuatu. Banyak penelitian dilakukan untuk 

menguji keefektifan pesan yang membangkitkan rasa takut atau pesan 

yang memberi peringatan akan suatu bahaya. Contohnya, Janis dan 

Freshbach (1953) meneliti tiga kelompok orang tentang pentingnya 

menyikat gigi tiga kali sehari sehabis makan. Setiap kelompok menerima 

perlakuan yang berbeda. Kelompok pertama diperlihatkan foto-foto 

close-up yang dramatis dan menakutkan tentang gigi-gigi yang rusak 

akibat tidak menyikat gigi sesuai anjuran. Kelompok kedua mendapat 

foto-foto yang sama, tetapi tidak terlalu dramatis dan kurang 

menakutkan. Sedangkan kelompok ketiga tidak diperlihatkan foto-foto 

tersebut. Orang-orang pada kelompok pertama sangat terkesan dan setuju 

dengan pesan yang disampaikan. Akan tetapi, seminggu kemudian, 

orang-orang di kelompok ketiga lebih memperlihatkan perubahan 

perilaku dibanding kelompok pertama. Penelitian itu menyimpulkan 

bahwa efek maksimum dapat dicapai melalui argumen-argumen yang 

persuasif tanpa adanya tampilan yang berisi gambar-gambar 

menakutkan. Dalam banyak situasi, meningkatkan efektivitas 

komunikasi persuasif memang dapat dicapai dengan membangkitkan 

rasa takut. Akan tetapi, ketakutan yang berlebih dapat mengganggu 
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karena dengan menyebabkan seseorang sangat ketakutan, orang itu tidak 

dapat bertindak atau merasa terancam sehingga cenderung mengabaikan 

atau menolak informasi tersebut. 

3) Kepentingan Pribadi. Komunikator yang menyampaikan pesan yang 

berlawanan dengan kepentingan dirinya akan membuat pesan itu lebih 

persuasif. Contohnya, sebuah iklan yang berisi pernyataan salah seorang 

pemilih, “Saya memilih presiden X, dan saya menyesal telah 

melakukannya. Ia bukan orang baik bagi negara, dan saya tidak akan 

mendukungnya pada pemilihan berikutnya. Iklan itu menyampaikan 

pesan bahwa komunikator telah bertindak keliru”. Hal itu dilakukan 

bukanlah untuk kepentingan pribadi komunikator karena dalam iklan itu 

komunikator tidak diperlihatkan sebagai orang yang baik atau berbuat 

benar. Sebaliknya, pesan tersebut memperlihatkan ketulusan hati 

komunikator yang menyadari kekeliruannya dan tidak akan mengulangi 

tindakan tersebut. Pesan yang secara jelas menyerang self-interest 

komunikator, membuat pesan itu lebih persuasif. 

4)  Penyajian 

 Cara penyajian akan memengaruhi apakah suatu pesan dapat memersuasi 

penerima pesan atau tidak. Ada beberapa dampak dari penyajian pesan, 

sebagai berikut.  

a) Primacy and Recency Effect (Efek Awal dan Terakhir). Pesan-pesan 

persuasif saling berkompetisi untuk masuk dalam perhatian 

penerima pesan. Misal, dua orang komunikator akan menyampaikan 

pesan yang sama, dengan argumen yang sama kuat. Komunikator 

pertama yang berbicara di hadapan penerima pesan menimbulkan 

pengaruh yang lebih besar dibandingkan komunikator kedua. Kesan 

yang pertama (awal) diterima oleh penerima pesan jauh lebih kuat 

pengaruhnya dibanding kesan yang datang berikutnya. Inilah yang 

disebut dengan primacy effect. Dalam beberapa kondisi, pesan yang 

terakhir disampaikan lebih mudah diingat dan melekat di benak 

penerima pesan. Ini yang dimaksud recency effect yakni kesan yang 

terakhir datang akan bertahan lebih lama. Hal ini terjadi ketika 

penerima pesan yakin bahwa kesan pertama keliru atau terdapat 

renggang yang cukup lama antara kesan pertama dan terakhir. 

b) The Sleeper Effect. Penelitian menyebutkan, pesan yang masih segar 

berada dalam benak seseorang mempunyai pengaruh yang lebih 

besar. Akan tetapi, penelitian lain menyebutkan kebalikannya yakni 
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beberapa pesan lebih berpengaruh dalam seminggu atau sebulan 

setelah pesan diterima. Misalnya, teman Anda mengatakan bahwa 

dosen A sangat disiplin terhadap siswanya. Jika Anda tidak tahu 

atau Anda tidak mempercayai teman itu maka komentar tersebut 

akan hilang saat itu juga. Seminggu kemudian, Anda melihat bahwa 

dosen A mengajar pada mata kuliah yang akan Anda ambil. Anda 

lalu ingat peringatan yang Anda terima dulu, bukan sumbernya. 

Dalam kasus ini, Anda melupakan sumber informasi yaitu teman 

Anda yang merupakan discounting cues (petunjuk yang terabaikan) 

dan hanya mengingat pendapat tentang dosen A tersebut. Sikap 

negatif tentang dosen itu terlupa (tertidur) sejak awal datangnya 

informasi dan baru muncul beberapa lama kemudian. Ada beberapa 

hal yang dapat menjelaskan the sleeper effect ini yaitu penjelasan 

disosiasi semakin melemahnya asosiasi antara kesimpulan yang 

persuasif (“Jangan mengambil kelas dosen A”) dan discounting cues 

(mengisyaratkan lemahnya pesan seperti komunikator dinilai tidak 

kredibel). Selain itu, hilangnya pesan dan sumber pesan terjadi 

dengan tingkatan yang berbeda. IN menjelaskan mengapa kita sering 

mengingat suatu rumor, tetapi lupa di mana atau dari siapa kita 

mendengar informasi tersebut. “Apa” lebih lambat terlupakan 

dibanding “di mana” dan “dari siapa”.  

c) Keseimbangan: Pesan Satu Sisi vs Dua Sisi. Efektivitas dari 

keseimbangan pesan, apakah menghadirkan satu atau dua sisi- 

bergantung kepada penerima pesan. Penerima pesan yang punya 

pengetahuan tentang isu-isu yang disampaikan atau bertentangan 

dengan sudut pandang sumber lebih mudah terbujuk oleh pesan 

yang mengandung dua sisi. Misalnya, pembicara menyampaikan 

informasi tentang pengamanan hutan terhadap penebangan kayu liar. 

Jika penerima pesan adalah tukang kayu maka dapat menimbulkan 

perlawanan karena mereka menganggap pengamanan itu akan 

membatasi aktivitas dan menghilangkan pekerjaan mereka. Daripada 

hanya berbicara tentang pentingnya pengamanan, sebaiknya 

pembicara juga menyampaikan pentingnya menyelamatkan ekonomi 

daerah setempat, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan 

pendapatan. Pendekatan dua sisi ini lebih persuasif karena 

mencampurkan argumen yang dikemukakan dengan simpati kepada 

penerima pesan. 
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c. Channel (Saluran); merupakan elemen ketiga dari kualitas pesan yang 

berdampak pada perubahan sikap; terdiri atas: 

1) Media Massa. Apabila dibandingkan dengan kontak personal, media 

massa memiliki keunggulan dalam hal jumlah yaitu dapat mengantarkan 

pesan persuasif ke lebih banyak orang (mempunyai daya jangkau luas). 

Kelemahannya, komunikasi melalui media massa bersifat pasif, hanya 

dapat mengirim pesan satu arah, dan tidak bisa berinteraksi atau beradu 

pendapat dengan penerima pesan. Karakteristik media cetak dan 

elektronik yang berbeda menyebabkan pesan yang disampaikan juga 

berbeda. Pesan di media cetak lebih mudah dipahami karena memuat 

lebih banyak rincian dan dapat dibaca berulang kali, ini membuat 

pembaca menjadi semakin kritis. Sedangkan media elektronik, baik 

audio atau audiovisual, pesannya lebih mudah diterima jika singkat dan 

sederhana. Saluran media juga berhubungan dengan kesukaan terhadap 

sumber. Komunikator yang disukai lebih mudah memersuasi melalui 

saluran audio atau audiovisual. Akan tetapi, komunikator yang tidak 

disukai lebih dapat meyakinkan khalayak jika pesannya disampaikan 

melalui media cetak. Pemilihan sarana ini bergantung pada karakteristik 

komunikator. Komunikator yang atraktif akan tampil lebih efektif di 

radio atau televisi, sedangkan komunikator dengan pesan yang penuh 

logika dan penampilan yang tidak terlalu menarik akan efektif tampil di 

media cetak. 

2) Kontak Personal. Sebagai suatu bentuk pengaruh sosial, persuasi lebih 

meyakinkan apabila terjadi kontak personal antara komunikator dan 

penerima pesan. Seorang teman yang merekomendasikan sebuah produk 

lebih dapat memengaruhi Anda untuk membeli produk tersebut, 

dibandingkan iklan di tv yang bisa Anda lupakan atau bahkan tv-nya 

dapat Anda matikan ketika pesan disampaikan. Ini menjelaskan 

suksesnya pemasaran door-to-door karena lebih mudah mematikan radio 

atau membalik halaman majalah daripada menghilangkan seseorang 

yang ada di depan Anda. Saluran lain yang terkenal, antara lain 

pemasaran direct-mail. Pendekatan semacam ini, yaitu dengan menyurati 

secara massal, mengombinasikan daya jangkau media massa yang luas 

dengan kontak langsung melalui surat yang bersifat “pribadi”. Penelitian 

mengatakan bahwa junk mail (surat sampah) ini lebih efektif daripada 

media massa yang pasif, tetapi masih kurang efektif dibanding kontak 

tatap muka. 



⚫ SKOM4317/MODUL 6 6.47 

3) Two Step Communication (Komunikasi Dua Tahap). Pesan persuasif 

dapat meningkat karena adanya interaksi antara media massa dan kontak 

sosial. Teman yang merekomendasikan sebuah produk tertentu kepada 

Anda mungkin awalnya dipengaruhi oleh iklan di majalah. Jadi, Anda 

mendapat informasi dari tangan kedua yaitu teman Anda, bukan 

langsung dari media massa. Komunikasi persuasif yang bersifat dua 

tahap (two-step flow), mengombinasikan keunggulan media massa (daya 

jangkau luas) dan kontak personal (pengaruh sosial, pengaruh kelompok 

rujukan). 

 

Komponen ke-3 dari komunikasi persuasif yang memengaruhi   

perubahan sikap adalah. 

 

3.  Audience (Khayalak, Penerima Pesan) 

Karakteristik audience akan menentukan mana komunikator yang 

kredibel atau atraktif, mana pesan yang logis, dapat diingat atau seimbang. 

Hal-hal yang memengaruhi   adalah. 

 

a.  Attention (Perhatian) 

Pesan yang muncul di media massa tidak dapat memersuasi audience 

yang tidak menaruh perhatian terhadapnya. Begitu pula dengan audience 

yang berada di tempat berlangsungnya komunikasi tidak akan bersikap 

seperti yang diinginkan komunikator jika tidak memahami atau tidak 

menyetujui pesan yang disampaikan. 

1) Selective Exposure (Terpaan Selektif). Kita cenderung membentuk dan 

mempertahankan hubungan dengan orang atau dengan berbagai 

pengalaman yang mendukung sikap dan nilai-nilai kita. Oleh karena itu, 

kita biasanya menghilangkan dan cenderung tidak peduli dengan 

pendapat yang berlawanan. Selective exposure ini terwujud dalam sikap 

kita yang memilih acara TV untuk ditonton atau hanya membaca berita 

dengan topik tertentu. Kita membuka diri untuk informasi yang kita pilih 

dan sesuai dengan sudut pandang kita, dan menghindari informasi 

lainnya.  

2) Ego Involvement (Keterlibatan Diri). Keterlibatan dengan sesuatu akan 

membuat kita kurang menerima hal lainnya. Misal, seorang juru 

kampanye partai A mungkin lebih terlibat secara personal dengan partai 

A dibandingkan seorang pendukung partai tersebut yang berada di suatu 
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tempat jauh. Semakin seseorang terlibat dengan sikapnya terhadap 

sesuatu, semakin kurang menerima posisi lain, dan lebih memperhatikan 

pendapat yang sesuai dengan sudut pandangnya. Salah satu faktor dalam 

ego-involvement adalah issue involvement (keterlibatan terhadap suatu 

masalah). Anda akan memberi perhatian yang lebih atas usulan kenaikan 

biaya kuliah yang terjadi di daerah Anda, dibanding kenaikan yang 

terjadi di daerah lain. Kenaikan biaya kuliah tersebut menimbulkan 

konsekuensi yang dapat segera Anda rasakan karenanya Anda lebih 

merasa terlibat dalam masalah itu, dan memperhatikan pendapat yang 

pro atau kontra. Faktor lain dalam ego involvement adalah komitmen 

terhadap sikap yaitu sebuah janji yang sulit untuk ditarik kembali- atas 

suatu tindakan di masa datang. Komitmen ini bisa berbentuk perilaku. 

Misalnya, dukungan Anda pada salah seorang kandidat dalam pemilihan 

merupakan komitmen Anda meskipun kontribusi Anda ini tidak 

mendapat imbalan uang. Komitmen juga dapat berbentuk perjanjian 

umum (public contract), misalnya Anda mengumumkan kepada teman-

teman bahwa Anda akan berhenti merokok. Sikap yang dipublikasikan di 

depan umum ini menyebabkan Anda mempunyai komitmen yang tinggi 

untuk benar-benar berhenti merokok, dan sulit untuk mengubahnya lagi. 

Komitmen hanya akan efektif jika sikap atau perilaku yang dilakukan 

adalah suatu pilihan'yang bebas, tanpa paksaan atau tekanan dari pihak 

lain. 

 

b.  Karakteristik personal 

Penerimaan pesan persuasif dapat berbeda-beda antara satu individu 

dengan individu lainnya. Beberapa hal dari karakteristik pribadi yang 

memengaruhi   individu dalam menerima pesan, sebagai berikut. 

1)  Umur. Berdasarkan impressionable-years hypothesis (masa-masa yang 

mudah dipengaruhi), anak-anak dan remaja usia 18 hingga 25 tahun 

memiliki sikap yang kurang stabil dibandingkan orang dewasa. Pada 

masa-masa inilah, seseorang mudah dipengaruhi. Artinya, ketika 

menghadapi pengalaman baru atau persuasi, sikap anak-anak dan remaja 

lebih mudah berubah. Namun, tidak ada bukti yang menyatakan bahwa 

proses penambahan usia menyebabkan sikap seseorang menjadi kaku 

atau sulit berubah dan semakin melawan persuasi yang diterimanya. 

Perbedaan sikap antara satu kelompok umur dengan lainnya lebih karena 

perbedaan pengalaman yang didapat dalam kehidupan mereka. Orang-



⚫ SKOM4317/MODUL 6 6.49 

orang yang tumbuh pada tahun 1960 dan 1970-an mempunyai kenangan 

dan pengalaman yang berbeda dengan mereka yang tumbuh di tahun 

1980 dan 1990-an. Perbedaan ini dipahami berdasarkan generational 

explanation yaitu setiap generasi mempunyai keunikan pengalamannya 

masing-masing. Misalnya, selera musik kakek Anda terlihat konservatif 

apabila dibandingkan dengan Anda. IN disebabkan kakek Anda memilih 

musik yang populer pada masa generasinya, bukan karena pertambahan 

usia yang membuat ia tidak terbuka terhadap musik baru. 

2) Kebutuhan. Sebuah pesan akan lebih persuasif jika sesuai dengan 

kebutuhan penerima pesan. Para pengiklan dan juru kampanye biasanya 

mengidentifikasi kebutuhan khalayak, kemudian menawarkan janji-janji 

yang sesuai untuk, memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya, sebuah 

iklan sampo menyapa khalayak dengan mengatakan, “Apakah rambut 

Anda rontok dan berketombe?” Orang yang menjawab, “Ya, itu saya”, 

lebih mudah terpengaruh untuk membeli sampo tersebut. Khalayak dapat 

dipersuasi dengan cara membangkitkan kebutuhan mereka, 

menghubungkan mereka dengan suatu masalah sederhana, dan 

menjanjikan mereka sebuah solusi berupa tindakan atau penggunaan 

produk tertentu. Contoh, sebuah iklan menampilkan seseorang yang 

dijauhi oleh teman-temannya karena orang itu mempunyai masalah yang 

tidak begitu besar, yaitu bau mulut. Iklan tersebut menawarkan produk 

pembersih mulut (mouthwash) sebagai solusinya. Dalam kasus ini, pesan 

diawali dengan mengarahkan perhatian khalayak ke masalah penerimaan 

sosial dan menciptakan rasa butuh akan produk yang menjadi solusi 

tersebut. Individu yang memiliki self-esteem rendah, lebih mudah 

terpengaruh dibanding individu yang mempunyai kepercayaan diri 

tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang tinggi kebutuhannya 

akan kesadaran (high need for cognition), mencari lebih banyak 

informasi dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk memrosesnya. 

Mereka juga lebih terpengaruh dengan argumen yang kuat. Sebaliknya, 

orang yang rendah kebutuhannya (low need for cognition), berpikir lebih 

singkat dan tidak perlu waktu yang lama untuk memroses informasi. 

Pendekatan pengaruh sosial ini menyarankan agar Anda terlebih dahulu 

“menjilat” orang yang akan Anda pengaruhi atau membuat suasana 

hatinya baik. Oleh karena menurut penelitian, orang dalam keadaan good 

mood, cenderung kurang kritis terhadap informasi sehingga lebih cepat 

menerima informasi tersebut apa adanya. 
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4. Efek Situasional 

Persuasi tidak hanya dihasilkan dari komunikator, pesan, dan penerima 

pesan. Ada beberapa hal yang terjadi dalam proses berlangsungnya 

komunikasi persuasif, dan berdampak penting bagi perubahan sikap, sebagai 

berikut. 

 

a.  Proses yang memengaruhi   sikap 

1)  Message Density (Kerapatan Pesan). Kita dibombardir oleh berbagai 

macam pesan persuasif, yang mempromosikan beragam produk, 

pelayanan atau orang. Banyaknya pesan yang datang dalam waktu 

singkat akan memengaruhi   kita. Kita mungkin hanya ingat hal yang 

sifatnya umum (“Saya akan menikmati produk itu”), tetapi tidak ingat 

merek produk tersebut. Hal lain yang membuat persuasi kurang efektif 

adalah adanya kecaman yang datang dari pihak kompetitor sehingga 

pujian atau kesenangan kita pada suatu merek dapat hilang seketika. 

Kesimpulannya, pilihan konsumen atas suatu merek favorit (brand 

loyalties), tidak bisa ditumbuhkan melalui pesan yang singkat dan pasif, 

apalagi berada di tengah persaingan antarproduk. 

2) Repetisi (Pengulangan). Menurut Zajonc (1968), keakraban terhadap 

suatu hal yang disebabkan adanya pengulangan dapat meningkatkan 

kesukaan seseorang. Oleh karena itu, dampak yang ditimbulkan dari 

pengulangan adalah perubahan sikap. Terpaan yang terus berulang 

terhadap suatu pola tampilan atau suara membuat pola itu menjadi akrab 

di mata atau telinga kita, yang pada akhirnya membuat kita menyukai 

pola tersebut. Misalnya, sebuah iklan menyuarakan slogan merek 

produknya kepada Anda beberapa lama, kemudian Anda 

mempertimbangkan untuk membelinya. Ini berarti, sikap Anda yang 

tumbuh dari keakraban akibat pengulangan- akan diwujudkan dalam 

bentuk tindakan membeli produk tersebut.  

3) Distraction (Gangguan/Pengalihperhatian). Penerima pesan akan 

membuat argumen perlawanan (counterargument) terhadap pesan yang 

diterimanya. Akibatnya, kekuatan persuasi pesan tersebut akan 

berkurang. Hal-hal yang dapat mengganggu jalannya pembuatan 

counterargument bisa memperlambat perlawanan, dan membuat 

penerima pesan semakin lemah. Oleh karena itu, komunikator dan pesan 

yang akan disampaikan, menggunakan distraction (hal-hal yang 

mengganggu) untuk mengambil perhatian penerima pesan sehingga ia 
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tidak mampu untuk melawan. Misalnya, Anda mendengarkan “bujuk 

rayu” seorang sales di showroom mobil. Pada saat itu, pikiran Anda 

bebas untuk mengatakan bahwa sales itu melebih-lebihkan dan menipu 

(Anda membangun counterargument). Namun, apabila Anda ditawarkan 

untuk uji kendaraan (test drive), dan sales melanjutkan bicaranya selama 

Anda mengendarai, Anda sulit untuk membuat perlawanan. Ini terjadi 

karena saat itu perhatian Anda tertuju pada mengendarai kendaraan 

dengan aman. Dari peristiwa tersebut, selain pengalaman mengendarai 

mobil, Anda mungkin hanya ingat ucapan sales itu, bukan 

counterargument yang Anda buat. 

 

B.  TEORI-TEORI PERUBAHAN SIKAP 

 

Terdapat dua macam teori yang mengembangkan hipotesis tentang apa 

memersuasi siapa, kapan, dan bagaimana yaitu elaboration-likelihood model, 

dan self-justification theories. 

 

1.  The Elaboration-likelihood Model 

Perubahan sikap merupakan hasil dari beragam faktor yang terlibat 

dalam transmisi pesan yaitu sumber, pesan, dan penerima pesan. Akan tetapi, 

ketiga faktor itu tidak selalu bekerja bersama-sama. Apa yang terjadi jika 

komunikator kredibel dan atraktif, namun pesannya sangat berbeda dan tidak 

sesuai dengan sudut pandang yang dimiliki penerima pesan? Oleh karena itu, 

juga perlu diperhatikan kapan dan bagaimana faktor-faktor tersebut akan 

sangat memengaruhi. Model yang dikembangkan oleh Richard E. Petty dan 

John T. Cacioppo ini menggambarkan perubahan sikap sebagai hasil dari 

memroses informasi. Menurut model ini, seseorang mungkin kurang 

mencermati pesan yang diterimanya, sementara orang lain mencermati pesan 

tersebut dengan saksama, akibatnya pesan akan efektif dengan cara berbeda. 

 

a. Central processing (Pemrosesan pada hal inti/pusat) 

Seseorang melakukan pemrosesan pusat atau sistemik jika ia 

berkonsentrasi atau fokus pada argumen dalam pesan persuasif. Logiskah 

alasan yang dikemukakan? Dapatkah pesan itu menguasai perhatiannya? 

Jawaban penerima pesan atas pertanyaan tersebut akan menentukan apakah 

pesan itu efektif atau tidak. Misalnya, Anda hendak memutuskan pergi 

berlibur bersama teman-teman. Untuk itu, Anda mungkin mendengarkan apa 
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rencana mereka dan mencari dorongan semangat dari mereka, lalu kemudian 

Anda akan memutuskannya. Dalam proses ini, Anda dapat 

mempertimbangkan dengan cara membandingkan uang dan waktu yang 

dikeluarkan, apa yang dapat dilakukan, keuntungan dan kerugian -antara 

pergi berlibur dan tetap di rumah. Anda akan mudah terpengaruh untuk ikut 

serta jika Anda yakin bahwa perjalanan liburan ini akan menyenangkan, 

rencana disusun dengan baik, dan biaya yang terjangkau. 

 

b. Peripheral processing (Pemrosesan pada hal pinggir) 

Jika kondisinya tidak memungkinkan untuk berkonsentrasi pada pusat 

pesan, menurut model Petty dan Cacioppo, persuasi akan bergantung pada 

pemrosesan peripheral atau heuristik. Dengan demikian, penerima pesan 

terpengaruh bukan pada pesan yang diterima, melainkan pada hal-hal yang 

berada di luar itu seperti karakteristik komunikator, penyajian pesan atau 

penerima pesan. Dari contoh sebelumnya jika Anda tidak dapat atau tidak 

mau mencurahkan perhatian untuk memutuskan apakah akan berlibur 

bersama teman-teman maka Anda akan mempertimbangkan hal-hal yang 

peripheral dalam membuat keputusan. Anda mungkin lebih terpengaruh 

untuk ikut serta jika teman-teman Anda atraktif dan meyakinkan dan jika 

suasana hati Anda sedang bagus ketika mendapat tawaran berlibur tersebut. 

Akan tetapi, teman-teman Anda bukanlah orang yang menyenangkan atau 

Anda terlalu khawatir dengan jumlah uang yang akan dihabiskan maka 

pertimbangan ini akan membuat Anda memutuskan tidak ikut berlibur. 

 

2.  Self-Justification Theories 

Menurut teori-teori pembenaran diri ini, kita butuh untuk membenarkan 

tindakan yang kita lakukan, dan mempertahankan konsistensi antara sikap 

dan perilaku kita. Pada model ini, sikap dapat berubah ketika ada upaya 

untuk menyesuaikan atau membenarkan pikiran dan perasaan. Terdapat dua 

proses dalam self-justification yang menyebabkan perubahan sikap yaitu 

dissonance reduction (pengurangan ketidaksesuaian) dan the power of 

commitment (kekuatan komitmen). 

 

a.  Dissonance Reduction 

Teori Cognitive Dissonance milik Leon Festinger menyatakan bahwa 

ketidaksesuaian antara tindakan yang baru dan sikap yang lama akan 

menciptakan dissonance, keadaan tidak nyaman yang mendorong kita untuk 
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menguranginya. Oleh karena tindakan yang sudah dilakukan tidak dapat 

ditarik kembali maka sikap -elemen kognitif yang lebih dapat ditundukkan- 

diubah agar sesuai dengan tindakan. Misalnya, Anda tidak menyukai 

olahraga, lalu bergabung dalam suatu tim olahraga karena dorongan 

seseorang yang Anda kagumi. Setelah Anda mencoba dan diterima, Anda 

mengalami dissonance. “Saya selalu beranggapan tidak menyukai olahraga, 

tetapi ternyata mengasyikkan dan saya senang melakukannya”. Di sini, Anda 

mengubah sikap untuk menyesuaikan tindakan yang dilakukan. Anda dapat 

tidak mengakui tindakan itu (“Seharusnya saya tidak mencobanya. Saya 

menyesal”) atau meninjau kembali sikap Anda (“Mungkin selama ini saya 

salah. Olahraga tidaklah terlalu buruk”). Dari kedua hal itu mengakui 

tindakan atau meninjau kembali sikap yang paling mudah dilakukan 

berdasarkan self-esteem dan kepraktisan adalah perubahan sikap. Proses 

pengurangan ketidaksesuaian ini menjelaskan mengapa pengalaman baru 

dapat menyebabkan kita mengubah pendapat tentang seseorang atau sesuatu 

hal. 

 

b. The Power of Commitment 

1) Behaviours Lead to Attitude (Perilaku menuntun kepada sikap). 

Beberapa sikap dapat dengan mudah diubah dibandingkan sikap-sikap 

lainnya. Sikap yang terbentuk dari pengalaman pribadi cenderung lebih 

kuat daripada sikap yang diperoleh dari tangan kedua (orang atau hal 

lain). Komunikator dapat menghasilkan perubahan sikap seperti yang 

diinginkan dengan cara membujuk seseorang untuk membuat komitmen 

atas suatu perilaku. Proses self-justification akan menuntun seseorang 

meyakinkan dirinya sendiri untuk menyesuaikan sikap.  

2) Inducements (Dorongan/Pancingan). Contoh: Maukah Anda beralih dari 

merek kopi yang biasa Anda gunakan, untuk menghemat uang? Ketika 

berbelanja, bagaimana jika Anda melihat merek lain harganya lebih 

rendah dibanding merek favorit Anda tersebut? Pada saat itu, Anda 

mungkin terdorong untuk membeli merek lain yang harganya lebih 

murah. Tindakan ringkas ini mewakili suatu komitmen terhadap perilaku 

(behavioural commitment). Jika dalam beberapa waktu kemudian Anda 

melihat merek lain itu harganya tidak lebih mahal daripada merek favorit 

Anda, apa yang akan Anda lakukan? Ini bergantung pada bagaimana 

perasaan Anda ketika menyadari betapa plin-plannya Anda. Jika Anda 

belanja hanya untuk mendapatkan barang dengan harga murah maka 
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Anda tidak memedulikan merek, lama, atau baru. Akan tetapi, di sisi lain 

Anda merasa ada ketidaksesuaian (dissonance) karena telah beralih dari 

merek favorit demi menghemat uang. Jika Anda membenarkan perilaku 

ini -membeli merek lain, bukannya merek favorit Anda mungkin “sadar” 

bahwa sikap Anda telah berubah, dan Anda “sangat” suka merek baru 

tersebut. “Saya membelinya sekali karena menghemat uang”, 

disimpulkan menjadi, “Akan tetapi, saya terus membeli karena saya 

sangat menyukainya”. Pengurangan harga atau diskon yang terjadi pada 

saat itu telah mendorong munculnya behavioural commitment, yang pada 

gilirannya akan menghasilkan perubahan sikap. 

 

 

 

 

 

 
1) Diskusikan dengan teman-teman Anda apa yang menentukan efektivitas 

persuasi dalam mengubah sikap! 

2) Apa saja yang membuat komunikator lebih kredibel? 

3) Uraikan hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam penyampaian isi 

pesan! 

4) Dalam penyampaian pesan ada dampak yang disebut sebagai The 

Sleeper Effect. Coba jelaskan mengenai hal ini! 

5) Diskusikan bersama teman-teman Anda pendapat self justification 

theories tentang bagaimana sikap dapat kembali! 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 

1) Efektivitas persuasi ditentukan oleh kualitas sumber atau komunikator, 

isi, dan penyajian pesan, motif, dan kemampuan audience. Untuk 

lengkapnya, Anda baca ulang lagi subpokok bahasan komunikasi 

persuasif. 

2) Hal-hal yang membuat komunikator lebih kredibel adalah dari aspek 

keahliannya dan dapat dipercaya. Untuk melengkapi Anda lihat kembali 

pembahasan sumber sebagai komponen komunikasi persuasif yang dapat 

mengubah sikap. 

 

LATIHAN 

 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 

kerjakanlah latihan berikut! 
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3) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian pesan adalah 

a) Kesederhanaan. 

b) Daya tarik emosional. 

c) Kepentingan pribadi. 

4) Untuk menjawab pertanyaan ini Anda dapat ulangi kembali uraian pesan 

pada pembahasan C tentang Penyajian. 

5) Bahan yang digunakan untuk menjawab latihan nomor 5) ini adalah 

subpokok bahasan teori-teori perubahan sikap dan self justification 

theories. 

 

 
 

Sikap yang dimiliki seseorang dapat mengalami perubahan 

disebabkan oleh pengalaman-pengalaman baru yang diperoleh dari atau 

dari media massa. 

Penelitian Carl Hovland setelah PD II menemukan bahwa perubahan 

sikap merupakan hasil komunikasi persuasif. Maksud dari persuasi atau 

bujukan di sini adalah sebuah bentuk pengaruh sosial yang bertujuan 

mengubah keyakinan, perasaan, dan perilaku seseorang. Adapun 

komponen komunikasi persuasif yang memengaruhi   sikap adalah 

sebagai berikut. 

1. Sumber. Terdapat dua variabel penting dalam persuasi yang efektif 

dari sumber ini, yaitu (a) kredibilitas (keahlian, dapat dipercaya),   

(b) daya tarik, termasuk di sini adalah penampilan fisik, power 

(kekuasaan), kesamaan dengan penerima pesan 

2. Pesan, kualitas pesan yang berdampak pada perubahan sikap 

meliputi  (a) posisi, (b) isi pesan (sebaiknya sederhana, mengandung 

daya tarik emosional, berhubungan dengan kepentingan pribadi 

komunikator), (c) penyajian (dampaknya adalah primacy and 

recency effect, the sleeper effect, keseimbangan), dan (d) channel 

(saluran), terdiri dari media massa, kontak personal, two step 

communication. 

3. Audience (khalayak, penerima pesan). Hal-hal yang memengaruhi   

efektivitas komunikasi persuasi di sini adalah (a) attention 

(perhatian), dan (b) karakteristik personal (umur, kebutuhan). 

 

Selain komunikator, isi pesan, dan penerima pesan yang dapat 

memengaruhi perubahan sikap, efek situasional juga dapat memengaruhi   

perubahan sikap. Dampak efek situasional. 

RANGKUMAN 
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Terdapat dua teori perubahan sikap yang dikemukakan, sebagai 

berikut. 

1.  The elaboration-likelihood model mengatakan bahwa perubahan 

sikap merupakan hasil dari beragam faktor yang terlibat dalam 

transmisi pesan yaitu sumber, pesan, dan penerima pesan. Akan 

tetapi, ketiga faktor tersebut tidak selalu bekerja bersama-sama. 

Menurut model ini seseorang mungkin kurang mencermati pesan 

yang diterimanya, sementara orang lain mencermati pesan tersebut 

secara saksama, akibatnya pesan akan efektif dengan cara berbeda. 

Terdapat dua cara pemrosesan pesan yaitu (a) central processing; 

(b) peripheral processing. 

2.  Self-Justification Theories; menurut teori pembenaran diri ini, kita 

butuh untuk membenarkan tindakan yang kita lakukan, dan 

mempertahankan konsistensi antara sikap dan perilaku kita. 

Terdapat dua proses dalam self justification yang menyebabkan 

perubahan sikap yaitu (a) dissonance reduction, dan (b) the power 

commitment. 

 

 
    

 
 

1) Penelitian Carl Hovland menemukan bahwa perubahan sikap merupakan 

hasil dari komunikasi persuasif, artinya berubahnya sikap akibat dari .... 

A. pengaruh sosial yang bertujuan mengubah keyakinan, perasaan, 

perilaku 

B. isi dan penyajian pesan yang persuasif 

C. komunikator yang melakukan persuasi 

D. pengaruh sosial yang efektif 

 

2) Apabila dalam upaya memberantas narkoba Anda sebagai mahasiswa 

mengundang Gito Rollies (artis mantan pengguna) sebagai pembicara di 

depan remaja maka artis tersebut merupakan nara sumber yang .... 

A. memiliki kredibilitas 

B. dapat dipercaya 

C. memiliki daya tarik 

D. memiliki pengetahuan 

 

 

 

 

TES FORMATIF 3 
 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 



⚫ SKOM4317/MODUL 6 6.57 

3) Isi pesan merupakan salah satu elemen penting yang dapat memersuasi 

penerima pesan. Berikut adalah contoh isi pesan persuasi yang mudah 

diingat .... 

A. sebatang rokok dapat mengurangi usia Anda 1 minggu 

B. orang bijak taat pajak 

C. bebek saja antre 

D. kalau mau selamat, ambil jalur sebelah kiri 

 

4) Dibandingkan dengan saluran lain, media massa memiliki efektivitas 

yang tinggi dalam mengantarkan pesan persuasif, sebab .... 

A. mudah diperoleh 

B. lebih dapat meyakinkan 

C. pesannya lebih mudah diingat 

D. mempunyai daya jangkau yang luas 

 

5) Apabila kita akan melakukan komunikasi persuasif yang bertujuan 

mengubah sikap maka khalayak/penerima pesan harus dipertimbangkan, 

sebab .... 

A. karakteristik audience akan menentukan komunikator yang kredibel 

B. penerima pesan mempunyai sikap yang tidak konsisten 

C. penerima pesan mempunyai motivasi yang berbeda 

D. karakteristik audience akan menentukan tanggapannya 

 

6) Tokoh dari elaboration-likelihood model Richard E. Petty dan John T. 

Caciopo menggambarkan perubahan sikap sebagai hasil dari memroses 

informasi, artinya pesan akan .... 

A. diterima tergantung cara mencermati pesan tersebut 

B. efektif dengan cara berbeda antara satu orang dengan orang lain 

C. berarti bagi penerima pesan apabila sesuai dengan karakteristiknya 

D. menarik perhatian apabila cukup efektif 

 

7) Mengapa pengalaman baru dapat menyebabkan kita mengubah pendapat 

kita  tentang seseorang atau suatu peristiwa, dijelaskan oleh teori 

persuasi .... 

A. elaboration likelihood model, sentral processing 

B. self justification theory, dossance reduction 

C. self justification theory, the power  of commitment 

D. self justification theory, behavioral commitment 
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8) Teori perubahan sikap self justification theories mengatakan bahwa 

dalam mengubah sikap seseorang ada pesan yang disebut sebagai the 

power of commitment, artinya sikap seseorang mudah atau sukar diubah, 

tergantung .... 

A. seberapa dalam perasaan seseorang terhadap suatu kejadian 

B. seberapa kuat keyakinannya terhadap suatu hal 

C. seberapa kuat komitmennya terhadap suatu hal 

D. pada kuatnya pengaruh media massa dalam meyakinkan khalayak 

 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang 

terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 

Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3. 

 

 

 

 

 

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 

                                          80 -  89%  = baik 

                                          70 -  79%  = cukup 

                                               < 70%  = kurang 

 

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan modul selanjutnya. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 

Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang 

belum dikuasai. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tingkat penguasaan = 
Jumlah Jawaban yang Benar

100%
Jumlah Soal
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Kunci Jawaban Tes Formatif  
 

Tes Formatif 1 

1) D 

2) C  

3) B 

4) A 

5) A 

6) B 

7) C 

8) D 

Tes Formatif 2 

1) A 

2) A 

3) A 

4) D 

5) B 

6) B 

7) D 

8) B 

Tes Formatif 3 

1) A 

2) B 

3) C 

4) D 

5) A 

6) B 

7) B 

8) C 
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Glosarium 
 

Attitude :  sikap. 

Classical conditioning :  proses belajar dengan mengarah tanda-tanda 

tersebut dapat mempunyai arti apabila dijodohkan 

dengan suatu kejadian lain yang penting. 

Direct mail :  menyurati secara langsung. 

More exposure :  pengalaman yang berulang-ulang. 

Trait :  sikap yang cenderung konsisten pada berbagai 

situasi, dan tidak mudah berubah. 

Vicarious learning :  belajar membentuk sikap atau perilaku baru 

dengan cara mengamati apa yang dilakukan orang 

lain. 
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Modul 7 
 

Atraksi Interpersonal dan  
Hubungan Interpersonal 

 
Dr. Dra. Nina M. Armando, M.Si. 

 
 

 
 

odul 7 ini akan membahas tentang atraksi. Atraksi berkaitan dengan 

daya tarik dalam komunikasi yang dapat mendasari hubungan 

interpersonal. Apabila terjadi dua orang atau lebih saling menyukai, saling 

tertarik, dan mengembangkan hubungan komunikasi, pertanyaan yang 

mungkin timbul adalah mengapa seorang individu menyukai individu 

lainnya? Mengapa seseorang tertarik kepada A, tetapi tidak tertarik kepada 

B? Apa yang disukai seseorang dari orang lainnya? Faktor-faktor apa yang 

menyebabkan seseorang tertarik kepada orang lain? 

Pertanyaan-pertanyaan di atas banyak muncul dalam menganalisis suatu 

hubungan interpersonal (relationship). Ketertarikan seseorang kepada orang 

lainnya akan membentuk atau membuat terjadinya hubungan interpersonal. 

Makin tertarik kita kepada seseorang, makin besar kecenderungan kita 

berkomunikasi dengan orang tersebut. Ketertarikan itulah yang disebut 

dengan atraksi interpersonal. 

Atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan 

daya tarik seseorang. Rasa suka pada seseorang (liking) umumnya membuat 

orang lain itu menjadi signifikan atau berarti bagi kita. Kita senantiasa ingin 

menemuinya, kita menikmati saat-saat bersamanya, dan orang itu membuat 

hidup kita lebih bahagia. Rasa suka ini terbentuk karena adanya daya tarik 

tertentu dari orang lain itu. 

Modul ini akan membahas tentang bagaimana timbulnya atraksi 

interpersonal. Kita akan membahas mengapa seseorang saling menyukai, 

saling tertarik, dan ingin berkomunikasi. Pembahasan selanjutnya adalah 

tentang hubungan interpersonal yang terjalin karena atraksi interpersonal. 

Pada bahasan tentang hubungan interpersonal, kita akan melihat apa 

sajakah jenis-jenis hubungan interpersonal, bagaimanakah proses 

M 

 PENDAHULUAN 
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perkembangan hubungan (relationship), dan pola-pola relasional atau pola 

yang berkembang dalam suatu hubungan. 

Dengan demikian, setelah mempelajari buku materi pokok ini, Anda 

diharapkan mampu menjelaskan atraksi yang terjadi dalam hubungan 

interpersonal dan proses terjadinya hubungan interpersonal. 

Secara khusus setelah mempelajari Modul 7 ini, Anda diharapkan 

mampu menjelaskan:  

1. proses atraksi interpersonal; 

2. pengertian afisiliasi dan alasan-alasan untuk berafiliasi; 

3. variasi dalam afiliasi; 

4. daya tarik dan model-model daya tarik; 

5. faktor-faktor yang memengaruhi atraksi interpersonal;  

6. atraksi interpersonal dan komunikasi;  

7. hubungan interpersonal; 

8. jenis-jenis hubungan interpersonal; 

9. bagaimana proses perkembangan hubungan; 

10. pola-pola relasional dalam suatu hubungan. 

 

Selamat belajar semoga sukses! 



⚫ SKOM4317/MODUL 7 7.3 

Kegiatan Belajar 1 
 

Atraksi Interpersonal 
 

engapa seorang individu tertarik pada individu lain dan 

mengembangkan komunikasi dengannya? Hal ini terjadi karena adanya 

apa yang disebut atraksi interpersonal. 

Dalam pendahuluan telah disebutkan atraksi interpersonal adalah 

kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang. Makin 

tertarik kita pada orang lain maka makin besar kecenderungan kita untuk 

berkomunikasi dengannya. Adapun proses umum dari atraksi interpersonal 

adalah afiliasi, daya tarik, dan komunikasi atau interaksi dengan orang lain. 

Berikut kita akan membahas afiliasi dan daya tarik. Pembahasan mengenai 

komunikasi akan lebih difokuskan pada hubungan antara atraksi dan 

komunikasi. Adapun komunikasi interpersonal (relationship) itu sendiri akan 

dibahas pada kegiatan belajar selanjutnya. 

Dalam kegiatan belajar ini, pokok bahasan Atraksi Interpersonal akan 

membahas subpokok bahasan (a) afiliasi, (b) daya tarik (atraksi), dan           

(c) atraksi interpersonal dan komunikasi. 

 

A.  AFILIASI 

 

Seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial. Kebanyakan 

dari waktu yang kita habiskan melibatkan orang lain dalam beberapa hal. 

Tidak hanya manusia, spesies lain juga memperlihatkan kecenderungan 

untuk berkumpul dan bepergian dalam suatu rombongan, kerumunan atau 

kawanan. Kecenderungan untuk berhubungan dengan jenisnya sendiri itulah 

yang disebut dengan afiliasi. 

Dorongan untuk afiliasi (berteman, bergabung dengan orang lain) itu 

sendiri sebagian disebabkan oleh faktor biologis, yaitu bahwa manusia 

memang tergolong jenis yang membutuhkan kawan (Wright, 1986) 

sebagaimana juga halnya dengan jenis hewan primata lainnya seperti 

simpanse dan kera (De Waal, 1989). Namun, berbeda dari hewan primata, 

dorongan bertemu pada manusia disebabkan juga oleh berbagai faktor lain 

sehingga terdapat perbedaan antarindividu dalam hal yang satu ini (Sarwono, 

1997). 

M 
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Berikut mari kita pelajari mengapa manusia berafiliasi dan variasi-

variasi dalam afiliasi. 

 

1. Alasan-alasan untuk Berafiliasi 

Terdapat beberapa alasan mengapa kita berafiliasi (bergabung dengan 

orang lain), di sini akan dikemukakan 3 (tiga) alasan penting sebagai berikut. 

a. Alasan utama kita berafiliasi adalah untuk mendapatkan imbalan sosial 

(social rewards). Beberapa afiliasi yang kita lakukan juga dapat berupa 

penghargaan/imbalan secara fisik. Misalnya, kita mengantre di bioskop 

atau berada dalam kerumunan orang yang akan memasuki restoran. 

Meskipun kehadiran orang lain yang terlalu banyak itu agak 

menyusahkan, tetapi dengan menjadi bagian dari antrean atau 

kerumunan tersebut, kita mendapat imbalan sosial, yaitu berupa 

“kebenaran” karena kita berada di tempat yang “tepat” (misalnya karena 

film yang mau ditonton di bioskop itu bagus atau restoran itu terkenal). 

b.  Alasan lainnya mengapa seseorang melakukan afiliasi adalah untuk 

mengurangi rasa takut. Misery loves company (kesengsaraan 

membutuhkan kawan). Para peneliti menegaskan bahwa orang-orang 

yang menderita atau menyangka akan menderita lebih mencari 

kesempatan untuk melakukan afiliasi. 

 Eksperimen klasik terhadap manfaat yang didapat dari afiliasi dilakukan 

oleh psikolog sosial Stanley Schacter (1959). Schacter menyimpulkan 

bahwa rasa takut akan meningkatkan keinginan untuk berafiliasi. Berada 

bersama orang lain ternyata bisa mengurangi rasa takut seseorang. 

Dengan adanya orang lain, kita dapat menanyakan hal yang kita alami 

atau mengalihkan kita dari kekhawatiran. Hipotesis pengalihan 

(distraction hypothesis) ini menyatakan secara tidak langsung bahwa 

siapa pun yang menunjukkan kehangatan akan membantu kita ketika kita 

mencari afiliasi, terlepas dari apakah orang tersebut bernasib sama atau 

mempunyai kepentingan yang sama. 

 Hubungan rasa takut dan afiliasi ini lebih dijelaskan dalam 

pembandingan sosial (social comparison) yang akan dibahas berikut ini, 

pada alasan ke-3, mengapa kita melakukan afiliasi. 

c.  Untuk mendukung sesuatu hal yang kita percayai, kita membanding-

kannya dengan orang lain agar mendapatkan validasi. Itulah 

pembandingan sosial, salah satu alasan yang kuat untuk melakukan 

afiliasi. 
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 Pembandingan sosial kita lakukan jika kita berada pada ketidakpastian. 

Kita akan termotivasi untuk berafiliasi ketika kita merasakan 

ketidakpastian tentang apa yang normal, wajar atau benar tentang 

sesuatu hal. Penelitian terhadap gosip dan rumor mengindikasikan, kita 

akan cenderung berbicara dengan orang lain ketika isu tersebut 

merupakan hal yang penting, tetapi informasi yang kita miliki kurang 

kuat atau tidak jelas. Ketidakpastian ini meningkatkan motivasi kita 

untuk memvalidasi, mendapatkan pengesahan secara sosial, atas 

kesimpulan yang kita miliki. 

 Pembandingan sosial juga dilakukan jika kita berada dalam keadaan 

takut. Ketika kita takut, akan sangat membantu jika kita bersama dengan 

orang lain, sebab kita dapat mengetahui reaksi kita. Meski demikian, 

dalam kasus ini penting jika orang lain tersebut juga merasa takut 

karenanya kesengsaraan tidak hanya butuh teman, tetapi teman yang 

juga sengsara. 

 Misalnya, apabila kita menunggu akan bertemu dokter gigi, kita 

mungkin akan lebih memilih untuk menunggu bersama orang lain 

daripada menunggu seorang diri. Jika kita merasa gelisah karena akan 

mendapat pengobatan yang akan menimbulkan rasa sakit maka kita akan 

lebih memilih untuk menunggu bersama orang lain yang kita harap akan 

mendapat pengobatan yang menyakitkan juga. Dalam kegelisahan kita, 

kita tidak akan sendiri, bahkan akan mendapat hiburan dari keberadaan 

orang lain tersebut. 

 Melalui studinya, Schacter menyimpulkan bahwa orang dengan rasa 

takut tinggi membutuhkan teman yang sama-sama menderita. Ini 

mengindikasikan bahwa hubungan rasa takut dan afiliasi lebih dapat 

dijelaskan oleh pembandingan sosial daripada pengalihan sebagaimana 

disebut di atas. 
 

Tugas  
 Pernahkah Anda mempunyai pengalaman mengenai afiliasi-afiliasi ini? 

Kalau Anda ikut dalam kelompok belajar, dan aktif berafiliasi dengan 

kegiatan belajar ketika menghadapi ujian. Apakah alasan Anda berafiliasi, 

apakah untuk mendapatkan imbalan sosial, atau alasan pembandingan 

sosial, atau untuk mengurangi rasa takut? Coba diskusikan dengan teman 

Anda! 
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2. Variasi-variasi dalam Afiliasi 

Tidak semua orang mempunyai kebutuhan yang sama akan afiliasi, baik 

secara umum ataupun khusus (misalnya ketika ketakutan). Berikut adalah 

hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan afiliasi. 

 

a. Urutan kelahiran 

Sebagian kita lebih awal mempelajari bahwa kehadiran orang lain dapat 

membuat kita nyaman saat merasa stress atau cemas. Pada kasus ini, faktor 

urutan kelahiran seseorang dalam keluarganya mungkin berhubungan dengan 

afiliasi. Penelitian mengatakan bahwa anak yang lahir pertama lebih mudah 

untuk berafiliasi ketika ketakutan, dibanding anak yang lahir berikutnya 

meskipun ketika mereka dewasa. 

Satu penjelasan atas dampak urutan kelahiran ini adalah bahwa anak 

yang lahir pertama merupakan anak “percobaan” kedua orang tuanya. Orang 

tua, kemudian memberinya perhatian dan kasih sayang yang lebih. 

Sedangkan anak yang lahir selanjutnya dirawat secara biasa. Oleh karenanya, 

anak yang lebih dahulu lahir belajar mencari kenyamanan dari orang lain, 

sementara anak kedua dan seterusnya membangun sendiri kemampuan untuk 

membuat dirinya nyaman. 

 

b.  Informasi 

Faktor lain yang memengaruhi pilihan kita dalam melakukan afiliasi 

terkait dengan nilai informasi. Jika kondisi ketidakpastian memotivasi kita 

untuk berafiliasi dengan orang lain, kita lebih memilih orang-orang yang kita 

harap akan memberi informasi paling baik. Menurut penelitian, orang lebih 

berkeinginan untuk berhubungan dengan orang yang terlihat jujur dan akurat 

meskipun informasi yang mereka miliki itu kritis atau tidak menyenangkan. 

Pengaruh informasi terhadap afiliasi ini menimbulkan penemuan baru dalam 

penelitian ketertarikan “pilihan untuk berhubungan dengan individu tertentu 

dipengaruhi oleh kualitas yang dimiliki individu tersebut”. 

 

c. Attachment 

Pelajaran yang kita dapatkan dalam masa awal kehidupan kita adalah 

tentang afiliasi sosial. Pada tahun-tahun pertama, bayi cenderung membentuk 

suatu attachment, keinginan kuat akan adanya kontak fisik dan akses sosial- 

terhadap pemberi kasih sayang yang utama, seperti ibu. Kebersamaan ini 
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mungkin menjadi dasar bagi seseorang dalam berafiliasi dan pola hubungan 

yang akan dibentuknya nanti. 

Ada tiga macam attachment yang teridentifikasi dalam perilaku bayi dan 

anak-anak. Kebanyakan anak memiliki secure attachment, merasa nyaman 

dan percaya akan imbalan yang diberikan orang lain. Dua bentuk attachment 

lainnya termasuk dalam kategori yang disebut insecure attachment, yakni 

dapat berbentuk (1) kecemasan atau perasaan tidak mantap 

(anxious/ambivalent) atau (2) sikap menghindar (avoidant). Individu yang 

anxious/ambivalent memiliki campuran emosi mengenai kontak sosial yang 

dilakukan “mereka mungkin mencari hubungan dengan orang lain, lalu takut 

akan penolakan, dan menarik diri”. Penelitian yang dilakukan Phillip Shaver 

dan Cindy Hazan, dkk. menegaskan bahwa pola attachment ini terbentuk 

semasa kecil dan akan menetap hingga masa dewasa, memengaruhi 

hubungan dan gaya hidup secara umum. 

 

B.  DAYA TARIK (ATRAKSI) 

 

Afiliasi menyediakan imbalan sosial, tetapi kebanyakan kita membentuk 

pilihan untuk bersama individu dengan spesifikasi tertentu. Pilihan tersebut 

bagi hubungan sosial mengindikasikan adanya daya tarik (atraksi 

interpersonal), bukan hanya keinginan untuk afiliasi. 

 

1. Model-model Daya Tarik 

Daya tarik atau atraksi tidak hanya memiliki satu sebab, tetapi 

merupakan responss yang timbul dari berbagai alasan dan stimuli. Menurut 

Weber, ada dua model atraksi yang berdasarkan pada kekuatan imbalan, dan 

satu lagi menawarkan proses di mana imbalan bisa dievaluasi. 

 

a.  Model imbalan Homan 

Setiap interaksi yang kita lakukan ada pengorbanannya, bahkan transaksi 

bisnis kecil pun butuh waktu dan biaya. Dalam transaksi bisnis misalnya, kita 

mempertimbangkan besarnya pengorbanan seperti halnya kemungkinan 

keuntungan yang didapat dalam hal memilih barang, tempat untuk berbisnis, 

dan orang yang akan diajak berbisnis. 

Menurut George Homans, manusia lebih tertarik pada hal yang 

menjanjikan dalam hubungannya yaitu imbalan atau keuntungan atau lebih 

besar imbalan daripada pengorbanan. Selama dalam interaksi tersebut kita 
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yakin bahwa imbalan yang akan didapat melebihi pengorbanan maka kita 

merasa lebih tertarik dengan orang tersebut. 

 

b.  Hukum ketertarikan Byrne 

Don Byrne mengembangkan model serupa dengan prinsip imbalan 

Homans. Menurut Hukum Ketertarikan Byrne, semakin kuat usaha-usaha 

yang dilakukan untuk mendapat imbalan dari seseorang maka kita akan 

merasa semakin tertarik. Dengan menekankan pada pengusahaan dibanding 

imbalan secara tertentu, model ini mengarakterisasikan ketertarikan sebagai 

suatu proses. Oleh karenanya, atraksi interpersonal bukanlah seperti magnet 

yang terjadi antara dua orang, melainkan pengalaman yang berubah dan 

terjadi terus-menerus, tergantung pada bagaimana dua orang tersebut 

berinteraksi. 

Hukum ketertarikan ini mengidentifikasi beberapa hal penting dalam 

pengusahaan tersebut yaitu kesamaan, evaluasi positif, dan kompatibilitas 

(akan dibahas berikutnya). Kesemuanya itu merupakan faktor dalam 

memperbesar daya tarik. 

 

c.  Model tahapan Mursteins 

Apakah semua faktor tersebut sama pentingnya untuk daya tarik pada 

tahap awal? Model Atraksi Bernard Murstein (disebut sebagai model 3 

tahapan: stimulus, nilai, dan peran) mengatakan tidak. Menurutnya, elemen 

yang berbeda penting untuk tahapan yang berbeda pula dalam atraksi 

interpersonal. 

Marilah kita pelajari 3 tahapan dimaksud. 

1) Pada tahap stimulus, kontak pertama dengan orang lain lebih 

menekankan pada hal-hal yang eksternal sebagai hal yang penting. Anda 

mungkin pertama kali akan lebih tertarik pada orang yang sama dengan 

Anda dalam hal usia, latar belakang sosial, dan tingkat ketertarikan. 

2) Pada tahap kedua dalam interaksi adalah tahap nilai; di sini Anda akan 

mengetahui apakah sikap dan nilai yang Anda miliki sama dengannya 

seperti agama atau gagasan politik. Jika ternyata tidak sesuai dengan apa 

yang Anda miliki maka Anda akan merasa kurang senang untuk bersama 

orang itu. 

3) Terakhir, tahapan peran. Hal yang penting adalah apakah Anda dan dia 

dapat membangun peran yang kompatibel, saling mengisi, yaitu suatu 

cara untuk berhubungan satu sama lain. Misalnya, apabila dalam 
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mengambil keputusan Anda terbiasa dominan maka apabila orang 

tersebut sama dominannya dengan Anda maka akan terjadi kompetisi. 

Oleh karenanya Anda lebih menyukai orang yang membiarkan Anda 

mengambil peran dominan tersebut. 

 

2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Atraksi Interpersonal 

Hal-hal yang dapat menentukan ketertarikan (atraksi) dapat dibedakan 

menjadi faktor personal dan situasional. Jalaluddin Rakhmat mengidentifikasi 

faktor-faktor tersebut sebagai berikut. 

a.  Faktor personal 

1)  Kesamaan karakteristik personal 

 Kesamaan karakteristik personal ditandai dengan kesamaan dalam nilai-

nilai, sikap, keyakinan, tingkat/status sosial ekonomi, agama, dan 

ideologi. Mereka yang memiliki kesamaan dalam hal-hal tadi cenderung 

menyukai satu sama lain. 

 Menurut teori Cognitive Consistency dari Fritz Heider, manusia selalu 

berusaha mencapai konsistensi dalam sikap dan perilakunya. Kita ingin 

memiliki sikap yang sama dengan orang yang kita sukai, supaya seluruh 

unsur kognitif kita konsisten. 

 Persepsi tentang adanya kesamaan mendatangkan ganjaran atau imbalan 

(reward), sedangkan perbedaan cenderung tidak menyenangkan dan 

membuat tidak nyaman. Kesamaan sikap orang lain dengan kita 

memperteguh kemampuan kita dalam menafsirkan realitas sosial. Kita 

cenderung menyukai orang yang mendukung kita. Kesamaan dengan 

orang lain membuat kita lebih percaya diri dan pada gilirannya 

meningkatkan self-esteem (harga diri) kita. 

 Asas kesamaan bukanlah satu-satunya penentu dalam ketertarikan kita 

pada orang lain. Atraksi interpersonal pada akhirnya merupakan 

gabungan dari efek keseluruhan interaksi di antara individu. Meskipun 

demikian, bagi komunikator, lebih tepat memulai komunikasi dengan 

mencari kesamaan di antara semua peserta komunikasi. 

 

2)  Tekanan emosional 

 Orang yang berada di bawah tekanan emosional, cemas, dan stress, akan 

menginginkan kehadiran orang lain. Pada kondisi ini, kecenderungan 

untuk lebih menyukai orang lain pada gilirannya akan besar pula. 
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 Contoh, orang yang tertimpa musibah, kebakaran, kematian, misalnya 

akan merasa senang apabila didatangi kerabat atau handai tolan. 

3)  Harga diri yang rendah 

 Sebuah studi menunjukkan, apabila harga diri seseorang direndahkan 

maka hasrat afiliasi menjadi bertambah. Dengan kata lain, orang yang 

rendah diri cenderung mudah menyukai orang lain. Orang yang misalnya 

merasa penampilan fisiknya tidak menarik, kurang cantik, akan mudah 

menerima persahabatan dari orang lain. 

4)  Isolasi sosial 

 Tidak dapat disangkal lagi bahwa manusia adalah makhluk sosial. 

Manusia mungkin tahan hidup terasing untuk sementara waktu, tetapi 

tidak untuk waktu yang lama. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

tingkat isolasi sosial sangat besar pengaruhnya terhadap kesukaan kita 

pada orang lain. Bagi mereka yang terisolasi (misalnya narapidana, 

petugas di rimba belantara, dan orang yang tinggal di tempat terpencil), 

kehadiran orang lain mendatangkan kebahagiaan. Dalam konteks seperti 

ini, yaitu kondisi terasing atau sendiri maka kecenderungan individu 

untuk menyenangi orang lain bertambah. 

 

b.  Faktor situasional 

1)  Daya tarik fisik (physical attractiveness) 

 Pepatah bilang, jangan menilai buku dari sampulnya. Akan tetapi, bagi 

kebanyakan kita, ketertarikan lebih kuat dipengaruhi oleh daya tarik fisik 

seseorang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa daya tarik fisik 

seseorang sering menjadi penyebab utama atraksi interpersonal. Orang-

orang yang cantik atau tampan biasanya lebih disenangi. Beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa kecantikan dan ketampanan 

diasosiasikan dengan sifat-sifat baik hati, cerdas, pandai bergaul, sukses, 

mandiri, dan dapat menyesuaikan diri, sementara yang jelek 

diasosiasikan dengan sifat-sifat yang sebaliknya. Orang cantik atau 

tampan biasanya lebih mudah memperoleh simpati dan perhatian orang. 

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa orang-orang yang cantik 

atau tampan umumnya lebih efektif dalam memengaruhi pendapat orang 

dan biasanya diperlakukan lebih sopan. Bahkan, bayi pun lebih suka 

kepada orang dewasa yang menarik daripada yang buruk (Langlois, 

Roggman & Reiser-Danner, 1990). 
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2)  Ganjaran (reward) 

 Kita menyenangi orang yang memberikan ganjaran kepada kita. 

Ganjaran itu dapat berupa bantuan, dukungan moral, pujian, atau hal-hal 

yang meningkatkan harga diri kita. 

3) Familiarity 

 Konsep ini artinya adalah hal-hal yang sering kita lihat atau sudah kita 

kenal dengan baik. Jika kita sering berjumpa dengan seseorang, biasanya 

kita akan menyukainya. Familiriaty terbentuk dari seringnya sesuatu 

terjadi “semakin sering kita melihat seseorang atau melakukan sesuatu, 

kita semakin akrab dengan sesuatu atau seseorang itu”. Para peneliti 

mengatakan umumnya keakraban dapat meningkatkan ketertarikan. 

4)  Kedekatan (proximity) dan closeness 

 Konsep ini erat kaitannya dengan familiarity. Hubungan kita dengan 

orang lain tergantung pada seberapa dekat orang tersebut dengan kita. 

Penelitian menunjukkan bahwa orang cenderung menyenangi mereka 

yang tempat tinggalnya berdekatan dan persahabatan lebih mudah 

tumbuh di antara tetangga yang berdekatan. Di sini perlu dipertanyakan 

apakah karena saling menyukai orang berdekatan atau karena berdekatan 

orang menjadi saling menyukai. Pada dasarnya, kedua hal itu benar. 

 Weber (1992) menyebutkan bahwa kedekatan merujuk pada hal-hal yang 

terasa dekat, baik jarak ataupun emosional. Umumnya, semakin besar 

kedekatan antara satu orang dengan lainnya, semakin besar pula 

ketertarikan di antara mereka. Kebanyakan orang yang pada akhirnya 

menikah atau menjadi sahabat baik, didahului dengan terlibat bersama 

dalam suatu hal, biasanya hal yang rutin. Kita akan lebih bisa 

membentuk opini tentang orang yang tinggal dalam satu tempat kos atau 

tetangga, ketimbang orang yang lebih jauh tidak peduli seberapa besar 

kesamaan yang dimiliki. Penelitian mengenai kedekatan ini menegaskan 

bahwa kedekatan dapat menjadi penyaring dalam interaksi di tahap awal, 

yang menentukan dengan siapa kita bisa membentuk ketertarikan dan 

siapa yang tidak. 

 Kedekatan juga bisa berupa kedekatan fungsional atau kontak dalam hal 

perilaku. Meski Anda mempunyai beberapa tetangga yang dekat, tetapi 

ketertarikan Anda akan terbentuk dengan tetangga yang terlibat dalam 

suatu kegiatan, terutama yang terjadi secara spontan dan reguler. Misal, 

salah satu tetangga membuang sampah di pagi hari pada saat yang sama 
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dengan Anda. Maka, ketertarikan antara Anda dan dia akan jauh lebih 

kuat daripada dengan tetangga lainnya. 

 Kondisi atau keadaan arsitektural tempat kita berada juga memengaruhi 

kedekatan fungsional. Jika kita tinggal di lokasi yang banyak dikunjungi 

atau dilewati orang banyak seperti lantai dasar sebuah gedung, 

berdekatan dengan tangga atau elevator, dekat pintu ke luar atau ruang 

pelayanan maka kita lebih bisa untuk menghadapi orang lain dan bisa 

juga menjadi populer. 

5) Kemampuan (competence) 

 Ada kecenderungan bahwa kita menyukai orang-orang yang memiliki 

kemampuan lebih tinggi dari kita atau lebih berhasil dalam 

kehidupannya. Orang-orang yang sukses umumnya mendapat simpati 

orang banyak. Kita cenderung lebih menyukai orang yang kompeten 

daripada orang yang tidak kompeten atau tidak berbakat. Kualifikasi 

untuk hubungan ini adalah orang yang sangat kompeten dapat lebih 

disukai jika mereka melakukan kesalahan. Contohnya, seseorang yang 

sangat pintar yang menumpahkan kopi pada dirinya sendiri, dikatakan 

“meskipun pintar tapi tetap manusia”, sementara jika itu terjadi pada 

orang yang kurang pintar maka ia disebut “pecundang”. 

 

C.   ATRAKSI INTERPERSONAL DAN KOMUNIKASI 

 

Sulit untuk memisahkan atraksi interpersonal dengan interaksi dengan 

orang lain. Kebanyakan apa yang kita katakan sebagai hal yang menarik akan 

terungkap hanya setelah kita melakukan kontak dengan orang lain. 

Daya tarik seseorang sangat penting bagi komunikasi interpersonal. 

Hubungan-hubungan kita dengan orang lain sedikit banyak dipengaruhi oleh 

apakah kita menyukai orang lain atau tidak. Jika kita menyukai seseorang, 

kita akan cenderung melihat segala hal yang berkaitan dengannya secara 

positif. Sebaliknya, apabila kita tidak menyukainya, kita akan melihatnya 

secara negatif. 

Pentingnya daya tarik dalam komunikasi juga dilandasi oleh adanya efek 

timbal balik dalam ketertarikan. Kita menjadi tertarik pada seseorang yang 

tertarik kepada kita. Singkatnya, jika seseorang menyukai kita maka kita 

balik menyukainya. 

Orang yang memiliki daya tarik bagi orang lain akan lebih dapat 

memengaruhi pendapat dan sikap seseorang. Oleh karena itu, penilaian dan 
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penafsiran akan sesuatu juga dipengaruhi oleh sejauh mana daya tarik orang 

tersebut bagi kita. 

Daya tarik juga besar pengaruhnya pada suasana komunikasi yang 

berkembang. Pada gilirannya ini akan membuat komunikasi menjadi lebih 

efektif. Jika saling menyukai, orang akan mengembangkan komunikasi yang 

efektif. Mengapa? Buktikanlah sendiri. Anda akan merasa nyaman dan 

senang berada di antara orang-orang yang Anda sukai. Sebaliknya, Anda 

akan tegang dan resah berada di antara orang-orang yang tidak Anda sukai. 

Pada situasi terakhir ini Anda ingin mengakhiri komunikasi dengan mereka. 

Nah, pada situasi demikian, siapa yang berani mengatakan bahwa 

komunikasi akan efektif? 

 

 

 

 

 
 

1) Salah satu alasan melakukan afiliasi adalah karena adanya yang disebut 

sebagai pembandingan sosial. Jelaskan yang dimaksud dengan 

pembandingan sosial dan beri contohnya! 

2) Coba diskusikan dengan teman-teman Anda tentang pengertian atraksi  

dalam komunikasi interpersonal! Uraikan salah satu faktor personal yang 

dapat memengaruhi atraksi dalam komunikasi interpersonal dan berikan 

contohnya! 

3) Berikan gambaran salah satu faktor situasional yang memengaruhi 

atraksi interpersonal dalam komunikasi interpersonal! 

4) Uraikan tentang teori reinforcement dalam menjelaskan mengapa kita 

menyukai orang! 

5) Jelaskan bagaimana atraksi interpersonal memengaruhi komunikasi 

interpersonal! 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 

1) Salah satu alasan untuk melakukan afiliasi adalah karena kita melakukan 

pembandingan karena kebutuhan untuk memperoleh validasi atau 

kepercayaan terhadap sesuatu yang tidak pasti. Pembandingan sosial kita 

lakukan jika kita berada dalam ketidakpastian. Kita akan termotivasi 

LATIHAN 

 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 

kerjakanlah latihan berikut! 
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untuk berafiliasi ketika kita merasakan ketidakpastian tentang apa yang 

normal, wajar atau benar tentang suatu hal. Pembandingan sosial 

dilakukan jika kita berada dalam keadaan takut. Pada waktu kita takut, 

akan sangat membantu jika kita bersama dengan orang lain, terutama 

jika orang lain tersebut juga merasa takut. Sebab ketakutan tidak hanya 

butuh teman, tetapi teman yang juga mengalami rasa takut. 

 Contohnya, apabila kita akan menghadapi ujian lisan, kita akan 

menunggu bergabung dengan teman-teman yang sama-sama akan ujian 

atau menunggu giliran maju ujian, daripada bergabung dengan teman-

teman lain yang datang untuk memberikan dukungan saja. ujian lisan. 

2) Dalam suatu hubungan interpersonal sering kali terjadi seorang individu 

tertarik pada individu lainnya dan kemudian mengembangkan hubungan 

komunikasi. Hal ini bisa terjadi karena ada apa yang disebut atraksi 

interpersonal. Atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, 

sikap positif dan daya tarik seseorang. Makin tertarik seseorang pada 

orang lain makin besar kecenderungan orang tersebut berkomunikasi 

dengannya, serta melakukan hubungan interpersonal.  

3) Salah satu dari faktor-faktor personal yang menentukan siapa tertarik 

kepada siapa adalah kesamaan karakteristik orang tersebut. Kesamaan 

karakteristik personal ditandai dengan, antara lain kesamaan nilai, sikap, 

keyakinan, tingkat sosial ekonomi dan sebagainya. Mereka yang 

memiliki kesamaan dalam hal-hal tadi, cenderung menyukai satu sama 

lain. 

4) Ada teori Cognitive Consistency yang dikemukakan oleh Fritz Heider 

yang menyatakan bahwa manusia selalu berusaha mencapai konsistensi 

dalam sikap dan perilakunya. Sesuai dengan teori maka seseorang ingin 

memiliki sikap yang sama dengan orang yang disukainya adalah agar 

seluruh unsur kognisinya konsisten. 

 Contoh: orang yang mempunyai hobi olahraga sepeda misalnya akan 

menyukai orang lain yang hobinya juga olahraga sepeda. Penemuan 

orang-orang yang minatnya sama tersebut akan membuahkan 

pemahaman pengalaman dan permasalahan yang sama mengenai 

olahraga sepeda. Adanya kesamaan kognisi ini akan mendatangkan 

kesenangan bagi kedua belah pihak. 

 Perkumpulan Pengajian Remaja, Perkumpulan Muda-Mudi Katolik 

adalah contoh dari kesamaan karakteristik personal. Salah satu faktor 

situasional yang dapat memengaruhi atraksi interpersonal yang akan 
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dikemukakan di sini adalah kedekatan (proximity) atau closeness. 

Hubungan kita dengan orang lain akan tergantung seberapa dekat orang 

tersebut dengan kita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang 

cenderung menyenangi mereka yang tempat tinggalnya berdekatan dan 

persahabatan lebih mudah tumbuh di antara tetangga yang berdekatan. 

5) Teori reinforcement mengemukakan bahwa seseorang menyukai orang 

lain atau tidak menyukai orang lain sebagai hasil belajar (learning). 

Mengenai belajar (learning) sendiri dikemukakan ada 3 (tiga) unsur yang 

diterangkan, yaitu asosiatif, instrumental, dan sosial. 

 Menurut prinsip 3 (tiga) unsur belajar asosiatif adalah orang menyenangi 

orang lain atau tidak menyenangi, berdasarkan pengalaman dan 

rangsangan yang diasosiasikan dengan pengalaman yang menyenangkan, 

orang akan menyukai dan sebaliknya. Sedang menurut prinsip belajar 

instrumental maka orang akan menyukai orang lain yang memberi 

imbalan dan tidak menyukai orang yang memberi hukuman 

(punishment). Prinsip teori belajar sosial adalah orang menyukai orang-

orang yang dilihat disukai oleh lingkungan sosialnya dan sebaliknya 

 

 

 

 

Atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif 

dan daya tarik seseorang. Proses umum dari atraksi interpersonal adalah 

afiliasi, daya tarik, dan komunikasi. 

Afiliasi adalah kecenderungan untuk berhubungan, berkumpul, 

berkerumun dengan orang lain. Dorongan untuk afiliasi ini sebagian 

disebabkan oleh faktor biologis, (terutama bagi hewan atau primata lain).  

Terdapat beberapa alasan mengapa kita berafiliasi yaitu (1) untuk 

mendapatkan imbalan sosial (social rewards); (2) mengurangi rasa takut;           

(3) untuk memperoleh pembandingan sosial. 

Variasi-variasi dalam afiliasi terjadi karena tidak semua orang 

mempunyai kebutuhan yang sama akan afiliasi, baik secara umum 

maupun khusus sehingga ada hal-hal lain yang berkaitan dengan 

kebutuhan afiliasi yaitu (1) urutan kelahiran; (2) informasi; (3) 

attachment, terdiri atas tiga macam yaitu secure attachment, kecemasan 

atau perasaan tidak mantap, dan sikap menghindar. 

Atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif 

dan daya tarik seseorang. Adanya daya tarik ini membentuk rasa suka. 

Rasa suka pada seseorang umumnya membuat orang yang kita sukai 

RANGKUMAN 
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menjadi signifikan bagi kita. Faktor-faktor yang memengaruhi daya tarik 

seseorang dengan orang lain adalah (1) faktor-faktor personal, meliputi 

(a) kesamaan karakteristik personal; cognitive consistent theory dari 

Fritz Heider mengemukakan bahwa orang cenderung memiliki sikap 

yang sama dengan orang yang disukai; (b) tekanan emosional (stress), 

(c) harga diri yang rendah, dan (d) isolasi sosial, (2) faktor-faktor 

situasional, dapat berupa (a) daya tarik fisik, (b) ganjaran (reward),        

(c) familiarity, (d) kedekatan (closeness), dan (e) kemampuan. 

Dalam hubungan dengan atraksi interpersonal ini ada 4 (empat) teori 

liking yang menjelaskan (1) Reinforcement theory menjelaskan bahwa 

seseorang menyukai orang lain adalah sebagai hasil belajar, (2) Equity 

theory menyatakan bahwa dalam suatu hubungan, manusia selalu 

cenderung menjaga keseimbangan antara harga (cost) yang dikeluarkan 

dengan ganjaran (reward) yang diperoleh, (3) Exchange theory 

berpendapat bahwa interaksi sosial diibaratkan sebagai transaksi dagang. 

Jika orang kenal pada seseorang yang mendatangkan keuntungan 

ekonomis dan psikologis akan lebih disukai, (4) Gain-loss theory 

berpendapat bahwa orang cenderung lebih menyukai orang-orang yang 

menguntungkan bagi kita dan kurang tertarik pada orang-orang yang 

merugikan kita. 

Dalam komunikasi interpersonal, daya tarik seseorang sangat 

penting. Jika kita menyukai seseorang akan cenderung melihat segala hal 

yang berkaitan dengannya, positif. Sebaliknya, apabila kita tidak 

menyukainya, kita akan melihat segalanya secara negatif.  

Jika orang saling menyukai ia akan mengembangkan komunikasi 

yang menyenangkan dan efektif. Orang akan merasa senang dan nyaman 

jika berada di antara orang-orang yang disukai. Sebaliknya, akan terasa 

tegang dan resah apabila berada di antara orang-orang yang tidak disukai 

serta ingin mengakhirinya. 

 

    

 
 

 

1) Berikut ini adalah faktor-faktor personal yang memengaruhi daya tarik 

seseorang pada orang lain, kecuali .... 

A. kesamaan karakteristik personal. 

B. keadaan emosi yang menekan (stres) 

C. keadaan terisolasi 

D. kesetiakawanan 

 

TES FORMATIF 1 
 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 



⚫ SKOM4317/MODUL 7 7.17 

2) Hal berikut adalah, gambaran dari teori cognitive consistency yang 

dikemukakan oleh Fritz Heider tentang atraksi interpersonal ....  

A. perkumpulan penggemar sepeda sehat  

B. rukun tetangga/rukun warga 

C. siskamling 

D. perkumpulan kematian 

 

3) Ibu Nina tidak segan-segan berkorban materi kepada Ibu Chaera yang 

selalu menghibur dan memberi dorongan apabila ia mengalami kesulitan. 

Hubungan ini tergolong pada pengaruh faktor personal jenis .... 

A. kesamaan karakteristik 

B. adanya ganjaran (reward) 

C. ketulusan dan keramahan 

D. kemampuan  menghibur orang lain 

 

4)  Oleh karena setiap hari bertemu di kampus, Seruni dan Dahlan saling 

jatuh cinta. Atraksi interpersonal yang terjadi ini sebagaimana 

digambarkan oleh .... 

A. teori reinforcement 

B. teori equity  

C. exchange theory  

D. gain loss theory 

 

5) Dalam suatu hubungan interpersonal yang baik diperlukan adanya saling 

menerima dan saling memberi (to take and to give). Hal ini sesuai 

dengan pendapat dari teori .... 

A. belajar sosial 

B. equity 

C. pertukaran 

D. untung-rugi 

 

Petunjuk: 

A  apabila pernyataan Benar, alasan Benar, dan keduanya merupakan 

hubungan sebab akibat. 

B apabila pernyataan Benar, alasan Benar, tetapi keduanya bukan 

merupakan hubungan sebab akibat. 

 

C apabila pernyataan Benar, alasan Salah atau sebaliknya, pernyataan 

Salah dan alasan Benar. 

D apabila pernyataan maupun alasan keduanya salah. 
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6) Orang yang memiliki daya tarik bagi orang lain akan memengaruhi 

pendapat dan sikap seseorang. 

Sebab 

 Daya tarik juga besar pengaruhnya pada suasana komunikasi yang 

berkembang. 

 

7)  Jika kita berada di antara orang-orang yang kita sukai akan merasa, 

nyaman, dan senang. 

Sebab 

 Komunikasi akan menjadi lebih efektif apabila daya tarik para 

komunikan kuat. 

 

8) Pak Badri lebih menyukai si Amril, menantunya yang dapat  

membantunya bekerja di bengkelnya daripada Kahar, menantunya yang 

guru SD. 

Sebab 

 Teori pertukaran  menyatakan interaksi sosial adalah semacam transaksi 

dagang, kita menyukai orang-orang yang mendatangkan keuntungan 

ekonomis dan psikologis. 

 

9)  Jika kita menyukai seseorang cenderung melihat segala hal yang 

berkaitan dengan positif. 

Sebab 

 Kita menyukai orang karena mendatangkan keuntungan material. 

 

10) Daya tarik seseorang tidak memengaruhi komunikasi interpersonal dan 

hubungan interpersonal. 

Sebab 

 Faktor-faktor situasional akan lebih memengaruhi daya tarik seseorang 

daripada faktor-faktor itu sendiri. 

 

 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang 

terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 

Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1. 

 

 

 

 

 

Tingkat penguasaan = 
Jumlah Jawaban yang Benar

100%
Jumlah Soal
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Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 

                                          80 -  89%  = baik 

                                          70 -  79%  = cukup 

                                               < 70%  = kurang 

 

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 

Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang 

belum dikuasai. 

 

 



7.20  Psikologi Komunikasi ⚫ 

Kegiatan Belajar 2 

 
Hubungan Interpersonal  

 
omunikasi yang efektif ditandai dengan hubungan interpersonal yang 

baik. Ketika kita berkomunikasi, kita bukan sekadar menyampaikan isi 

pesan, tetapi kita juga menentukan kadar hubungan interpersonal. Jadi, kita 

bukan sekadar menentukan content tetapi juga relationship. Kalimat-kalimat 

berikut ini memiliki isi pesan yang sama, tetapi memiliki perbedaan dalam 

kadar hubungan interpersonal di dalamnya. A berkata pada B: “Sebutkan 

nama kamu!’ A berkata pada C: “Siapa nama Anda?” Dan A berkata pada D: 

“Bolehkah saya tahu siapa nama Bapak?” Kalimat-kalimat tadi bukan hanya 

menyampaikan isi (yaitu pertanyaan tentang nama), tetapi juga 

mendefinisikan hubungan interpersonal (bagaimana hubungan A dengan B, 

A dengan C, dan A dengan D). Inilah yang mejadi hakikat dari hubungan 

interpersonal. 

Pandangan di atas melahirkan istilah baru untuk menunjukkan aspek 

hubungan dari pesan komunikasi ini yaitu metakomunikasi. Jadi, studi 

komunikasi interpersonal bergeser dari isi pesan kepada aspek relasional. 

Aspek relasional inilah yang menjadi unit analisis dari komunikasi 

interpersonal. 

Dari segi psikologi komunikasi, kita dapat menyatakan bahwa makin 

baik hubungan interpersonal, makin terbuka orang untuk mengungkapkan 

dirinya; makin cermat persepsinya tentang orang lain dan persepsi dirinya 

sehingga makin efektif komunikasi yang berlangsung di antara komunikan. 

Hubungan interpersonal terbentuk ketika proses pengolahan pesan (baik 

verbal maupun nonverbal) secara timbal-balik terjadi. Melalui proses 

pengolahan pesan secara timbal-balik ini – yang dinamakan komunikasi 

interpersonal – maka sebuah hubungan tumbuh, berkembang, dan melemah. 

Ketika sebuah hubungan interpersonal tumbuh, muncul pula sebuah 

kesepakatan tentang aturan berkomunikasi antara para partisipan (individu) 

yang terlibat. Aturan ini disepakati bersama dan mewarnai bentuk hubungan 

yang terjadi. Jika salah satu pihak tidak lagi mematuhi aturan bersama itu, 

sebuah hubungan mungkin bisa putus. 

Marilah kita awali pokok bahasan hubungan interpersonal ini dengan 

subpokok bahasan jenis hubungan interpersonal, kemudian subpokok 

K 
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bahasan perkembangan hubungan interpersonal, selanjutnya pola-pola 

relasional, dan terakhir adalah faktor-faktor yang memengaruhi pola 

hubungan interpersonal. 

 

A. JENIS HUBUNGAN INTERPERSONAL 

 

Hubungan interpersonal dapat diklasifikasikan berdasarkan faktor-faktor 

berikut. 

 

1. Berdasarkan Jumlah Individu yang Terlibat: Hubungan Diad dan 

Hubungan Triad 

Hubungan diad adalah hubungan antara dua individu. Kebanyakan 

hubungan kita dengan orang lain bersifat diadik. Sebagai manusia, kontak 

pertama kita dengan orang lain juga diadik. Hingga berumur sekitar 6 tahun, 

kita baru bisa melakukan kontak dengan beberapa orang pada saat yang 

bersamaan. Ketika kita makin dewasa, kita akan terlibat pada beberapa 

hubungan diad yang berbeda. 

Wiliam Wilmot mencatat beberapa ciri khas hubungan diad. 

a. Setiap hubungan diad memiliki tujuan khusus. Fungsi yang berusaha 

dipenuhi oleh hubungan diadik guru-murid berbeda dengan hubungan 

suami-istri, dan keduanya berbeda dengan hubungan dokter-pasien atau 

direktur-karyawan. 

b. Individu dalam hubungan diad menampilkan “wajah” yang berbeda 

dengan dalam hubungan diad lainnya. Individu yang sama terlibat dalam 

hubungan guru-murid dan hubungan suami-istri akan berbeda. Sebagai 

guru dalam hubungan guru-murid ia tidak akan sama dengan 

tindakannya sebagai istri dalam hubungan suami-istri. Dengan demikian, 

individu akan selalu tampak berbeda dalam setiap hubungan yang 

dikembangkannya. 

c. Pada hubungan diad berkembang pola komunikasi (termasuk pola 

berbahasa) yang unik/khas yang akan membedakan hubungan tersebut 

dengan hubungan-hubungan diad lainnya. Suami-istri, misalnya 

memiliki “kode-kode” tersendiri yang hanya dimengerti oleh mereka 

berdua. Dalam contoh lain, dua sahabat memiliki bahasa rahasia sendiri. 

 

Hubungan triad adalah hubungan antara tiga orang. Dibandingkan 

hubungan diad, hubungan triad: (a) lebih kompleks, (b) tingkat 
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keintiman/kedekatan antarindividu lebih rendah, dan (c) keputusan yang 

diambil lebih didasarkan voting atau suara terbanyak (dalam hubungan diad, 

keputusan diambil melalui negosiasi). Keputusan yang diambil dengan voting 

ini lebih memungkinkan timbulnya ketidakpuasan. 

 

2. Berdasarkan Tujuan yang Ingin Dicapai: Hubungan Tugas dan 

Hubungan Sosial 

Sebuah hubungan dapat terbentuk karena tujuan menyelesaikan sesuatu 

yang tidak dapat dikerjakan oleh individu sendirian. Hubungan seperti ini 

dinamakan hubungan tugas (task relationship). Misalnya, Anda dengan 

teman Anda menyelesaikan paper dari dosen, hubungan antara sopir taksi 

dan penumpang, hubungan terapis dan pasien. 

Sebuah hubungan juga dapat terbentuk tanpa adanya tujuan untuk 

menyelesaikan sesuatu; hubungan terbentuk secara personal atau sosial. 

Hubungan ini dinamakan hubungan sosial (social relationships), misalnya 

hubungan dua sahabat akrab, hubungan dengan kenalan baru di kantin, 

hubungan dua karyawan ketika makan siang. Hubungan-hubungan seperti ini 

dapat membantu individu dari rasa keterasingan atau kesepian. 

 

3. Berdasarkan Jangka Waktu: Hubungan Jangka Pendek dan 

Hubungan Jangka Panjang 

Hubungan jangka pendek adalah hubungan yang sementara sifatnya, 

hanya berlangsung sebentar. Misalnya, hubungan yang tercipta dengan teman 

yang Anda temui di koridor kampus (Anda mungkin hanya saling menyapa 

“Hai” atau “Dag…” lalu saling bergegas kembali), hubungan dengan petugas 

di apotek ketika Anda minta dibuatkan kuitansi obat, Anda menyapa teman 

arisan ibu Anda di jalan, dan sebagainya. 

Sebaliknya, hubungan jangka panjang berlangsung lama. Makin lama 

suatu hubungan, makin banyak investasi yang kita tanam di dalamnya 

(misalnya emosi atau perasaan, materi, waktu, komitmen). Dan karena 

investasi yang kita tanam itu banyak, makin besar usaha kita untuk 

mempertahankannya. Cobalah, Anda pasti lebih berusaha menjaga hubungan 

Anda dengan kawan lain yang baru terbentuk. Perpecahan dalam hubungan 

yang telah lama terbentuk lebih menyakitkan dibandingkan perpecahan 

dalam hubungan baru. Mengapa? Ya karena investasi tadi. Sudah terlalu 

banyak “modal” yang kita tanam sehingga ketika hubungan itu pecah, ah… 

bukan main sakit rasanya. 
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4. Berdasarkan Tingkat Kedalaman atau Keintiman: Hubungan Biasa 

dan Hubungan Akrab/Intim 

Hubungan ini misalnya dapat dilihat pada dua ekstrem: hubungan antara 

kenalan biasa di satu ekstrem dan hubungan suami-istri di titik ekstrem 

lainnya. Hubungan kenalan biasa sama sekali tidak dalam atau intim. Pola-

pola komunikasi yang berkembang bersifat impersonal dan ritual. Misalnya, 

dua tetangga jauh bertemu. Percakapan yang berkembang seperti ini: 

A : Apa kabar? 

B : Baik? Anda juga sehat? 

A : Alhamdulillah 

B : Anak-anak sehat? 

A : Baik…baik…Alhamdulillah. 

B : Untung cuaca cerah hari ini. Kemarin hujan melulu. 

A : Iya. Saya dengar di kompleks sebelah sampai banjir. 

B : Iya, kasihan. Untunglah musim hujan hampir selesai. 

A : Betul. Kata televisi begitu. 

      dan seterusnya. 

 

Hubungan akrab atau intim bersifat personal dan terbebas dari hal-hal 

yang ritual. Hubungan seperti ini ditandai oleh penyingkapan diri (self-

disclosure). Makin intim suatu hubungan, makin besar kemungkinan 

terjadinya penyingkapan diri tentang hal-hal yang bersifat pribadi. 

Penyingkapan diri ini umumnya bersifat tentang hal-hal yang bersifat pribadi. 

Penyingkapan diri ini umumnya bersifat timbal-balik; suatu penyingkapan 

diri oleh seorang individu akan mendorong individu lain melakukan tindakan 

yang sama. Saling mengungkapkan diri ini akan makin mempererat dan 

makin menambah intim suatu hubungan interpersonal. 

Hubungan yang intim tersebut terkait dengan jangka waktu; keintiman 

akan tumbuh pada hubungan jangka panjang. Oleh karena itu, hubungan yang 

intim akan cenderung dipertahankan dan dipelihara terus karena investasi 

yang ditanam individu di dalamnya jangka waktu yang lama telah banyak. 

 

B. PERKEMBANGAN HUBUNGAN INTERPERSONAL 

 

Apa pun perkembangan hubungan yang terjadi, dinamika sebuah 

hubungan interpersonal tumbuh, berkembang, dan berakhir akan sama pada 
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semua hubungan. Menurut Ruben, tahap-tahap suatu hubungan interpersonal, 

meliputi berikut ini. 

 

1. Inisiasi  

Tahap ini merupakan tahap yang paling awal dari suatu hubungan 

interpersonal. Pada tahap ini kedua individu memperoleh data mengenai 

keadaan masing-masing melalui petunjuk nonverbal seperti senyuman, 

jabatan tangan, pandangan sekilas, dan gerakan tubuh tertentu. Dalam 

hubungan yang lebih mapan, terjadi proses pertukaran yang resiprokal 

(timbal-balik). Bahasa memainkan peranan penting ketika individu melewati 

kesan pertamanya pada seorang individu. 

 

2. Eksplorasi  

Tahap ini merupakan pengembangan dari tahap inisiasi dan terjadi tidak 

lama sesudah inisiasi. Di sini mulai dijajaki potensi yang ada dari tiap 

individu serta dipelajari kemungkinan-kemungkinan yang ada dari suatu 

hubungan. Dalam tahap ini individu mengumpulkan informasi mengenai 

norma berkomunikasi, citra, sistem nilai, serta minat dari mitra 

komunikasinya. Hal-hal inilah yang mendasari kelangsungan hubungan yang 

ada. 

 

3. Intensifikasi  

Jika hubungan pada tahap kedua meningkat maka kita akan sampai pada 

tahap ini. Pada tahap ini, individu harus memutuskan – baik secara verbal 

ataupun nonverbal – apakah hubungan akan dilanjutkan atau tidak. Dengan 

meningkatnya hubungan, individu menyepakati pola-pola komunikasi dari 

masing-masing pihak. Hal-hal yang disepakati bersama ini, antara lain norma 

kerja sama dan penggunaan lambang verbal (bahasa). 

 

4. Formalisasi  

Dalam perkembangannya, hubungan yang telah berjalan (dalam konteks 

apa pun) itu perlu diformalkan. Pada tahap ini tiap-tiap individu secara 

bersama-sama mengembangkan simbol-simbol, pola-pola komunikasi yang 

disukai, kebiasaan dan lain-lain. Misalnya, antara dua orang yang berpacaran, 

hubungan diformalkan melalui pertunangan atau bertukar cincin. Pada 

hubungan kerja, hubungan diformalkan dengan penandatanganan kontrak 
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kerja. Pada hubungan antara penjual dan pembeli, hubungan diformalkan 

dengan penanda tangan akta jual-beli. 

 

5. Redefinisi  

Sejalan dengan waktu, individu tidak dapat menghindarkan diri dari 

perubahan. Perubahan ini mampu menciptakan tekanan terhadap hubungan 

yang tengah berlangsung. Konsekuensinya adalah individu perlu 

mendefinisikan kembali hubungan yang sedang dijalankan. Sebagai contoh, 

menjelang remaja, seorang anak tidak lagi tampak terlalu dekat dengan orang 

tuanya; seorang karyawan yang baru bekerja tiga bulan merasa tidak puas 

dengan imbalan yang diterimanya dan mulai membanding-bandingkan 

gajinya dengan temannya yang bekerja di perusahaan lain. 

Adakalanya proses ini dapat diatasi secara baik (manageable), dan tahap 

ini merupakan bagian dari proses perkembangan hubungan yang sifatnya 

gradual dan alami. Di sisi lain, jika perubahan yang terjadi terlalu cepat  atau 

drastis, hal ini menyebabkan kemunduran dalam kualitas suatu hubungan. 

 

6. Deteriorasi  

Pada awalnya, kemunduran atau melemahnya suatu hubungan biasanya 

tidak disadari. Segala hal baik yang fisik ataupun simbolis – yang ada dalam 

hubungan itu tidak lagi disepakati secara bersama. Hal-hal yang menjadi 

tujuan dan orientasi dari hubungan yang ada menjadi tidak jelas dan 

memudar. Norma-norma yang muncul ketika hubungan itu berjalan lebih 

menjadi sebab beban bagi individu yang terlibat dalam hubungan itu. Pada 

akhirnya, kemunduran mengikuti hubungan itu. 

Jika proses kemunduran mencapai kondisi di atas maka hubungan yang 

telah terbina ini dapat mendekati kehancuran. 

Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa suatu hubungan itu tidak selalu 

berjalan dengan selaras dengan tahap-tahap yang disebutkan di atas. Bisa saja 

suatu hubungan dimulai tidak dari tahap inisiasi, tetapi langsung ke tahap 

eksplorasi. Selain itu, mungkin saja hubungan yang terbina langsung 

memasuki tahap yang lebih formal. Pada hubungan yang lain, bisa saja pada 

suatu tahap terjadi kegagalan dan individu itu memulai lagi dari tahap awal 

atau tahap lain. 

Mark Knapp menyebutkan bahwa hubungan interpersonal berkembang 

dalam lima tahap: 
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a. Inisiasi: suatu tahap awal yang dicirikan oleh sedikit pembicaraan. 

b. Eksperimen: suatu tahap di mana para individu mulai mencari informasi 

lebih banyak tentang individu lain. 

c. Intensifikasi: sama dengan tahap intensifikasi Ruben. 

d. Integrasi: tahap yang menumbuhkan perasaan bersama; individu merasa 

sebagai satu kesatuan, bukan lagi individu yang berbeda. 

e. Pertalian atau ikatan: suatu tahap di mana individu secara formal 

meneguhkan hubungan mereka. 

 

Sama seperti Ruben, Knapp juga menyebutkan bahwa tahap-tahap di 

atas tidak harus terjadi pada setiap hubungan. Ia hanya melihat bahwa 

hubungan umumnya cenderung berkembang seperti itu. Orang bisa langsung 

ke tahap ke-5, tanpa perlu melewati tahap-tahap sebelumnya (misalnya: 

sepasang mempelai yang dijodohkan dan langsung bertemu di pelaminan. Ini 

banyak terjadi di masa nenek kita dahulu). Orang yang jatuh cinta pada 

pandangan pertama inginnya cepat ke tahap ke-5. 

Dari berbagai tahap itu; Jalaluddin meringkas perkembangan hubungan 

interpersonal dalam tiga tahap: (1) pembentukan hubungan, (2) peneguhan 

hubungan, dan  (3) pemutusan hubungan. 

 

1. Pembentukan Hubungan Interpersonal 

Tahap ini sering disebut sebagai tahap perkenalan (acquaitance process). 

Fokus pada tahap ini adalah proses penyampaian dan penerimaan informasi 

dalam pembentukan hubungan. Pada tahap ini informasi yang dicari dan 

disampaikan umumnya berkisar mengenai data demografis seperti usia, 

pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, keadaan keluarga. Dengan data 

demografis, orang berusaha membentuk kesan tentang dirinya. Informasi 

yang kita peroleh tidak selalu melalui komunikasi verbal. Kita juga 

membentuk kesan dari petunjuk nonverbal. Kesan pertama ini sangat 

menentukan apakah hubungan interpersonal akan diperteguh atau harus 

diakhiri. 

 

2. Peneguhan Hubungan Interpersonal 

Hubungan interpersonal tidak bersifat statis, tetapi selalu berubah. Untuk 

memelihara dan memperteguh hubungan interpersonal diperlukan tindakan-

tindakan tertentu untuk mengembalikan keseimbangan. Di sini ada empat 
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faktor penting untuk memelihara keseimbangan ini yaitu keakraban, kontrol, 

respons yang tepat, dan nada emosional yang tepat. 

Faktor kedua adalah kesepakatan mengenai siapa yang akan mengontrol 

siapa dan bilamana. Jika dua orang memiliki pendapat berbeda sebelum 

mengambil keputusan, siapa yang harus berbicara lebih banyak, siapa 

menentukan serta siapa yang dominan. Di sini dapat terjadi konflik jika 

kedua pihak ingin berkuasa atau tidak ada pihak yang mau mengalah. 

Faktor ketepatan respons artinya respons dari individu yang satu harus 

diikuti oleh respons individu lain yang sesuai. Respons ini berupa respons 

verbal maupun respons nonverbal. Jika Anda memberikan respons yang 

kurang tepat bagi orang lain hal ini dapat mengakibatkan retaknya hubungan 

interpersonal. 

Faktor keempat yang memelihara hubungan interpersonal yaitu 

keserasian suasana emosional ketika berlangsungnya komunikasi. Bisa saja 

dua individu berinteraksi dalam suasana emosional yang berbeda, dan 

interaksi yang ada menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, besar kemungkinan 

salah satu pihak mengakhiri interaksi atau mengubah suasana emosional itu. 

Dalam hal ini sebaiknya para komunikan ikut menganggapi situasi emosional 

satu sama lain. 

 

3. Pemutusan Hubungan Interpersonal 

Suatu hubungan interpersonal yang paling harmonis sekalipun dapat 

mengalami pemutusan hubungan. Ingat, setiap orang pasti meninggal. Jadi, 

hubungan akan berakhir jika salah satu individu mengalami kematian. Di luar 

faktor ini, hubungan interpersonal menjadi retak karena masalah konflik yang 

terjadi di antara kedua pihak. 

Konflik dapat menyebabkan hubungan interpersonal berakhir. Namun 

sebaliknya, konflik juga dapat membuat kualitas sebuah hubungan 

meningkat. Konflik akan selalu ada dalam sebuah hubungan interpersonal. 

Kajian tentang konflik merupakan kajian penting dalam komunikasi 

interpersonal. 

Menurut R. D. Nye, ada lima sumber konflik sebagai berikut. 

a. Kompetisi: salah satu pihak berusaha memperoleh sesuatu dengan 

mengorbankan orang lain. 

b. Dominasi: salah satu pihak berusaha mengendalikan pihak lain sehingga 

orang itu merasa hak-haknya dilanggar. 
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c. Kegagalan: masing-masing pihak menyalahkan yang lain jika tujuan 

bersama tidak tercapai. 

d. Provokasi: salah satu pihak terus-menerus berbuat sesuatu yang ia 

ketahui dapat menyinggung perasaan yang lain. 

e. Perbedaan nilai: kedua pihak tidak sepakat tentang nilai-nilai yang 

mereka anut. 

 

C. POLA-POLA RELASIONAL 

 

Ketika sebuah hubungan tumbuh, berkembang pula pola-pola 

komunikasi yang merupakan hasil aturan yang dikembangkan para 

partisipan. Ini disebut pola relasional. Tidak benar anggapan orang bahwa 

makin sering orang melakukan komunikasi interpersonal dengan orang lain, 

makin baik hubungan mereka. Ditekankan di sini bukan berapa kali 

komunikasi dilakukan, melainkan bagaimana komunikasi dilakukan. Unsur 

bagaimana ini menunjukkan pola komunikasi yang berkembang. 

Ruben menyebutkan ada empat pola relasional: 

 

1. Suportif dan Defensif 

Sikap suportif merupakan sikap yang mendukung komunikasi 

interpersonal sebaliknya dengan sikap defensif, Jack R. Gibb menyebut enam 

perilaku yang menimbulkan iklim atau perilaku suportif dan defensif yaitu: 

Sikap suportif: 

a. Deskripsi: tidak melakukan penilaian terhadap orang lain. 

b. Orientasi masalah: mengajak orang lain untuk bersama-sama 

menetapkan tujuan dan merancang bagaimana mencapainya, tanpa 

mengarahkan orang lain. 

c. Spontan: tidak melakukan strategi atau bertaktik. 

d. Empati: menempatkan diri pada orang lain dengan pandangan orang lain 

itu. 

e. Persamaan: memandang orang lain setara. 

f. Provisionalisme: kesediaan untuk selalu meninjau kembali pendapat kita, 

tidak dogmatis. 

 

Sikap defensif: 

a. Evaluasi: menilai perilaku orang lain. 

b. Kontrol: mengontrol atau mengarahkan/mengatur orang lain. 
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c. Strategi: merencanakan teknik atau berstrategi dalam berhubungan 

dengan orang lain. 

d. Netralitas: menjauhkan diri dari perasaan atau perhatian orang lain. 

e. Superioritas: merasa lebih berharga atau lebih tinggi dari orang lain. 

f. Certainty: bertindak atas pengetahuan, keyakinan, dan persepsi sendiri 

tanpa mau mengubahnya. 

 

2. Tergantung (Dependen) dan Tidak Bergantung (Independen) 

Hubungan yang beriklim dependen dicirikan jika salah satu individu 

sangat tergantung pada individu lainnya, misalnya karena dukungan, uang, 

pekerjaan, kepemimpinan, petunjuk. Misalnya: hubungan bayi pada orang 

tuanya atau hubungan pasien pada terapisnya. 

Sebaliknya, ada hubungan yang menunjukkan tidak tergantungnya satu 

individu dengan individu lainnya (hubungan independen). Pada hubungan 

seperti ini, seorang individu secara bebas dapat menyatakan 

ketidaksepakatan, ketidaksetujuan, dan penolakan pada individu lainnya. 

 

3. Progresif dan Regresif 

Hubungan yang progresif adalah hubungan ditandai dan menimbulkan 

keputusan serta harmoni. Artinya, hubungan mengarah ke iklim positif. 

Sebaliknya dengan regresif: hubungan tetap berkembang, namun mengarah 

atau menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakharmonisan. 

 

4. Self-Fulfilling dan Self-Defeating Prophecies 

Pola yang dapat memengaruhi suatu hubungan dipengaruhi oleh harapan 

kita. Dalam banyak kasus, apa yang kita harapkan terjadi sering terjadi; atau 

paling tidak, apa yang kita harapkan akan memengaruhi apa yang 

sesungguhnya terjadi. Jika kita berharap akan sesuatu terjadi, kita akan 

berusaha agar sesuatu itu terjadi sehingga apa yang kita harapkan itu terjadi. 

Misalnya, jika Anda sangat menginginkan suatu pekerjaan, Anda akan tampil 

bagus dalam tes wawancara. Mengapa? Anda akan sungguh-sungguh 

menyiapkan diri untuk mendapatkan pekerjaan itu. Anda akan mengerahkan 

segala komitmen dan energi Anda ke sana sehingga Anda bisa tampil 

memukau. Orang bilang, Anda akan “habis-habisan”. Sebaliknya juga dapat 

terjadi. Apa yang tidak Anda inginkan bisa terjadi kalau Anda tidak begitu 

menginginkan  pekerjaan itu, Anda tampil buruk pada saat interview. 
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D. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI POLA 

HUBUNGAN INTER-PERSONAL 

 

Menurut Ruben, terbentuknya pola-pola komunikasi interpersonal 

dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. 

 

1. Tingkat Hubungan dan Konteks 

Pola yang berkembang akan berbeda pada tingkat komunikasi yang satu 

dengan yang lain. Misalnya, jika baru berkenalan (berarti pada tahap inisiasi) 

orang tidak mungkin berlaku defensif. Konteks komunikasi juga 

berpengaruh. Orang yang  bertemu di mall akan berbeda perilakunya dengan 

jika bertemu di taman yang sepi atau di kelas misalnya. 

 

2. Kebutuhan Interpersonal dan Gaya Komunikasi 

Kebutuhan seseorang dalam berhubungan dengan individu lainnya akan 

memengaruhi iklim komunikasi yang berkembang. Kebutuhan itu, misalnya 

kebutuhan akan kasih sayang atau mengontrol orang lain. Orang yang ingin 

mengontrol orang lain akan berlaku defensif atau membuat orang lain 

tergantung kepadanya. Orang yang membutuhkan kasih sayang akan 

mengembangkan sikap suportif atau berusaha untuk mengembangkan iklim 

progresif. 

Selain itu, gaya komunikasi seseorang juga bisa memengaruhi pola yang 

mungkin berkembang dalam suatu hubungan. Ada orang yang berbicara 

seperti senapan mesin, ada orang yang pendiam dan pasif. Pada yang 

pertama, kecenderungan dia untuk menguasai orang lain cukup besar. 

Sebaliknya, orang yang pasif cenderung untuk dikuasai orang lain. 

 

3. Kekuasaan  

Kekuasaan yang dimiliki seseorang juga memengaruhi pola komunikasi 

yang berkembang. Jika seseorang lebih berkuasa dibandingkan yang lain, 

tidak mungkin akan terjadi hubungan yang sejajar, yang satu pasti lebih 

tergantung pada yang lain. Hubungan seperti ini disebut hubungan asimetris. 

Misalnya, hubungan pasien dengan dokternya, hubungan murid dengan 

dosennya, hubungan pegawai magang dengan supervisornya.  

Sebaliknya, juga mungkin terjadi hubungan yang ditandai oleh 

kesejajaran: tidak ada yang lebih berkuasa dibandingkan yang lain. Ini 
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disebut hubungan simetris. Misalnya: hubungan dua teman dekat, hubungan 

dua teman kos sekamar, dan sebagainya. 

 

4. Konflik  

Kehadiran suatu konflik adalah bagian dari dinamika komunikasi 

manusia. Konflik yang dapat diselesaikan dengan baik dapat menyebabkan 

suatu hubungan menjadi makin baik, tetapi sebaliknya konflik dapat 

mengakibatkan suatu hubungan melemah dan hancur. 

Konflik akan memberi warna pada pola yang terjadi. Misalnya, 

terjadinya konflik akan  menghasilkan ketidakpuasan dan ketidakharmonisan, 

sehingga muncullah iklim regresif. Sebaliknya, ketiadaan konflik atau konflik 

yang dapat diselesaikan dengan baik akan menimbulkan kepuasan sehingga 

memunculkan iklim progresif. 

 

Sementara itu, menurut Jalaluddin Rakhmad, ada tiga faktor yang dapat 

menumbuhkan hubungan interpersonal, yakni (1) percaya, (2) sikap suportif, 

dan (3) sikap terbuka. Mari kita pelajari secara rinci ketiga faktor tersebut. 

 

1. Percaya (Trust) 

Faktor ini merupakan faktor yang paling penting. Sejak tahap pertama 

dalam hubungan interpersonal sampai tahap selanjutnya, percaya menentukan 

efektivitas komunikasi. Percaya didefinisikan sebagai “mengandalkan 

perilaku orang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yang pencapaiannya 

tidak pasti dan dalam situasi yang penuh risiko”. 

Percaya dapat meningkatkan komunikasi interpersonal karena membuka 

saluran komunikasi, memperjelas pengiriman dan penerimaan informasi, 

serta memperluas peluang komunikan untuk mencapai maksudnya. Jika Anda 

tidak mau mengungkapkan pikiran dan perasaan Anda, saya tidak memahami 

siapa diri Anda. Persepsi saya tentang Anda menjadi terganggu. Percaya 

menimbulkan pengertian. Jika kepercayaan hilang, maka perkembangan 

hubungan interpersonal yang lebih akrab, menjadi terhambat. 

Faktor personal yang memengaruhi sikap percaya adalah harga diri. 

Orang yang harga dirinya positif cenderung percaya kepada orang lain. 

Faktor lainnya adalah karakteristik dan maksud orang lain (misalnya kita 

lebih percaya pada orang yang punya kemampuan, kita persepsikan memiliki 

maksud yang sama dengan kita, dan jujur), hubungan kekuasaan (percaya 
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kita tumbuh jika kita memiliki kekuasaan pada orang lain), dan sifat serta 

kualitas komunikasi (percaya akan tumbuh pada komunikasi yang terbuka). 

Sikap percaya dapat tumbuh melalui sikap menerima orang lain, empati, 

dan jujur. Menerima orang lain maksudnya adalah berhubungan dengan 

orang lain tanpa berusaha menilai dan mengendalikan orang lain. Empati 

adalah menempatkan diri pada posisi orang lain sesuai dengan nilai-nilai dan 

atribut orang lain tersebut. Jujur maksudnya adalah berkomunikasi dengan 

terbuka tanpa menyembunyikan sesuatu atau berpura-pura. 

 

2. Sikap Suportif 

Di atas kita telah membahasnya. 

 

3. Sikap Terbuka 

Sikap terbuka memiliki karakteristik: (1) menilai pesan secara objektif; 

(2) mampu membedakan dengan mudah, dapat melihat nuansa; (3) 

berorientasi pada isi pesan, bukan pada sumber pesan; (4) mencari informasi 

dari berbagai sumber; (5) lebih bersifat provosional dan bersedia mengubah 

kepercayaannya; dan (6) mencari pengertian pesan yang tidak sesuai dengan 

rangkaian kepercayaannya. 

 

 

 

 

 

 
1) Coba uraikan mengapa aspek relasional menjadi sangat penting dalam 

hubungan interpersonal! 

2) Diskusikan dengan teman-teman Anda bagaimana proses hubungan 

interpersonal hingga terjadinya komunikasi interpersonal! 

3) Menurut Anda manakah yang lebih akrab, hubungan diad atau hubungan 

triad? Mengapa? 

4) Perkembangan hubungan interpersonal melalui berbagi tahap. Dapatkah 

Anda menggambarkan apa yang terjadi pada tahap inisiasi? 

5) Bagaimana pengaruh konflik dalam hubungan interpersonal? Sebutkan 

sumber konflik menurut R. D. Nye! 

 

 

LATIHAN 

 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 

kerjakanlah latihan berikut! 
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Petunjuk Jawaban Latihan 

 

1) Dalam hubungan interpersonal aspek relasional sangat penting karena 

pada hakikatnya ketika berkomunikasi kita tidak sekadar menyampaikan 

isi pesan, tetapi lebih jauh daripada itu juga menjalin dan menentukan 

kadar hubungan interpersonal (relationship). Oleh karenanya, studi 

komunikasi interpersonal menjadi lebih menekankan aspek relasional 

daripada isi pesan semata. 

2) Proses hubungan interpersonal sehingga terjadi komunikasi interpersonal 

sebagai berikut. 

 Komunikasi interpersonal tumbuh ketika proses pengolahan pesan secara 

timbal-balik terjadi. Keadaan ini membuahkan suatu hubungan yang 

akan tumbuh, berkembang, dan dapat melemah. Pada saat hubungan 

interpersonal tumbuh, muncul kesepakatan tentang aturan berkomunikasi 

antara partisipan atau individu yang terlibat. Aturan yang disepaki 

bersama ini akan mewarnai bentuk hubungan yang terjadi. Hubungan 

akan putus, jika salah satu pihak tidak lagi mematuhi aturan bersama 

tersebut. 

3) Hubungan interpersonal yang lebih akrab adalah hubungan diad; 

dibandingkan dengan hubungan triad. Hubungan diad adalah hubungan 

antara dua individu. Apabila dibandingkan dengan hubungan triad, 

hubungan diad lebih sederhana/tidak kompleks karena hanya 

menyangkut hubungan antara dua orang. Contoh hubungan diad adalah 

hubungan suami-istri, guru-murid, direktur-sekretaris. Oleh karena 

menyangkut hubungan dua orang maka tingkat keintiman atau kedekatan 

antarindividu menjadi kuat. Pola komunikasinya pun unik, kemungkinan 

terjadi kode-kode tersendiri yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. 

Apabila terjadi pengambilan keputusan lebih mudah mencapai 

kesepakatan dan kepuasan. 

4) Tahap inisiasi merupakan tahap paling awal dari suatu hubungan 

interpersonal. Pada tahap inisiasi ini kedua individu memperoleh data 

mengenai keadaan masing-masing melalui petunjuk-petunjuk nonverbal 

yang diperlihatkan, seperti senyuman, jabatan tangan, pandangan sekilas, 

dan gerakan tubuh tertentu sebagai petunjuk awal sebelum terjadi proses 

pertukaran pesan secara timbal balik. Selanjutnya, bahasa akan 

memainkan peranan penting setelah terjadinya kesan pertamanya 

tersebut. Tiap-tiap individu mulai mengadakan kompromi atau 
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penyesuaian terhadap norma-norma pribadi, pola komunikasi, kebiasaan 

masing-masing. 

5) Pengaruh konflik dalam hubungan interpersonal. Konflik dapat membuat 

hubungan interpersonal menjadi retak, menyebabkan hubungan 

interpersonal berakhir. Namun sebaliknya, konflik juga dapat membuat 

kualitas suatu hubungan interpersonal meningkat. 

 Sumber konflik menurut R.D. Nye, antara lain (1) kompetensi, dalam hal 

salah satu pihak berusaha memperoleh sesuatu dengan mengorbankan 

orang lain, (2) dominasi: terjadi bila salah satu pihak berusaha 

mengendalikan atau menguasai pihak lain sehingga orang tersebut 

merasa hak-haknya dilanggar, (3) kegagalan: terjadi apabila tujuan 

bersama tidak tercapai lalu masing-masing pihak saling menyalahkan, 

(4) provokasi: apabila salah satu pihak secara terus-menerus berbuat 

sesuatu yang ia ketahui dapat menyinggung perasaan yang lain. 

 

 
 

Hakikat dari hubungan interpersonal adalah bahwa ketika 

berkomunikasi, kita bukan hanya menyampaikan isi pesan, tetapi juga 

menentukan kadar hubungan interpersonal. Jadi, kita bukan sekadar 

menentukan content, tetapi juga relationship. Pandangan ini merupakan 

hal baru dan untuk menunjukkan hubungan pesan komunikan ini disebut 

sebagai metakomunikasi. 

Dalam hal ini berarti bahwa studi komunikasi interpersonal bergeser 

dari isi pesan kepada aspek relasional. Aspek relasional inilah yang 

menjadi unit analisis dari komunikasi interpersonal. Dari segi psikologi 

komunikasi, kita dapat menyatakan bahwa makin baik hubungan 

interpersonal, makin terbuka orang untuk mengungkapkan dirinya, 

makin cermat persepsinya sehingga makin efektif komunikasi itu 

berlangsung. 

Hubungan interpersonal terbentuk ketika proses pengolahan pesan, 

(baik verbal maupun nonverbal) secara timbal balik terjadi dan hal ini 

dinamakan komunikasi interpersonal. Ketika hubungan interpersonal 

tumbuh, terjadi pula kesepakatan tentang aturan berkomunikasi antara 

para partisipan yang terlibat. 

Hubungan interpersonal dapat diklasifikasikan berdasarkan faktor-

faktor: 

1. Jumlah individu yang terlibat yaitu hubungan diad dan hubungan 

triad. Hubungan diad adalah hubungan antara dua individu. William 

Wimot mengemukakan ciri-ciri hubungan interpersonal diad, antara 

RANGKUMAN 
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lain adanya tujuan khusus, adanya fungsi yang berbeda, memiliki 

pola komunikasi yang khas. 

2. Hubungan triad adalah hubungan interpersonal antara tiga orang. 

Dibandingkan dengan hubungan diad, hubungan ini lebih kompleks, 

tingkat keintiman rendah dan keputusan yang diambil berdasarkan 

voting. 

3. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, adalah hubungan tugas (task 

relationship) dan hubungan sosial (social relationship). 

4. Berdasarkan jangka waktu: hubungan jangka pendek dan hubungan 

jangka panjang. 

5. Berdasarkan tingkat kedalaman/keintiman: hubungan akrab/intim. 

6. Ruben mengemukakan tahap-tahap hubungan interpersonal, yaitu 

(1) inisiasi; (2) eksplorasi; (3) intensifikasi; (4) formalisasi;            

(5) redefinisi; (6)  deteriorasi. Dalam kenyataannya, hubungan itu 

tidak selalu berjalan selaras dan bertahap seperti tersebut di atas, 

tetapi bisa tidak berurutan. 

 

Mark Knapp menyebut tahap-tahap hubungan interpersonal, yaitu 

(1) inisiasi; (2) eksperimen; (3) intensifikasi; (4) integrasi; dan              

(5) pertalian atau ikatan. Tahap-tahap ini tidak harus terjadi pada setiap 

hubungan interpersonal. 

Mengenai tahap-tahap tersebut, Jalaluddin Rakhmat menyimpulkan 

bahwa perkembangan hubungan interpersonal melalui tiga tahap:          

(1) pembentukan hubungan; (2) peneguhan hubungan; dan                    

(3) pemutusan hubungan. 

Apabila dalam hubungan interpersonal terjadi konflik, akibat yang 

mungkin terjadi adalah berakhirnya hubungan interpersonal atau 

sebaliknya, meningkatnya kualitas hubungan. R.D. Nye, mengemukakan 

lima sumber konflik yaitu (1) kompetisi, (2) dominasi, (3) kegagalan,      

(4) provokasi, dan (5) perbedaan nilai. 

Dalam hubungan interpersonal, akan tumbuh apa yang dinamakan 

pola-pola relasional sebagai hasil dari aturan yang dikembangkan oleh 

partisipan. Bagaimana pola-pola relasional ini berkembang akan 

tergantung  pada  bagaimana  komunikasi  dilakukan. Ruben  menyebut 

kan ada empat pola relasional: (1) suportif dan defensif, (2) tergantung 

(dependent) dan tidak bergantung (independent), (3) kegagalan,           

(4) provokasi, dan (5) perbedaan nilai. 

Mengenai faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya pola 

hubungan interpersonal, menurut Ruben adalah (1) tingkat hubungan dan 

konteks, (2) kebutuhan interpersonal dan gaya komunikasi,                    

(3) kekuasaan, (4) konflik. Sedang Jalaluddin Rakhmat mengemukakan 
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tiga faktor yang dapat menumbuhkan hubungan interpersonal yaitu      

(1) percaya diri, (2) sikap, dan (3) sikap terbuka. 

 

 
    

 
 

1) Istilah  metakomunikasi menunjukkan bahwa hakikat komunikasi adalah 

…. 

A. adanya aspek relasional 

B. penyampaian isi pesan 

C. hubungan yang efektif 

D. adanya kesepakatan hubungan 

 

2) Dari segi psikologi komunikasi, hubungan interpersonal yang baik 

ditandai dengan hal-hal berikut, kecuali …. 

A. orang dapat secara terbuka mengungkapkan dirinya 

B. dapat secara cermat persepsinya baik tentang dirinya maupun orang 

lain 

C. komunikasinya efektif 

D. mengutamakan isi pesan yang disampaikan 

 

3) Berikut adalah ciri-ciri hubungan diad, kecuali …. 

A. mempunyai tujuan khusus, sesuai dengan fungsi hubungannya 

B. individu akan selalu tampak berbeda dalam setiap hubungan 

C. dapat mengembangkan pola komunikasi yang unik 

D. hanya dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan 

 

4) Dalam perjalanan keluar kota, Anda berkenalan dengan penumpang satu 

tujuan. Oleh karena kondisinya, Anda merasa bertanggung jawab 

mengantarnya ke alamat yang dituju. Hubungan ini dinamakan sebagai 

hubungan …. 

A. eksplorasi 

B. sosial 

C. tugas 

D. jangka pendek 

 

5) Semakin intim suatu hubungan, semakin lama dipertahankan dan 

dipelihara terus. Hal ini disebabkan oleh …. 

A. investasi yang ditanam individu yang terlibat telah lama dan banyak 

B. lebih bersifat personal dan akrab 

TES FORMATIF 2 
 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 
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C. makin terbukanya penyingkapan diri 

D. tidak menimbulkan kondisi yang menekan (stress) 

 

Petunjuk: 

Pilihlah:  A jika 1) dan 2) benar 

     B jika 1) dan 3) benar 

  C jika 2) dan 3) benar 

     D jika 1), 2), dan 3) benar 

 

6) Hal-hal yang penting dalam tahap awal suatu pembentukan hubungan 

interpersonal adalah individu yang terlibat .... 

1) mencari data mengenai keadaan nonverbal 

2) memberi kode-kode nonverbal 

3) penyesuaian norma-norma pribadi, pola-pola komunikasi 

 

7) Tahap-tahap penting yang dapat memperteguh dan memelihara 

hubungan interpersonal, antara lain .... 

1) pembentukan hubungan 

2) peneguhan hubungan 

3) deteriorasi 

 

8) Faktor-faktor penting yang dapat memperteguh dan memelihara 

hubungan interpersonal, antara lain .... 

1) keakraban 

2) kontrol 

3) keserasian suasana emosional waktu berkomunikasi 

 

9) Hal-hal yang menyebabkan pemutusan hubungan interpersonal adalah…. 

1) kompetensi 

2) konflik 

3) perubahan aturan 

 

10) Faktor yang paling penting dalam hubungan interpersonal adalah 

percaya, sebab percaya dapat menimbulkan situasi …. 

1) meningkatkan komunikasi interpersonal 

2) meningkatkan harga diri 

3) terciptanya saling pengertian 

 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang 

terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 

Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2. 
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Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 

                                          80 -  89%  = baik 

                                          70 -  79%  = cukup 

                                               < 70%  = kurang 

 

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan modul selanjutnya. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 

Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang 

belum dikuasai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tingkat penguasaan = 
Jumlah Jawaban yang Benar

100%
Jumlah Soal
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Kunci Jawaban Tes Formatif  
 

Tes Formatif 1 

1) D 

2) D 

3) C 

4) C 

5) C 

6) A 

7) A 

8) A 

9) B 

10) C 

Tes Formatif 2 

1) A 

2) D 

3) D 

4) B 

5) A 

6) B 

7) A 

8) B 

9) D 

10) D 
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Modul 8 
 

Pengaruh Sosial dan  
Perilaku Kelompok 

 
Dr. Dra., Nina M. Armando, M.Si. 

 

 
 

 
 

anusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Kita 

membutuhkan orang lain untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

karenanya kita mengembangkan hubungan dengan orang lain. 

Dalam mengembangkan hubungan atau interaksi dengan orang lain, kita 

sering terpengaruh oleh orang lain. Sikap dan perilaku kita dapat berubah 

karena orang lain. Ada orang-orang yang mudah memengaruhi kita, ada yang 

tidak. Bentuk pengaruh itu pun berbeda-beda. 

Inti dari sebagian besar pembahasan psikologi sosial adalah pengaruh. 

Individu memengaruhi individu lain agar bertindak seperti yang diharapkan. 

Kita sering kali mencari dan mendapatkan apa yang kita inginkan dari orang 

lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pengaruh sosial 

merupakan bahasan yang penting dalam psikologi komunikasi karena 

pengaruh sosial menyangkut interaksi. 

Interaksi atau hubungan yang kita bentuk tidak hanya dengan satu orang, 

tetapi juga dengan sekelompok orang. Keanggotaan dalam suatu kelompok 

akan memberi manfaat bagi pribadi kita, dan dapat mencapai tujuan yang 

mungkin tidak bisa kita raih secara sendiri. Oleh karena itu, modul ini akan 

membahas mengenai kelompok yaitu sifat psikologis kelompok, dinamika 

kinerja kelompok, dan faktor kepemimpinan dalam kelompok. 

Dengan demikian, setelah mempelajari Modul 8 ini Anda diharapkan 

mampu menjelaskan pengaruh sosial pada perilaku komunikasi dan 

kepemimpinan dalam kelompok. 

Secara lebih khusus, setelah mempelajari materi dalam modul ini, Anda 

mampu menjelaskan: 

 

M 

 PENDAHULUAN 
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1. menyebutkan klasifikasi kelompok; 

2. tingkatan pengaruh sosial terhadap perilaku komunikasi; 

3. bentuk-bentuk pengaruh sosial; 

4. struktur dan fungsi kelompok; 

5. proses dalam kelompok; 

6. polarisasi; 

7. group think; 

8. pengertian kepemimpinan (leadership); 

9. keefektifan leadership; 

10. teori-teori leadership. 

 

Selamat belajar semoga sukses! 
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Kegiatan Belajar 1 
 

Pengaruh Sosial 
 

engaruh sosial merujuk pada perubahan sikap atau perilaku, sebagai hasil 

dari interaksi dengan orang lain. Pengaruh sosial juga berpengaruh pada 

perilaku komunikasi, baik secara individual maupun komunikasi dalam 

kelompok. Seberapa jauh dan mendalamnya pengaruh sosial terhadap sikap, 

perilaku, dan komunikasi, marilah kita mulai dengan pembahasan tentang 

tingkatan pengaruh sosial. 

 

A. TINGKATAN PENGARUH SOSIAL 

 

Terdapat perbedaan tingkat penerimaan pengaruh sosial pada setiap 

individu. Dalam hal ini terdapat dua kemungkinan, Anda mungkin akan 

menerima sepenuhnya pengaruh orang lain tersebut (acceptance) atau Anda 

hanya melakukan perubahan secara parsial (hanya untuk memenuhi), tidak 

menerima pengaruh tersebut secara utuh (compliance). 

Mari kita simak lebih lanjut pembahasan tentang keduanya. 

 

1.  Acceptance (Penerimaan) 

Perubahan yang terjadi di dalam batin kita sebagai hasil dari pengaruh 

sosial disebut dengan penerimaan (acceptance). Jika seseorang atau sebuah 

kelompok meyakinkan Anda untuk mempercayai dan juga bertindak seperti 

yang diinginkan maka perubahan yang Anda lakukan berdasarkan proses 

yang terjadi di dalam batin. Berikut merupakan bentuk-bentuk dari 

acceptance. 

 

a. Identification (Identifikasi) 

Kita mungkin menerima pengaruh karena kita mengidentifikasi atau 

memihak sebuah kelompok, individu atau karena alasan tertentu. Identifikasi 

membantu mempertahankan hubungan personal antara mereka yang terlibat. 

Pada bentuk penerimaan ini, isi dari perubahan keyakinan dan perilaku 

bukanlah suatu hal yang penting jika dibandingkan dengan hasilnya. Contoh, 

Anda memihak suatu lembaga sosial dan menerima aturan-aturan yang ada 

pada lembaga tersebut meskipun Anda belum mengetahui aturan-aturan itu 

secara menyeluruh. 

P 
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b.  Internalization (Internalisasi) 

Bentuk penerimaan yang paling dalam adalah ketika seseorang merasa 

yakin untuk mempercayai perubahan sikap. Pada kasus ini, seseorang telah 

terinternalisasi dengan keyakinan baru, menerima makna dan bentuk sosial. 

Misalnya, Anda bergabung dengan sebuah lembaga sosial karena Anda 

sepakat dengan standar yang berlaku di dalamnya (internalisasi), bukan 

karena Anda merasa anggota lembaga tersebut sama dengan Anda 

(identifikasi). 

 

2.  Compliance 

Pada beberapa hal, pengaruh sosial tidak begitu berdampak bagi 

seseorang, dan juga tidak dapat seutuhnya mengubah sikap. Ketika Anda 

mengubah perilaku atau ekspresi dari sebuah sikap, tetapi tidak menerima 

perubahan tersebut secara utuh maka inilah yang disebut dengan compliance. 

Kita bisa mendapatkan contoh-contoh dari compliance ini melalui 

pengamatan terhadap orang lain, tanpa bisa memastikan apakah terjadi juga 

acceptance pada orang tersebut. Oleh karena alasan inilah, para peneliti lebih 

membahas mengenai efek compliance; compliance mengubah perilaku, dapat 

diamati, dan diukur, dengan studi-studi yang sudah ada, sedangkan 

acceptance hanya dapat diketahui melalui self-report secara jujur. 

Bentuk-bentuk compliance adalah sebagai berikut. 

a.  Conformity (Konformitas) 

Bentuk compliance yang paling banyak diteliti adalah konformitas, yaitu 

berubahnya sikap atau perilaku yang disebabkan adanya tekanan dari 

kelompok (group pressure). Ada beberapa kondisi dan proses yang dapat 

menghasilkan perubahan, yang akan dibahas pada bagian selanjutnya. 

 

b.  Obedience (Kepatuhan) 

Bentuk yang paling menarik dari compliance adalah kepatuhan, ketika 

pengaruh individu terhadap perubahan perilaku individu lainnya adalah hasil 

dari permintaan secara langsung atau perintah. 

 

Tugas  
Setelah Anda pelajari tingkatan pengaruh sosial terhadap sikap, 

perilaku, dan komunikasi, dapatkah Anda memberi contoh (dapat dari 

pengalaman Anda sendiri atau pengamatan yang ada di sekitar Anda) 

identifikasi, internalisasi, konformitas, dan kepatuhan.  
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Selanjutnya, bagaimana orang menerima pengaruh orang lain. 

 

B. MENERIMA PENGARUH ORANG LAIN 

 

Mengapa kita menuruti dan terkadang menerima pengaruh orang lain? 

Ada dua alasan atau standar yang dikemukakan para ahli yaitu (1) pengaruh 

normatif, dan (2) pengaruh informasional. 

 

1.  Pengaruh Normatif 

Menurut teori pembandingan sosial, untuk memvalidasi atau 

mempertegas keyakinan sosial kita, kita merundingkan atau 

mengonsultasikannya dengan perilaku orang lain. Jika pengamatan kita 

terhadap orang lain memberi suatu pedoman dalam berperilaku (norma) kita 

mungkin akan terpengaruh untuk meniru tindakan tersebut. Standar atau 

norma sosial yang didapat dari kepercayaan kita kepada orang lain akan 

mengarah pada pengaruh normatif. 

Contoh, ketika Anda hendak memutuskan kursus apa yang dipilih, 

mungkin Anda meminta saran dari teman. Lalu, berdasarkan saran teman 

itulah, Anda menentukan pilihan, bukan berdasarkan kemauan Anda sendiri. 

Ini seperti Anda menyimpulkan ”Orang-orang itu tidak mungkin salah”. 

Pengaruh normatif terutama bergantung pada isyarat/petunjuk sosial, 

misalnya ukuran kelompok sosial atau status orang yang memberi pengaruh. 

 

2.  Pengaruh Informasional 

Terkadang kita mengubah pikiran dan tindakan karena orang lain telah 

menunjukkan kita cara/jalan yang lebih baik atau mereka memberi informasi 

yang berguna. Pengaruh informasi ini tidak hanya menghasilkan compliance, 

tetapi juga acceptance. Misalnya, dalam suatu proyek penelitian yang Anda 

ikuti, Anda mendiskusikan dengan rekan-rekan tentang rencana Anda untuk 

menganalisis data. Kemudian, beberapa rekan menyarankan prosedur analisis 

data yang lebih efisien. Anda sadar bahwa saran itu tepat, lalu Anda 

mengubah rencana Anda. Rencana Anda berubah karena Anda telah 

terpengaruh oleh informasi yang diberikan orang lain, bukan hanya sekadar 

mengikuti kemauan kelompok (seperti dalam pengaruh normatif). Banyak 

bentuk konformitas (penyesuaian) yang melibatkan pengaruh normatif dan 

informasi. Orang lain, melalui sifat kelompok sosial dan hubungan, memberi 
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kita standar normatif, dan informasi baru, di mana keduanya dapat 

memengaruhi pikiran dan perilaku kita. 

 

Tugas  
Setelah kita pelajari tingkatan pengaruh sosial dan bagaimana 

menerima pengaruh orang lain, sampailah kita pada bentuk-bentuk 

pengaruh sosial. Namun sebelum itu, berikan contoh lain (dari 

pengalaman Anda pribadi) bagaimana Anda pernah menerima pengaruh 

normatif dan pengaruh informasional. 

  

C. BENTUK-BENTUK PENGARUH SOSIAL 

 

Ada tiga bentuk pengaruh sosial, yaitu (1) konformitas, (2) kepatuhan, 

dan (3) kekuasaan (power). Marilah kita bahas satu per satu. 

 

1.  Konformitas 

Tidaklah mengherankan jika kita hanya sekadar mengikuti pikiran dan 

tindakan teman-teman kita atau orang-orang yang kita kenal. Dari berbagai 

hubungan yang dimiliki, kita mendapat berbagai manfaat, termasuk standar 

atau norma untuk dapat menyesuaikan diri. Pertanyaan yang menarik adalah 

apakah kita akan menyesuaikan diri dengan kehadiran orang asing? Mengapa 

orang yang tidak kita kenal mempunyai kekuasaan untuk memengaruhi kita? 

Penelitian klasik telah menguji dampak dari kehadiran orang lain, baik orang 

asing ataupun teman, berdasarkan dua proses, yaitu pembentukan norma 

(norm formation) dan tekanan kelompok (group pressure). 

Berikut marilah kita simak dua proses tersebut dan berkaitan dengan 

konformitas adalah faktor-faktor situasi yang memengaruhi konformitas dan 

perbedaan individual yang memengaruhi kelompok. 

 

a.  Pembentukan norma 

Norma-norma adalah pedoman berperilaku, yang membentuk, dan 

memengaruhi tindakan kita. Akan tetapi, norma juga merupakan hasil dari 

interaksi sosial yaitu perilaku yang oleh banyak orang dikatakan sebagai 

populer, modern, atau ”normal”. Ini berarti norma dapat dan akan berubah, 

dan kita dengan individu lainnya harus terus saling mempelajari untuk 

menentukan norma apa yang ada dan bagaimana harus berperilaku. 



⚫ SKOM4317/MODUL 8 8.7 

Untuk memperjelas pemahaman tentang pembentukan norma ini, berikut 

dapat Anda pelajari 1) hasil penelitian Sherif, dan 2) tentang penularan sosial 

(social contagion). 

1) Pada tahun 1930-an, Muzafer Sherif menguji kekuatan norma-norma 

yang diterima dalam memengaruhi perilaku. Hasil penelitian Sherif 

menunjukkan bahwa meskipun tidak saling mengenal, orang 

menyandarkan pada persepsi orang lain untuk menentukan sebuah 

norma, lalu menyesuaikan penilaian yang dibuatnya sendiri dengan 

norma tersebut. Pembentukan norma dalam sebuah kelompok tidak 

hanya menghasilkan standar bagi perilaku pada saat itu, tetapi juga 

memengaruhi penilaian individu untuk masa-masa berikutnya. Ketika 

kelompok baru menggantikan kelompok lama, norma terdahulu tetap 

bertahan dan memengaruhi penilaian individu dalam kelompok baru 

tersebut. Daya tahan norma sosial ini dapat menjelaskan tradisi yang 

tetap bertahan selama beberapa generasi sesudah norma itu pertama kali 

terbentuk. Pembentukan norma menurut Sherif ini dapat lebih dijelaskan 

dengan proses pembandingan sosial yaitu anggota kelompok, untuk 

dapat tampil dengan baik, mendasarkan diri pada pola yang diterima dari 

penilaian orang lain, lalu menciptakan sebuah norma sosial. 

2) Penularan Sosial  (Social Contagion) 

 Ketika norma terbentuk, norma menyebar luas dengan cepat. Bukankah 

kita mungkin sering heran bagaimana rumor dan lelucon dapat tersebar 

dengan cepat dari satu tempat ke tempat lainnya? Penelitian 

menyebutkan sejumlah peristiwa yang dapat memicu penularan sosial, 

yakni penyebaran pola perilaku ke banyak orang sebagai hasil dari 

interaksi yang dilakukan. Contoh, pekerja pabrik yang tidak mendapat 

upah yang cukup dan tidak dalam keadaan sehat mungkin merasa 

mempunyai penyakit berbahaya (yang imajiner). Rekan kerja yang 

melihatnya kemudian merasa mendapat gejala penyakit yang sama. 

Penyakit yang imajiner ini, dan ”gejala” yang lebih bersifat emosional 

adalah model atau acuan yang dicontoh oleh pekerja pabrik lainnya. 

Inilah yang dimaksud dengan “penularan”, sama seperti pekerja pabrik 

yang bersimpati dan merasa sama dengan rekannya yang dipecat. 

b.  Tekanan kelompok (Group pressure) 

Kebanyakan studi tentang conformity menemukan dampak dari 

kelompok terhadap individu. Terkadang kelompok itu hadir (anggota-

anggotanya hadir secara fisik). Lain waktu mungkin kelompok tersebut 
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imajiner, seperti ketika Anda masuk ke ruangan bioskop yang gelap dan 

Anda menganggap bahwa penonton yang lain telah mengisi bangku-bangku 

yang ada. Penelitian yang paling berpengaruh terhadap tekanan kelompok 

dilakukan oleh psikolog sosial Solomon Asch. Pada tahun 1940-an dan 1950-

an Asch meneliti pengaruh tekanan kelompok terhadap penilaian dan 

perilaku individu. Kemudian, penelitian tersebut juga menguji pengaruh 

tekanan dari kelompok imajiner. Studi Asch menyimpulkan meskipun berada 

di antara orang yang tidak dikenal, individu secara sosial terpengaruh untuk 

melakukan konformitas dengan norma-norma, bahkan ketika subjek dapat 

melihat sendiri realitas yang ada. 

Penelitian Asch, kemudian dilanjutkan oleh Crutchfield. Penelitian Asch 

telah menegaskan bahwa keberadaan orang lain yang dapat terlihat secara 

fisik, menciptakan tekanan kelompok untuk conform. Sedangkan Crutchfield 

menemukan bahwa meskipun keberadaan orang lain itu bersifat tidak 

langsung, dan individu tidak berhadapan tatap muka dengan anggota 

kelompok, kecenderungan dalam perilaku kelompok menciptakan pengaruh 

untuk conform. 

 

c.  Faktor-faktor situasi yang memengaruhi konformitas 

Penelitian yang dilakukan Asch dan lainnya menemukan beberapa faktor 

yang dapat menentukan konformitas yaitu (1) ukuran kelompok,                            

(2) kebulatan suara, (3) kohesi kelompok, dan (4) komitmen publik. 

1)  Ukuran Kelompok 

 Peningkatan ukuran kelompok, dari tiga hingga lima orang, juga akan 

meningkatkan kecenderungan di antara para anggotanya untuk 

menyesuaikan diri. Di atas lima orang, ukuran kelompok kurang 

memengaruhi penyesuaian individu.  

2)  Kebulatan Suara (Unanimity) 

 Kelompok yang sepakat mendatangkan penyesuaian yang lebih besar 

dari para anggota, dibanding kelompok yang tidak bulat suaranya. 

Kehadiran suatu hal yang berbeda atau menyimpang memudahkan 

anggota lainnya untuk tidak menyesuaikan diri. Dampak dari pemecahan 

penyesuaian ini bisa dilihat dari: ketika hal yang menyimpang ini telah 

menyuarakan ketidaksepakatannya maka orang lain mendapatkan contoh 

dari ketidaksesuaian yang dapat diikuti.  
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3)  Kohesi kelompok 

 Kohesi kelompok adalah loyalitas kelompok yakni kekuatan yang 

mendorong anggota kelompok untuk tetap tinggal dalam kelompok dan 

mencegahnya meninggalkan kelompok. Kohesi kelompok merujuk pada 

suatu keadaan di mana para anggota kelompok merasa saling terikat dan 

memiliki nilai yang dibagi bersama. Kohesi kelompok ditandai oleh 

“semangat kelompok”. Kohesi kelompok terbentuk dari dan sebaliknya 

memengaruhi komunikasi dalam kelompok. 

 Konformitas lebih besar terjadi dalam kelompok yang mempunyai 

kohesi. Saling menyukai dan menikmati keberadaan orang lain dalam 

kelompok membuat Anda semakin sulit untuk berbeda dari pendapat 

kelompok. 

4)  Komitmen publik 

 Penyesuaian lebih tinggi terjadi dalam kelompok yang penilaian dan 

pilihannya dibuat di hadapan publik. Contoh, pada pemilihan kandidat 

yang dilakukan secara voting dengan cara menghitung jumlah tangan 

yang teracung, anggota kelompok akan merasa mendapat tekanan untuk 

menyesuaikan diri dengan opini orang lain. Ini berbeda ketika pemilihan 

dilakukan secara rahasia agar seseorang akan merasa lebih aman dan 

lebih bebas dari kecaman orang lain. 

 

d.  Perbedaan individual yang memengaruhi konformitas 

Perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing individu menyebabkan 

berbeda pula kecenderungan untuk menyesuaikan diri. Faktor-faktor yang 

memengaruhinya, antara lain (1) status; (2) gender; (3) personality traits; dan 

(4) budaya. 

1)  Status 

 Individu yang memiliki status yang lebih rendah cenderung mudah untuk 

melakukan penyesuaian, dibanding individu dengan status tinggi. Orang 

yang berpenampilan baik dan menarik lebih mudah ditiru ketika mereka 

memberi contoh yang buruk. Orang-orang yang mempunyai pekerjaan 

dengan status rendah lebih mencari panduan dari atasan (superior). 

2)  Gender 

 Meski kebanyakan studi tentang konformitas tidak memperlihatkan 

adanya perbedaan gender, beberapa di antaranya mengatakan bahwa 

dalam kondisi tertentu, perempuan lebih konformis daripada laki-laki. 

Namun, studi lain menunjukkan bahwa perempuan tidak lebih 
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konformis, tetapi lebih berorientasi sosial ketimbang laki-laki. Pada 

akhirnya, perbedaan gender dalam konformitas mungkin disebabkan 

adanya kekuasaan “laki-laki umumnya mempunyai kekuasaan sosial 

yang lebih daripada perempuan”. Dampak dari gender ini mungkin 

hanyalah bentuk lain dari pengaruh status yang telah diungkap 

sebelumnya. 

3)  Kepribadian (personality traits) 

 Perbedaan kepribadian dalam perilaku sosial adalah hal yang menarik. 

Pertanyaan yang cenderung diajukan adalah “Orang seperti apakah yang 

menyesuaikan diri?” daripada “Kondisi seperti apa yang membuat 

sebagian besar orang menyesuaikan diri?” Bagaimanapun, usaha untuk 

menemukan hubungan yang tetap antara kepribadian dan penyesuaian 

diri menghasilkan kesimpulan yang lemah. Beberapa studi mengatakan 

bahwa orang yang kuat kebutuhannya akan persetujuan sosial (social 

approval) cenderung mudah menyesuaikan diri. Umumnya, penelitian 

tentang ”kepribadian yang menyesuaikan diri” (conforming 

personalities) menyebutkan bahwa ketika situasi untuk penyesuaian 

”kuat” (terstruktur dan berpengaruh) perbedaan kepribadian hanya 

sedikit menimbulkan perbedaan perilaku. Akan tetapi, ketika situasinya 

”lemah”, kecenderungan seseorang untuk menyesuaikan diri mungkin 

berkaitan dengan pola perilaku orang lain atau kecenderungan 

kepribadian. 

4)  Budaya 

 Perbedaan budaya dan bangsa menyebabkan perbedaan nilai-nilai dan 

tujuan. Sejumlah studi menunjukkan perbedaan budaya memengaruhi 

konformitas. 

 

Mari kita lanjutkan pembahasan tentang bentuk-bentuk pengaruh sosial 

yang kedua. 

 

2.  Kepatuhan 

Setelah PD II banyak orang Amerika merasa yakin bahwa apa yang 

terjadi di Jerman pada masa Nazi, tidak mungkin terjadi di Amerika karena 

orang Jerman lebih patuh (dibandingkan orang Amerika pada umumnya) 

pada pemimpin mereka meskipun pemimpin itu seorang diktator keras seperti 

Adolf Hitler. Apakah ini benar? Psikolog sosial dari Universitas Yale, 

Stanley Milgram membuat suatu eksperimen yang kontroversial untuk 
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menemukan dasar dari kepatuhan (obedience) sejauh mana individu akan 

mematuhi perintah seseorang yang tidak dikenal, tetapi mempunyai 

wewenang. Kesimpulan penting dari penelitian Milgram adalah bahwa situasi 

sosial dapat sangat berkuasa (berpengaruh). Dalam hal ini terdapat konsep 

experimental realism, yakni realitas terhadap pengalaman yang dapat 

memengaruhi kepatuhan. Experimental realism, di mana individu 

menafsirkan suatu situasi yang sangat kuat, membuat kebanyakan individu 

sulit untuk melawan. Meskipun kita terdorong untuk menanyakan ”Orang 

seperti apa yang akan mematuhi perintah untuk menyakiti orang tak 

bersalah?”, tetapi dalam psikologi sosial, pertanyaan yang lebih bermanfaat 

adalah “Aspek-aspek apakah dari situasi yang membuat orang sulit untuk 

tidak mematuhi perintah?” 

Penelitian Milgram lebih lanjut mengidentifikasi faktor-faktor yang 

memengaruhi kemauan individu untuk patuh dan kemampuan untuk tidak 

patuh, antara lain berikut ini. 

 

a.  Sosok berwenang 

Semakin dekat subjek dengan sosok yang berwenang, semakin tinggi 

kemungkinan individu untuk patuh. Beberapa studi menyatakan bahwa 

subjek akan menuruti perintah dari orang yang diyakini mempunyai 

wewenang, dengan menilai dari pakaian (misal seragam) atau petunjuk lain 

(seperti tanda pangkat, bahasa, atau gelar). 

 

b.  Dukungan kelompok 

Dukungan kelompok berpengaruh terhadap kepatuhan. Makin banyak 

anggota kelompok yang patuh, makin besar individu lain untuk juga patuh. 

Demikian pula sebaliknya. 

 

Bentuk ketiga dari pengaruh sosial adalah kekuasaan sosial (social 

power). 

 

3.  Kekuasaan Sosial (Social Power) 

Studi mengenai konformitas dan kepatuhan ini tidak hanya berbeda 

dalam susunannya, tetapi juga sifat kekuasaan atau power yaitu tekanan 

untuk menyesuaikan diri yang timbul dari power sebuah kelompok sosial, 

sementara tekanan untuk patuh datang dari power seseorang yang berwenang. 

Power didefinisikan sebagai kekuatan dari pemberi pengaruh yang digunakan 
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untuk menyebabkan perubahan sikap dan perilaku seseorang. Bertram Raven, 

dkk. mengidentifikasi beberapa tipe power. 

 

a.  Reward power (Kekuasaan imbalan) 

Reward power adalah pengaruh yang berdasarkan kepemilikan 

(kekayaan) yaitu kemampuan untuk memberi sesuatu yang diinginkan oleh 

orang lain (seperti pujian/persetujuan dan uang) atau mengambil sesuatu 

yang tidak disukai/diinginkan orang (misalnya ketidaknyamanan dan 

kesulitan). Kelemahan power ini adalah membuat si pemberi pengaruh 

mengamati perilaku orang yang menjadi sasaran pengaruh, untuk mengetahui 

kapan memberi imbalan atas kepatuhan yang diberikan sasaran. 

 

b.  Coercive power (Kekuasaan hukuman) 

Adalah power untuk menghukum. Seseorang dikatakan mempunyai 

coercive power atas Anda apabila ia memengaruhi Anda dengan cara 

mengancam akan mengambil sesuatu dari Anda (seperti uang dan kasih 

sayang) atau membuat Anda menderita. Kelemahannya, diperlukan 

pengawasan dari pemberi pengaruh terhadap perilaku sasaran untuk 

memperoleh petunjuk apakah sasaran patuh atau menentang perintah. 

Masalah lain dari coercive power yaitu tumbuhnya kebencian terhadap 

pemberi pengaruh dan menghilangkan semangat sasaran; orang yang hanya 

bekerja sama di bawah ketakutan cenderung untuk menaati tanpa adanya 

acceptance. 

 

c.  Legitimate power (Kekuasaan legitimasi) 

Sebagian orang dapat memengaruhi kita karena adanya pengakuan dari 

kita bahwa mereka punya hak untuk melakukannya disebabkan wewenang, 

status atau kedudukan sosial yang mereka miliki. Ini merupakan pengaruh 

sosial berdasarkan pada kekuasaan legitimasi. Contoh, seorang dosen punya 

legitimate power untuk menentukan tenggat waktu pengerjaan tugas untuk 

mahasiswanya. Legitimate power dibatasi oleh peran yang dimiliki 

seseorang. Dosen tidak punya legitimate power untuk menjadikan mahasiswa 

sebagai orang suruhannya. 
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d.  Referent power (Kekuasaan rujukan) 

Selain peran profesional, bentuk lain dari hubungan bisa mempunyai 

pengaruh sosial. Di bawah pengaruh referent power, seseorang yang 

mengidentifikasikan dirinya (atau berharap menjadi sama) dengan pemberi 

pengaruh akan menurutinya. Referent power dapat saja dimiliki oleh teman 

atau anggota keluarga kita, sebagai pengaruh sosial yang tidak langsung 

terhadap kita. Akan tetapi, power ini rapuh karena kebencian dan sikap tidak 

menghormati dapat memutuskan ”kendali” yang dipegang oleh pemberi 

pengaruh atas sasarannya. 

 

e.  Expert power (Kekuasaan ahli) 

Expert power didasarkan atas keyakinan seseorang bahwa pemberi 

pengaruh mempunyai pengetahuan yang tinggi atau keahlian di suatu bidang 

tertentu yang berkaitan. Contoh, dokter Anda menyarankan agar Anda 

mengurangi berat badan maka Anda akan menerima saran ini, daripada saran 

yang sama yang diberikan oleh seorang petugas kebersihan. Dokter dianggap 

mempunyai keahlian mengenai kesehatan Anda dan juga kesehatan secara 

umum. Hal inilah yang membuat dokter punya expert power dalam 

memengaruhi kita tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan kita. 

 

f. Informational power (Kekuasaan informasional) 

Seseorang yang tidak ahli sekalipun dapat mempunyai pengaruh sosial 

jika ia memiliki informasi tertentu yang mendukung terjadinya perubahan 

seperti yang diinginkan. Informational power ini terlihat dari si pemberi 

pengaruh yang menanamkan kesan atau meyakinkan sasaran. Misalnya, 

sahabat Anda mungkin tidak tahu banyak tentang mobil secara umum, tetapi 

ia bersikeras bahwa mobil yang Anda ingin beli mendapat penilaian rendah 

dari sebuah majalah terkemuka. Pengetahuan ini dapat memengaruhi Anda 

untuk tidak jadi membeli mobil tersebut seperti yang disarankan oleh sahabat 

Anda. 

Seluruh tipe power tersebut mempunyai ketergantungan secara sosial. 

Artinya, bergantung pada kualitas, strategi atau modal yang dimiliki oleh 

pemberi pengaruh, yang dapat membuat perintah menjadi efektif. Jika 

seseorang yang hendak memengaruhi, tetapi tidak bisa memberi imbalan atau 

hukuman kepada Anda, juga bukan orang yang Anda sukai atau hormati, dan 

tidak memiliki keahlian atau informasi yang relevan maka orang itu tidak 

memiliki power yang cukup untuk memengaruhi Anda. 
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D. DAMPAK KEKUASAAN 

 

Power tidak hanya berdampak pada sasaran dari pengaruh sosial (yang 

secara relatif tidak berdaya), tetapi juga berdampak pada si pemberi 

pengaruh, yang mempunyai power. 

 

1. Dampak terhadap yang Tidak mempunyai Kekuasaan/Tidak 

Berdaya (Powerless) 

Seseorang yang secara teratur di pengaruhi untuk berperilaku seperti 

yang diinginkan hanya menghasilkan compliance. Misalnya, Anda mungkin 

menghormati atau bersikap diam-diam Anda tidak menyukai atau 

memandang sopan pada atasan, namun secara rendah atasan tersebut. Ini 

mungkin solusi atas masalah dari power yang dibicarakan sebelumnya: Anda 

memodifikasi perilaku untuk menipu pemberi pengaruh, tanpa benar- benar 

mengubah sikap Anda. Akan tetapi, penelitian menyebutkan bahwa program 

ketaatan perilaku, waktu demi waktu, dapat menghasilkan acceptance. 

Misalnya, setelah seharian menerima janji tersebut meskipun pada awalnya 

Anda tidak memahami konsep janji atau ikrar tersebut. 

Ada dua proses yang menyebabkan kecenderungan ini yaitu momentum 

of compliance (daya gerak compliance) dan behavioral commitment 

(komitmen atas perilaku). Sikap Anda yang seolah-olah mempercayai sesuatu 

dapat berkembang menjadi peningkatan dukungan yang Anda perlihatkan 

(demonstrasi). Demonstrasi ini menciptakan momentum compliance, 

kecenderungan yang sangat kuat untuk bersandar pada pengaruh yang ada. 

Jika tindakan Anda itu sangat berbeda dengan apa yang Anda rasakan maka 

akan tercipta perasaan ketidaksesuaian (dissonance). Oleh karena setiap 

tindakan yang mendapat pengaruh menunjukkan komitmen atas perilaku 

maka tindakan yang sudah dikeluarkan tidak dapat ditarik kembali, tetapi 

Anda masih bisa mengubah sikap. Pengaruh power terhadap orang-orang 

yang powerless ini dapat sangat efektif, meski pada awalnya menghadapi 

perlawanan, kerja sama semu atau kepura-puraan. 

Pengaruh lain dari power terhadap powerless adalah sasaran dapat 

kehilangan rasa kemampuan dirinya. Orang yang bertindak hanya atas 

perintah atau nasihat orang lain (seperti pasien di rumah sakit atau tahanan di 

penjara) secara bertahap dapat melemahkan kemampuan dan kemandirian 

mereka sendiri. Ini disebut dengan learned-helplessness (ketidakberdayaan 

yang dipelajari), yang juga dikaitkan dengan kesehatan yang buruk, 
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rendahnya self-esteem, dan keengganan untuk berubah atau lepas dari kondisi 

yang sulit. 

Kebanyakan peran sosial yang kita miliki membuat kita sekaligus 

menjadi pemberi pengaruh dan sasaran pengaruh dalam waktu berbeda. Oleh 

karena itu, sebagian orang selalu powerful atau powerless. Contohnya, 

seorang supervisor yang selalu memberi perintah kepada bawahannya, ketika 

di rumah, ia berada di bawah kendali orang tua atau pasangannya. 

 

2. Dampak terhadap yang Mempunyai Kekuasaan (Powerful) 

Peneliti menguji adanya ”korupsi kekuasaan” (power corrupt) yang telah 

memperlihatkan bahwa akses kepada power dapat meningkatkan kesempatan 

untuk menggunakan power, si pemberi pengaruh mengontrol dan 

merendahkan sasaran (pihak yang powerless), dan perasaan berkuasa menjadi 

hal penting bagi self-esteem si pemberi pengaruh. Proses dan kecenderungan 

ini dapat menjadi suatu candu dan kebiasaan yang merusak. 

 

Tugas  
Dari apa yang sudah Anda pelajari mengenai kekuasaan sosial (social 

power), dapatkah Anda memberi contoh kasus dampak kekuasaan baik 

terhadap yang tidak berdaya (powerless) maupun dampak terhadap yang 

mempunyai kekuasaan (powerful) dari peristiwa yang Anda temui di 

lingkungan Anda. Apakah di kantor Anda atau di pemerintahan. 

 

 

 

 

 
 

1) Jelaskan mengenai perbedaan tingkat penerimaan pengaruh sosial pada 

setiap individu! 

2) Diskusikan dengan teman-teman Anda alasan mengapa kita menerima 

pengaruh orang lain? 

3) Salah satu bentuk pengaruh sosial adalah konformitas. Diskusikan 

dengan teman-teman Anda bagaimana hasil penelitian Solomon Asch 

tentang tekanan kelompok yang menyebabkan konformitas! 

LATIHAN 

 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 

kerjakanlah latihan berikut! 
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4) Ceritakan secara singkat tentang penelitian Milgram yang 

mengidentifikasikan adanya faktor-faktor yang memengaruhi kemauan 

individu untuk patuh dan kemampuan untuk tidak patuh. 

5) Salah satu bentuk lain dari pengaruh sosial adalah kekuasaan sosial 

(social power). Ceritakan dua tipe power menurut Bertram Raven, dkk., 

berikut contohnya, (pilih yang Anda kuasai)! 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 

1) Untuk menjawab pertanyaan ini coba Anda baca kembali subpokok 

bahasan tingkatan pengaruh social seperti terdapat perbedaan tingkat 

penerimaan pengaruh sosial pada setiap individu yaitu (a) acceptance; 

(b) compliance. 

2)  Anda dapat melihat kembali pada subpokok bahasan ”Mengapa Kita 

Menerima Pengaruh Orang Lain” sebagai bahan diskusi. Ada dua alasan 

atau standar yang dikemukakan para ahli yaitu pengaruh normatif dan 

pengaruh informasional. Jelaskan lebih lanjut! 

3)  Sebagai bahan diskusi, Anda dapat melihat kembali pada subpokok 

bahasan Bentuk-bentuk Pengaruh Sosial, khususnya pada sub-subpokok 

bahasan Konformitas, pada uraian tentang group pressure (tekanan 

kelompok). 

4) Mengenai penelitian Milgram ini, Anda dapat mempelajari kembali sub-

subpokok bahasan kepatuhan. 

5) Untuk menjawab soal ini secara lebih jelas, silakan Anda membaca 

kembali sub-subpokok bahasan Social Power (Kekuasaan Sosial). 

 

 

 

 

Pengaruh sosial merujuk pada perubahan sikap atau perilaku, 

sebagai hasil dari interaksi dengan orang lain. Terdapat perbedaan 

tingkat pengaruh sosial pada setiap individu, yaitu menerima sepenuhnya 

pengaruh orang lain tersebut (acceptance) atau hanya melakukan 

perubahan secara parsial tidak menerima pengaruh tersebut secara utuh 

(compliance). 

Bentuk-bentuk dari acceptance adalah (1) Identification (Identi-

fikasi);  (2) Internalization (Internalisasi). 

RANGKUMAN 
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Bentuk-bentuk compliance adalah (1) Conformity (Konformitas);    

(2) Obedience (Kepatuhan). 

Mengapa kita menuruti dan terkadang menerima pengaruh orang 

lain? Ada dua alasan atau standar yang dikemukakan para ahli, yaitu     

(1) pengaruh normatif, terjadi apabila pengamatan kita terhadap orang 

lain memberi suatu pedoman dalam berperilaku (norma) sehingga kita 

terpengaruh untuk meniru tindakan tersebut; (2) Pengaruh informasional, 

terjadi apabila kita mengubah pikiran dan tindakan karena orang lain 

telah menunjukkan kita cara/jalan yang lebih baik atau mereka memberi 

informasi yang berguna. Pengaruh informasi ini tidak hanya 

menghasilkan compliance, tetapi juga acceptance. Terdapat tiga bentuk 

pengaruh social yaitu konformitas, kepatuhan, dan kekuasaan (power). 

Mengapa orang yang tidak kita kenal mempunyai kekuasaan untuk 

memengaruhi kita? Penelitian klasik telah menguji dampak dari 

kehadiran orang  

lain, baik orang asing ataupun teman, berdasarkan dua proses, yaitu 

pembentukan norma (norm formation) dan tekanan kelompok (group 

pressure). 

Norma-norma adalah pedoman berperilaku, yang membentuk dan 

memengaruhi tindakan kita. Akan tetapi, norma juga merupakan hasil 

dari interaksi sosial: perilaku yang oleh banyak orang dikatakan sebagai 

populer, modern atau ”normal.” Ketika norma terbentuk, norma 

menyebar luas dengan cepat; disebut sebagai penularan sosial (social 

contagion).  

Penelitian terhadap tekanan kelompok (group pressure) dilakukan 

oleh psikolog sosial Solomon Asch, pada tahun 1940-an dan 1950-an 

mengenai pengaruh tekanan kelompok terhadap penilaian dan perilaku 

individu dan menguji pengaruh tekanan dari kelompok imajiner.  

Keberadaan orang lain yang dapat terlihat secara fisik, menciptakan 

tekanan kelompok untuk conform. Sedangkan Crutchfield menemukan 

bahwa meskipun keberadaan orang lain itu bersifat tidak langsung dan 

individu tidak berhadapan tatap muka dengan anggota kelompok, 

kecenderungan dalam perilaku kelompok menciptakan pengaruh untuk 

conform. 

Faktor-faktor situasi yang memengaruhi konformitas menurut Asch, 

yaitu (1) ukuran kelompok, (2) kebulatan suara (unanimity),  (3) kohesi 

kelompok, dan (4) komitmen publik. 

Perbedaan individual yang memengaruhi konformitas atau 

kecenderungan untuk menyesuaikan diri disebabkan faktor-faktor        

(1) status; (2) gender; (3) personality traits; (4) budaya. 

Kesimpulan penting dari penelitian Milgram mengenai kepatuhan 

(obidience) adalah bahwa situasi sosial dapat sangat berkuasa 
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(berpengaruh). Dalam hal ini terdapat konsep experimental realism, 

yakni realitas terhadap pengalaman yang dapat memengaruhi kepatuhan. 

Milgram lebih lanjut mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi 

kemauan individu untuk patuh dan kemampuan untuk tidak patuh, antara 

lain (1) Sosok berwenang; semakin dekat subjek dengan sosok yang 

berwenang, semakin tinggi kemungkinan individu untuk patuh dan (2) 

dukungan kelompok; makin banyak anggota kelompok yang patuh, 

makin besar individu lain untuk juga patuh. Demikian pula sebaliknya. 

Studi mengenai konformitas dan kepatuhan ini tidak hanya berbeda 

dalam susunannya, tetapi juga sifat kekuasaan atau power, yaitu tekanan 

untuk menyesuaikan diri yang timbul dari power sebuah kelompok 

sosial, sementara tekanan untuk patuh datang dari power seseorang yang 

berwenang. Power didefinisikan sebagai kekuatan dari pemberi 

pengaruh yang digunakan untuk menyebabkan perubahan sikap dan 

perilaku seseorang. Bertram Raven, dkk., mengidentifikasi beberapa tipe 

power: (1) Reward power (kekuasaan imbalan), adalah pengaruh yang 

berdasarkan kepemilikan (kekayaan), (seperti pujian/persetujuan dan 

uang) atau mengambil sesuatu yang tidak disukai/diinginkan orang 

(misalnya ketidaknyamanan dan kesulitan; (2) Coercive power 

(kekuasaan hukuman), adalah power untuk menghukum. (3) Legitimate 

power (kekuasaan legitimasi), artinya dapat memengaruhi kita karena 

adanya pengakuan dari kita bahwa mereka punya hak untuk 

melakukannya disebabkan wewenang, status atau kedudukan sosial yang 

mereka miliki; (4) Referent power (kekuasaan rujukan), artinya 

seseorang yang mengidentifikasikan dirinya (atau berharap menjadi 

sama) dengan pemberi pengaruh akan menurutinya; 5) Expert power 

(kekuasaan ahli), didasarkan atas keyakinan seseorang bahwa pemberi 

pengaruh mempunyai pengetahuan yang tinggi atau keahlian di suatu 

bidang tertentu yang berkaitan; (6) Informational power (kekuasaan 

informasional), artinya seseorang yang tidak ahli sekalipun dapat 

mempunyai pengaruh sosial jika ia memiliki informasi tertentu yang 

mendukung terjadinya perubahan seperti yang diinginkan. 

Power tidak hanya berdampak pada sasaran dari pengaruh sosial 

(yang secara relatif tidak berdaya), tetapi juga berdampak pada si 

pemberi pengaruh, yang mempunyai power. 

1.  Dampak terhadap yang tidak mempunyai kekuasaan/tidak berdaya 

(powerless). Seseorang yang secara teratur dipengaruhi untuk 

berperilaku seperti yang diinginkan hanya menghasilkan 

compliance. Akan tetapi, penelitian menyebutkan bahwa program 

ketaatan perilaku, waktu demi waktu, dapat menghasilkan 

acceptance. Pengaruh power terhadap orang-orang yang powerless 

ini dapat sangat efektif meski pada awalnya menghadapi 
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perlawanan, kerja sama semu atau kepura-puraan. Pengaruh lain dari 

power terhadap powerless adalah sasaran dapat kehilangan rasa 

kemampuan dirinya, disebut dengan learned-helplessness 

(ketidakberdayaan yang dipelajari), yang juga dikaitkan dengan 

kesehatan yang buruk, rendahnya self-esteem, dan keengganan 

untuk berubah atau lepas dari kondisi yang sulit. 

2. Dampak terhadap yang mempunyai kekuasaan (powerfull) adalah 

korupsi kekuasaan. 

 

    

 
 

 

1)  Seseorang yang dapat menerima pengaruh kelompok atau pengaruh 

individu secara penuh, mempercayai dan juga bertindak sesuai dengan 

yang memengaruhinya, disebut .... 

A. acceptance  

B. compliance  

C. identifikasi  

D. internalisasi 

 

2) Berikut adalah contoh pengaruh informasional dari suatu kelompok 

terhadap seseorang .... 

A. pelaku bom bunuh diri yang patuh karena mengalami “cuci otak“ 

B. Anda mengganti merek sampo yang biasa digunakan oleh seluruh 

keluarga, dengan sampo yang diiklankan setiap hari  

C. Anda merasa terharu dan berempati setelah membaca kisah seorang 

wanita korban kekerasan 

D. Anda tidak mau mengonsumsi ayam karena ada wabah flu burung 

 

3)  Salah satu bentuk pengaruh sosial adalah konformitas. Arti konformitas 

adalah .... 

A. menyesuaikan diri dengan perilaku kelompok 

B. menyesuaikan diri dengan kehadiran orang asing 

C. mengikuti pikiran dan tindakan dari orang-orang yang kita kenal  

D. menerima indoktrinasi ideologi dari ketua kelompoknya 

 

4)  Faktor-faktor situasi yang memengaruhi konformitas adalah .... 

A. ketua dan lingkungan RT/RW 

B. hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala negara  

C. lingkungan kelompok belajar mahasiswa UT 

D. loyalitas kelompok, di mana anggota kelompok merasa saling terikat 

TES FORMATIF 1 
 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 
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5)  Merujuk pada hasil studi Milgram maka anggota teroris yang bersedia 

melakukan bom bunuh diri maka faktor yang memengaruhi adalah .... 

A. dukungan kelompok 

B. sistem organisasi yang dianutnya  

C. ajaran atau ideologi yang dianutnya  

D. sosok wewenang 

 

6)  Konformitas dan kepatuhan bisa disebabkan karena kekuasaan (power). 

Pengertian power adalah kekuatan dari pemberi pengaruh untuk .... 

A. memberi hukuman terhadap pelanggar aturan  

B. memberi sesuatu yang diinginkan seseorang  

C. mengubah sikap dan perilaku seseorang 

D. mengidentifikasikan dirinya dengan pemberi pengaruh tersebut 

 

7)  Terhadap yang punya kekuatan, power juga memberi dampak, berupa .... 

A. sikap diktator 

B. korupsi kekuasaan 

C. sikap otoriter 

D. mau menang sendiri 

 

8)  Berikut adalah “modal” yang harus dimiliki orang yang mempunyai 

power agar dapat memengaruhi orang lain, kecuali .... 

A. tidak pemalu 

B. berani memberi hukuman atau imbalan  

C. disukai dan dihormati 

D. memiliki keahlian 

 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang 

terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 

Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat penguasaan = 
Jumlah Jawaban yang Benar

100%
Jumlah Soal
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Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 

                                          80 -  89%  = baik 

                                          70 -  79%  = cukup 

                                               < 70%  = kurang 

 

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 

Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang 

belum dikuasai. 
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Kegiatan Belajar 2 

 
Perilaku Kelompok 

 
ebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia selalu 

membentuk kelompok-kelompok dan dalam kelompok itulah mereka 

berkomunikasi, baik antarsatu orang dengan orang lain atau satu orang 

dengan sekelompok orang. 

Dalam mengembangkan hubungan dengan orang lain, terjadilah saling 

pengaruh, sikap dan perilaku manusia berubah karena interaksi dengan orang 

lain. 

Pada Kegiatan Belajar 1 sudah dibahas mengenai pengaruh sosial yang 

dapat mengubah sikap dan perilaku; pada Kegiatan Belajar 2 akan dibahas 

mengenai perilaku kelompok. 

 

A.  KLASIFIKASI DAN PERAN KELOMPOK 

 

Tidak semua kumpulan orang dapat membentuk suatu kelompok. Secara 

psikologis sebuah kelompok didefinisikan atas kualitas fungsional, bukan 

dari sifat fisiknya. 

Dalam psikologi sosial, sebuah kelompok terdiri dari kurang lebih dua 

orang atau lebih yang berinteraksi, berkomunikasi, dan memengaruhi satu 

sama lain selama beberapa waktu. 

Meskipun definisi mengenai kelompok terlihat luas, namun bahasan 

akan difokuskan pada psikologi kelompok, terutama tentang perilakunya. 

Untuk dapat membentuk sebuah kelompok, sekelompok orang harus saling 

berbagi bukan hanya keadaan yang sama, tetapi juga persepsi dan tujuan. 

Anggota kelompok menyadari keberadaannya satu sama lain, saling 

berinteraksi dan memengaruhi. Untuk berkomunikasi dengan sesama 

anggota, mereka harus terlibat dalam proses mengirim dan menerima pesan 

selama lebih dari beberapa waktu. Contoh, sekelompok orang yang berada 

dalam satu lift, bersama-sama melewati beberapa lantai, tidak dapat 

dikatakan membentuk suatu kelompok. Namun, apabila ada satu stimulus 

yang dapat memusatkan perhatian mereka, misalnya lift tersebut berhenti 

secara mendadak antara satu lantai dengan lainnya, mereka mungkin dapat 

dengan cepat menjadi sebuah kelompok. 

S 
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Sekelompok orang yang tidak saling berinteraksi atau memengaruhi 

lebih tepat dianggap sebagai pertemuan bukan kelompok (non-group) atau 

hanya kumpulan individu (aggregates). 

Mengapa kita ikut serta atau berpartisipasi dalam kelompok? Ada dua 

alasan umum mengapa orang bergabung dengan suatu kelompok:                  

(1) pencapaian tujuan dan (2) pemuasan kebutuhan. Dengan bekerja bersama-

sama, individu dapat mencapai tujuan yang mungkin sulit atau tidak mungkin 

diraih jika dilakukan seorang diri. Contoh, Anda sadar bahwa untuk pindah 

ke rumah baru dapat menyita waktu Anda beberapa hari - bahkan ada barang-

barang berat yang sulit dipindahkan. Dengan meminta bantuan sekelompok 

teman, Anda dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut, bahkan lebih cepat, 

efisien, dan aman. Partisipasi kelompok pada akhirnya akan mendatangkan 

kebutuhan sosial, seperti persetujuan, rasa memiliki, persahabatan, dan cinta. 

Berikut mari kita pelajari bagaimana peran kelompok, struktur dan 

fungsi kelompok serta proses kelompok. Selanjutnya, salah satu kajian yang 

penting dalam kelompok adalah pembuatan keputusan. 

  

1. Peran Kelompok 

Kelompok berpengaruh terhadap individu, yakni dalam hal-hal berikut 

ini. 

 

a. Identitas (Identity) 

Kepemilikan dalam kelompok adalah suatu bentuk kategorisasi sosial, 

yaitu kelompok menjadi satu aspek dari identitas sosial. Misalnya, ketika 

memperkenalkan diri kepada orang lain, mungkin Anda akan mulai dengan 

menyebutkan sebagai mahasiswa suatu jurusan atau universitas. Kelompok 

rujukan (reference groups) tidak hanya penting bagi identitas, tetapi juga 

aspirasi. Ketika kelompok berhubungan dengan kelompok lain, individu akan 

membandingkan kelompoknya sendiri (in-groups) dengan kelompok lain 

(out-groups). 

 

b. Penyimpangan (Deviance) 

Tujuan kelompok terkadang dapat mengesampingkan atau bertentangan 

dengan tujuan pribadi anggotanya. Seseorang yang melanggar norma 

kelompok demi pemuasan kebutuhan pribadi disebut sebagai penyimpang 

(deviant atau deviate). Menurut teori Perbandingan Sosial, penting bagi para 

anggota kelompok untuk saling memvalidasi keyakinan. Penyimpang 
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mengancam validasi tersebut dengan cara merusak atau mengurangi 

konsensus. Namun, pada saatnya anggota kelompok akan berkomunikasi 

dengan penyimpang guna memulihkan konsensus. Jika usaha tersebut tidak 

berhasil maka para anggota mulai menolak keberadaan penyimpang. 

Akhirnya, penyimpang akan disingkirkan keluar dari kelompok, dan 

konsensus akan tercapai meski dengan kurangnya anggota. 

 

c. Dampak Sosial (Social Impact) 

Sebuah kelompok akan lebih besar berpengaruh pada setiap anggota jika 

kelompok tersebut kuat (misal, penting bagi anggota), jika pengaruhnya 

dekat (para anggota sering bertemu atau rumah mereka berdekatan) dan jika 

kelompok itu mempunyai jumlah yang besar (kelompok lebih besar 

anggotanya dibanding kelompok lain). 

 

2. Struktur dan Fungsi Kelompok 

Psikolog sosial dari Harvard, Robert Bales, membedakan dua fungsi 

penting dari perilaku kelompok, yaitu agenda tugas dan agenda sosial. 

Agenda tugas berhubungan dengan pekerjaan, seperti pemecahan masalah 

dan pembuatan keputusan. Sedangkan agenda sosial mempertemukan antara 

kebutuhan emosional dan peran sosial para anggota kelompok. Pertemuan 

dua agenda tersebut dilakukan oleh kelompok dengan beberapa struktur dan 

proses kunci, yaitu (a) norma, (b) peran, dan (c) kohesi kelompok. 

Mari kita mulai dengan membahas norma kelompok. 

 

a.  Norma 

Norma didefinisikan sebagai aturan atau pedoman bagi perilaku yang 

diharapkan dan diterima. Kelompok mengembangkan norma-norma, bahkan 

secara tidak sadar, ketika mereka menyesuaikan penilaian satu sama lain. 

Dalam kelompok sosial, beberapa norma bersifat eksplisit, yaitu para anggota 

tahu tentang norma tersebut dan dapat menjelaskannya kepada anggota baru. 

Ada pula norma yang implisit atau halus, terkadang diterima begitu saja 

(taken for granted) hingga pada suatu saat terdapat seseorang yang 

menyimpang (deviate), yang dengan tanpa sadar ”menyeberang garis” dan 

menarik perhatian kelompok. Kebanyakan kelompok mempunyai norma 

tentang bagaimana keputusan dibuat. Misalnya, pada sekelompok kecil 

remaja, untuk menentukan bagaimana menghabiskan waktu di akhir pekan, 

mungkin norma yang dijalankan adalah dengan menuruti pendapat dan 
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keinginan salah satu atau lebih di antara mereka yang bisa menyetir atau 

mempunyai kendaraan. Sedangkan sekelompok pekerja dalam bisnis kecil 

sepakat bahwa kontrak/transaksi penting diputuskan dengan suara mayoritas 

melalui voting. Pada kedua contoh tersebut, remaja yang menyarankan untuk 

mengambil keputusan dengan cara voting atau pekerja yang menjadi diktator, 

dikatakan melanggar norma, dan akan dianggap sebagai deviate hingga 

kelompok tersebut dapat memulihkan konsensus atau menekan deviate keluar 

dari kelompok. 

 

b.  Peran 

Peran adalah seperangkat norma yang menentukan perilaku yang pantas 

bagi kedudukan atau posisi sosial tertentu. Biasanya dalam kelompok 

terdapat peran-peran, baik itu peran yang luas, seperti pemimpin dan 

pengikut ataupun peran yang lebih spesifik lagi. Adanya peran dapat 

membedakan fungsi dan kontribusi anggota dalam kelompok. Penentuan 

peran mungkin didasarkan pada bakat individu. Peran tidak hanya sebagai 

sumber reward (ganjaran, imbalan), tetapi juga sumber masalah dalam 

kelompok. 

Berdasarkan dua fungsi kelompok, yaitu fungsi tugas dan sosial maka 

sebagian anggota kelompok mempunyai spesialisasi tugas dan sebagian 

lainnya adalah spesialis sosioemosional, yaitu para anggota yang fokus pada 

fungsi-fungsi tersebut. Peran tidak hanya berbeda dalam fungsi, tetapi juga 

nilainya terhadap kelompok. Peran yang diasosiasikan dengan kehormatan 

atau gengsi disebut status/posisi tinggi. Status dapat memengaruhi cara 

anggota kelompok bekerja dan berkomunikasi satu sama lain. Misalnya, 

anggota berstatus tinggi, seperti bos atau manajer, dapat membuka jalannya 

komunikasi dengan anggota yang berstatus rendah, tetapi tidak demikian 

sebaliknya. Seorang dosen dapat menyela pekerjaan asistennya dengan 

pertanyaan, tetapi asisten tersebut tidak dapat masuk kantor dosen atau 

menanyakan sesuatu tanpa izin. Status dapat menjadi reward bagi anggota 

tertentu, tetapi tentunya bukan tanpa pengorbanan (cost) karena perbedaan 

dalam hal status dapat menjadi sumber kebencian atau persaingan di antara 

anggota. 

Dalam kelompok sosial, dua macam konflik peran (role conflict) bisa 

terjadi. Pertama, konflik orang-peran (person-role conflict), yaitu seseorang 

yang kesulitan dalam melakukan peran di kelompoknya. Contoh, seorang 

anggota komite diharuskan mengkritisi pekerjaan anggota lainnya, namun ia 
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merasa tidak nyaman dalam melakukannya. Tipe konflik peran lainnya 

adalah konflik antarperan (inter-role conflict), di mana keanggotaan 

seseorang dalam kelompok yang berbeda saling bersaing. Misalnya, seorang 

karyawan juga menjadi anggota sebuah lembaga sosial. Suatu saat 

perusahaan tempat karyawan itu bekerja akan mengadakan rapat tahunan 

pada waktu yang bersamaan dengan workshop yang diadakan oleh lembaga 

sosial yang diikutinya. Sebagai karyawan yang baik, ia tidak ikut workshop 

yang diadakan oleh lembaga sosialnya, sebaliknya untuk menjadi seorang 

anggota lembaga yang baik ia harus melanggar peraturan perusahaan. Setiap 

dari kita mungkin tergabung dalam beberapa kelompok berbeda maka inter-

role conflict menjadi masalah yang bisa terjadi. 

Masalah lain yang terkait dengan peran adalah ambiguitas peran. Ketika 

tanggung jawab seseorang dalam suatu kelompok tidak jelas atau tidak stabil 

maka individu tersebut dikatakan memiliki ambiguitas peran (role 

ambiguity). Peran cenderung jadi ambigu jika anggota bergabung dalam 

kelompok untuk pertama kalinya atau ketika ada perubahan pelaksanaan 

tugas. Contoh, perusahaan yang semula menyimpan dokumen secara manual 

(dengan kertas), mengubahnya dengan cara menyimpan di komputer. 

Maka, peran seorang juru tulis dokumen menjadi ambigu, ada 

ketidakjelasan tentang fungsi apa -jika ada- yang ia miliki dalam organisasi 

setelah adanya perubahan. 

 

c. Kohesi kelompok 

Mungkin kualitas yang paling berpengaruh dalam interaksi kelompok 

adalah cohesiveness, rasa ketertarikan dan kesetiaan yang memotivasi setiap 

anggota untuk tetap berada dalam kelompok (Ingat, bagian ini juga telah kita 

bahas pada Kegiatan Belajar 1). Individu yang ingin berada dalam suatu 

kelompok cenderung menerima atau tunduk pada pengaruh kelompok. Para 

anggota kelompok yang bersatu padu, saling menyukai, dan lebih kuat dalam 

mendukung tujuan yang sama, dibanding anggota dari kelompok yang kurang 

memiliki kesatuan. 

Salah satu ilustrasi paling baik untuk menjelaskan kohesi kelompok 

adalah semboyan kelompok Three Musketeers, yakni All for one and one for 

all (semua untuk satu dan satu untuk semua). Kohesi diukur dari                             

(1) ketertarikan anggota secara interpersonal pada satu sama lain,                             

(2) ketertarikan anggota pada kegiatan dan fungsi kelompok, dan (3) sejauh 
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mana anggota tertarik pada kelompok sebagai alat untuk memuaskan 

kebutuhan pribadinya. 

Kohesi kelompok memiliki arti penting dalam keberadaan kelompok 

dalam hal berikut ini. 

1) Kohesi erat hubungannya dengan kepuasan. Penelitian menemukan 

makin kohesif kelompok yang diikuti, makin besar tingkat kepuasan 

anggota. 

2) Kohesi mendorong produktivitas. Para anggota bekerja lebih banyak 

karena mereka bekerja sama secara kooperatif, membagi beban tugas 

dengan seimbang, dan menggunakan waktu secara efisien. 

3) Kohesi mendorong semangat karena para anggota merasa diri mereka 

sebagai bagian kelompok. Para anggota saling memperhatikan, 

menghargai, bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk bekerja sama, 

serta menanggung pahit-manis hasil usaha secara bersama. 

4) Kohesi mendorong komunikasi yang efektif dan efisien karena semua 

saluran terbuka. 

 

Sebuah kelompok yang tidak kohesif akan cenderung menunjukkan 

sejumlah ciri, seperti ketiadaan rasa terlibat dan ketiadaan antusiasme. 

Sebaliknya, kelompok yang terlalu kohesif memiliki cacat tersendiri, yang 

disebut group think syndrome yakni kecenderungan untuk selalu setuju 

dengan kelompok. Akibatnya, pendapat yang berbeda dengan pandangan 

mayoritas anggota kelompok akan cenderung tak didengar atau diabaikan. Ini 

terjadi karena pada anggota terlalu menekankan loyalitas pada kelompok. 

 

3. Proses dalam Kelompok 

Individu dalam konteks kelompok dapat berperilaku berbeda dari orang 

yang bertindak secara bebas tanpa ikatan dengan kelompok manapun. Untuk 

memahami dampak (baik atau buruk) keterlibatan kelompok, marilah kita 

lihat proses kunci dari kelompok, yaitu deindividuasi, fasilitasi sosial, dan 

sosialisasi kelompok. 

  

a.  Dampak terhadap kesadaran-diri: deindividuasi 

Apa yang terjadi pada individu ketika mereka menjadi bagian dari 

sebuah kelompok yang besar? Penelitian mengatakan bahwa dalam hal yang 

penting, seseorang dapat kehilangan individualitasnya. Singkatnya, 

keterlibatan kelompok dapat mengurangi self-awareness (kesadaran-diri) dan 
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menciptakan deindividuasi. Kondisi ini membuat individu kurang berpikir 

secara mendalam dan berperilaku sesuai kata hati. Contoh: deindividuasi 

dapat berupa perusakan kota (urban vandalism), kekerasan di yang dilakukan 

oleh banyak orang (crowd violence), dan mentalitas lynch-mob (menghukum 

mati orang banyak tanpa pemeriksaan). Sebagai hasil dari pengurangan self-

awareness, deindividuasi dapat berupa tindakan yang tidak konsisten dengan 

sikap individu tersebut dan penyerapan norma kelompok yang terlihat. 

Misalnya, seorang penggemar yang sangat gembira (excited) di sebuah 

konser musik rock dapat mengalami deindividuasi karena ia menjadi anonim 

di tengah keramaian yang besar. Sebagai hasilnya, meski ia biasanya pemalu 

dan bukanlah seorang yang biasa dengan kekerasan, ia terperangkap dengan 

mudah dalam protes massa yang meminta tambahan lagu, teriakan tak 

senonoh atau melawan petugas yang mengamankan gedung pertunjukan. 

Seseorang tidak harus berada dalam kelompok psikologis untuk mengalami 

deindividuasi. Deindividuasi dapat disebabkan hanya karena kehadiran orang 

banyak, apakah mereka berinteraksi atau tidak. 

 

b.  Dampak terhadap performance (kinerja): fasilitasi sosial 

Kehadiran orang lain juga berpengaruh pada performance (pelaksanaan). 

Dalam beberapa kasus, kehadiran orang lain dapat mendorong pelaksanaan 

kerja. Ini yang dimaksud dengan pengaruh fasilitasi sosial karena keberadaan 

orang lain dapat memudahkan pelaksanaan kerja (kinerja/performance). 

Contoh, seorang lebih giat berlatih senam untuk waktu lama ketika 

berpartisipasi dalam sebuah kelas senam, dibandingkan berlatih sendiri. Akan 

tetapi, untuk beberapa tugas lainnya, kehadiran orang lain dapat mengganggu 

pelaksanaan kerja. Misalnya, Anda merasa kesulitan untuk mengetik dengan 

baik jika ada orang yang memperhatikan Anda dari jarak dekat. 

Pengaruh kehadiran orang lain juga bergantung pada kompleksitas 

(kerumitan) tugas, dengan keberadaan orang lain mendorong pelaksanaan 

tugas yang sederhana (mudah), tetapi mengganggu pelaksanaan tugas yang 

rumit. 

 

c.  Sosialisasi kelompok 

Proses yang membuat pendatang baru untuk menjadi anggota seutuhnya 

dalam sebuah kelompok adalah sosialisasi kelompok. Sosialisasi berlangsung 

dalam serangkaian tahap, yaitu investigasi, sosialisasi, pemeliharaan, dan 

terkadang resosialisasi dan kenangan. Contoh, Anda tertarik dengan 
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organisasi sosial politik di kampus. Langkah awal yang terjadi adalah Anda 

dan anggota saling menyelidiki (melakukan investigasi) untuk mengetahui 

apakah ada saling keuntungan bagi Anda dan kelompok jika Anda 

bergabung. Setelah memenuhi persyaratan mereka, Anda akan mengenal 

anggota kelompok dan kesempatan untuk berpartisipasi. Dalam tahap 

sosialisasi, Anda menemukan norma kelompok dan bagaimana mematuhinya, 

sementara anggota kelompok akan mengajari Anda nilai dan metode dalam 

kelompok. Sosialisasi dapat termasuk inisiasi formal, dengan melibatkan 

Anda pada berbagai aktivitas sekaligus meningkatkan kesetiaan kepada 

kelompok. Akhirnya, Anda akan diterima sebagai anggota secara penuh. 

Keanggotaan dalam kelompok membutuhkan banyak usaha karena berafiliasi 

semacam itu tidak berlangsung secara alami. Jika Anda berkomitmen kuat, 

Anda akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk memelihara 

keberadaan Anda dalam kelompok tersebut. Namun, ketertarikan Anda dapat 

hilang jika ada peran atau kelompok lain yang menempati prioritas dalam 

hidup Anda. Anda mungkin akan mengevaluasi kembali keanggotaan jika 

Anda tidak setuju dengan posisi atau tindakan kelompok. Perbedaan ini bisa 

tidak kentara (seperti tidak menghadiri rapat) atau dapat diamati (seperti 

perilaku menyimpang atau beroposisi secara vokal). Usaha resosialisasi 

dilakukan oleh anggota lainnya, seperti mendorong Anda untuk “kembali” 

atau membuat partisipasi dalam bentuk baru. Jika ini tidak berhasil, Anda 

keluar dari kelompok maka hubungan Anda dengan kelompok hanyalah 

kenangan. 

 

4. Pembuatan Keputusan 

Pembuatan keputusan adalah salah satu kajian penting dalam kelompok. 

Penelitian terhadap kelompok lebih banyak memusatkan perhatian pada apa 

yang dilakukan kelompok, terutama dalam pemecahan masalah dan 

pembuatan keputusan. Bahkan kelompok informal seperti teman-teman atau 

rekan kerja akan menghabiskan waktu untuk membuat keputusan -di mana 

akan makan siang dan ke mana pergi berlibur. Kelompok formal mempunyai 

tanggung jawab atas pembuatan keputusan, seperti bagaimana mengembang-

kan perusahaan atau membuat kebijakan untuk mewakili harapan dan 

kebutuhan konstituen yang memilih organisasinya. Pentingnya pembuatan 

keputusan oleh kelompok membuat banyak penelitian diadakan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memudahkan dan bias dalam 
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pembuatan keputusan, masalah-masalah unik dalam pemecahan masalah, dan 

rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan kerja kelompok. 

Perhatian mendasar tentang pembuatan keputusan adalah apakah 

kelompok lebih baik dibanding individu dalam membuat keputusan. Apakah 

pembuatan keputusan lebih baik dibebankan kepada individual -seperti 

presiden, supervisor atau petugas berwenang- untuk menentukan bagaimana 

menggunakan atau menginvestasikan sumber daya? Atau apakah hasilnya 

lebih adil atau lebih berkualitas jika kelompok -seperti kabinet, kelompok 

kerja atau badan penasihat- yang membuat keputusan? 

Terdapat lima faktor yang dapat memengaruhi kualitas keputusan 

kelompok sebagai berikut. 

 

a. Tujuan sama 

Sebuah keputusan akan lebih baik jika seluruh anggota kelompok 

menerima tujuan yang sama. Misal, sekelompok mahasiswa menentukan ke 

mana berlibur pada akhir pekan, akan lebih baik jika sebelumnya mereka 

telah sepakat tentang biaya atau tempat tujuan. 

 

b. Pembagian tugas 

Sebagian tugas lebih mudah dibagi, dan sebagian lain tidak. Tugas yang 

mudah dibagi akan mengarah kepada delegasi yang lebih baik dalam 

kelompok dan hasil akhir akan tercapai dengan baik pula. Contoh, hal-hal 

yang berbeda dalam perencanaan liburan dapat dibagi dan ditangani secara 

terpisah. Kebalikannya, sebuah komite yang merancang konstitusi tidak 

dengan mudah memisahkan gagasan yang beragam dan tujuan yang harus 

dicapai. 

 

c. Status dan komunikasi 

Anggota dengan status lebih tinggi akan berbicara lebih banyak dan 

lebih berpengaruh. Sedangkan anggota berstatus rendah akan tunduk pada 

atasan mereka. Ini akan memengaruhi pembuatan keputusan. Misalnya, 

sekelompok pekerja mungkin akan merasa lebih baik jika bertanya kepada 

supervisor mereka untuk membuat keputusan final di antara dua pilihan. 

 

d. Ukuran kelompok 

Semakin kecil kelompok, semakin efisien pekerjaannya. Kelompok yang 

lebih besar akan mewakili lebih banyak pendapat, tetapi setiap anggota 
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kurang berkontribusi dalam putusan akhir. Kelompok kecil juga dapat 

mengendalikan secara ketat perbedaan individu dalam hal dominasi: tidak 

seorang pun yang dengan mudah “mengambil alih” pertemuan antara lima 

orang karena audience yang kecil cenderung tidak pasif. Oleh karena itu, 

sekelompok besar mahasiswa dapat membentuk tim kecil untuk mengatur 

perjalanan liburan dan adanya pemahaman bahwa seluruh anggota akan 

menyetujui keputusan akhir yang dibuat oleh mereka. 

 

e. Heterogenitas kelompok 

Kelompok yang heterogen meliputi berbagai macam perbedaan seperti 

ras, gender, umur, pekerjaan, sedangkan anggota dalam kelompok homogen 

lebih memiliki kesamaan satu dengan lainnya. Penelitian menyebutkan 

bahwa pembuatan keputusan lebih cepat dilakukan di kelompok homogen, 

tetapi mungkin kualitasnya rendah sebab pendapat dan kategori sosial tidak 

dipertimbangkan. Secara umum, heterogenitas menghasilkan keputusan yang 

lebih baik hanya jika perbedaan di antara anggota tidak terpecah-belah atau 

direduksi ke dalam stereotip. 

 

Dalam proses pembuatan keputusan mungkin terdapat bias. Ada tiga 

sumber yang memberi kontribusi bias dalam usaha kelompok untuk membuat 

keputusan yaitu (a) predisposisi anggota, (b) solusi terendah, dan  (c) 

pergeseran pilihan. 

  

a. Predisposisi anggota 

Dalam mempertimbangkan sesuatu, anggota kelompok mempunyai 

kecenderungan masing-masing. Predisposisi anggota tersebut dapat 

memengaruhi keputusan yang dibuat. 

 

b. Solusi terendah 

Kebanyakan orang sulit untuk menerima kritik dari orang lain dengan 

nyaman, terutama ketika para anggota saling berhadapan dalam pembuatan 

keputusan kelompok. Akibatnya, anggota menolak untuk mendiskusikan 

pendapatnya, dan tetap menyimpan informasi yang mungkin berpengaruh. 

Ketika diajukan solusi terendah yang dapat diterima, anggota mendukungnya 

untuk mengakhiri diskusi yang penuh konflik tersebut. Teori self-justification 

menyatakan, ketika keputusan telah dicapai, anggota akan lebih mudah 

merasionalisasinya daripada mengkritisi atau menawarkan alternatif lain. 
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c. Pergeseran pilihan 

Jika anggota kelompok khawatir atau cemas untuk saling sepakat, lantas 

mengapa satu solusi mendapat penerimaan sebelum yang lainnya? Penelitian 

menunjukkan proses pertimbangan kelompok dibangun di atas 

kecenderungan yang telah ada sebelumnya (pre-existing leanings), yang 

mendorong mereka ke arah semula. Misalnya, apabila setiap orang dalam 

merencanakan liburan sudah mempunyai usul berlibur ke pantai maka 

pertimbangan mereka akan melebih-lebihkan kecenderungan ”pro-pantai” 

mereka. Hasilnya, mereka akan mengabaikan alternatif dan masalah praktis, 

seperti ketidaknyamanan cuaca pantai di bulan Agustus atau tidak adanya 

hotel yang menawarkan harga murah. Pergeseran pilihan ini mewakili 

masalah yang telah banyak dipelajari, yang dikenal dengan polarisasi 

kelompok. 

 

5. Polarisasi Kelompok 

Ada anggapan yang kuat bahwa dalam kelompok, individu menjadi 

kurang berani, kurang kreatif, dan kurang inovatif. Kelompok cenderung 

untuk menghindari risiko. Namun, menurut penelitian Stoner, orang justru 

cenderung membuat keputusan yang lebih berani ketika mereka berada dalam 

kelompok daripada ketika mereka sendirian. Gejala ini dikenal dengan the 

risky shift (geseran risiko). 

Namun, belakangan terbukti bahwa risky shift tidak selalu terjadi. Dalam 

banyak situasi, pada kelompok, individu malah membuat keputusan yang 

lebih konservatif. Hal yang terjadi sebenarnya adalah geseran menuju 

polarisasi. 

Biasanya yang terjadi dalam kelompok adalah apabila sebelum diskusi 

kelompok para anggotanya mempunyai sikap agak mendukung tindakan 

tertentu, setelah diskusi mereka akan lebih kuat lagi mendukung tindakan itu 

(ingatlah cerita tentang pilihan ”pro-pantai” di atas!). Sebaliknya, apabila 

sebelum diskusi para anggota agak menentang tindakan tertentu, setelah 

diskusi mereka akan menentangnya lebih keras lagi. 

Jadi, yang ada adalah kecenderungan ke arah posisi yang ekstrem. Studi 

yang ada menunjukkan bahwa setelah beberapa kali diskusi kelompok, sikap 

anggota menjadi lebih ekstrem. 

Menurut Rakhmat, polarisasi mengandung dua implikasi negatif. 

Pertama, kecenderungan ke arah ekstremisme menyebabkan para anggota 

menjadi lebih jauh dari dunia nyata karena itu makin besar peluang bagi 
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mereka untuk berbuat kesalahan. Akibatnya, produktivitas kelompok 

menurun. Inilah yang disebut groupthink syndrome sebagaimana dijelaskan 

di atas. Groupthink adalah proses pengambilan keputusan yang terjadi pada 

kelompok yang sangat kohesif di mana anggota-anggotanya berusaha 

mempertahankan konsensus kelompok sehingga kemampuan kritisnya 

menjadi tidak efektif lagi. 

Kedua, polarisasi akan mendorong ekstremisme dalam kelompok 

gerakan sosial atau politik. Kelompok seperti ini biasanya menarik anggota-

anggota yang memiliki pandangan yang sama. Ketika mereka berdiskusi, 

pandangan yang sama ini makin dipertegas sehingga mereka makin yakin 

akan kebenarannya. Keyakinan ini akan disusul dengan merasa benar sendiri 

(self-righteousness) dan menyalahkan kelompok lain. Proses yang sama 

terjadi pada kelompok saingannya. Terjadilah polarisasi yang menakutkan di 

antara berbagai kelompok dan di dalam masing-masing kelompok. 

Termasuk dalam perilaku kelompok yang lain adalah kepemimpinan. 

Berikut adalah penjelasan tentang kepemimpinan. 

 

B.  KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP) 

 

Kepemimpinan sering disebut sebagai faktor yang paling menentukan 

keefektifan komunikasi kelompok. Seorang pemimpin dapat ditunjuk atau 

muncul setelah terjadi proses komunikasi kelompok. 

Masalah dan solusi dari pelaksanaan kerja kelompok yang dibahas di 

atas sebenarnya lebih banyak berfokus pada peran pemimpin. Pada bagian ini 

kita akan membahas fungsi pemimpin, karakteristik gaya kepemimpinan, dan 

teori-teori tentang pemimpin efektif. 

Pemimpin adalah anggota kelompok yang berpengaruh, yang menuntun, 

mengarahkan, dan memotivasi usaha yang dilakukan kelompok. 

Kepemimpinan adalah sebuah fungsi yang terdiri atas empat faktor: kualitas 

pemimpin, sifat kelompok, keadaan kelompok, dan penghargaan kelompok 

terhadap pemimpin. 

Dalam subpokok bahasan kepemimpinan ini akan dibahas tentang 

perilaku kepemimpinan, fungsi pemimpin, dan siapa yang menjadi 

pemimpin. 
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1. Perilaku Kepemimpinan 

Ada dua perilaku utama dari pemimpin: tindakan yang berorientasi tugas 

dan tindakan sosioemosional. 

 

a. Spesialis 

Sebagian pemimpin kompeten di kedua peran dan dapat 

menyeimbangkan agenda-agenda tersebut. Sebagian lain mempunyai 

kelebihan pada salah satu tugas “orang dengan spesialisasi tugas akan fokus 

dengan lebih baik pada pekerjaan kelompok, sementara spesialis 

pemeliharaan (maintenance specialists) adalah pemimpin yang punya 

kelebihan di agenda sosioemosional”. 

 

b. Kepemimpinan unggul 

Meskipun pemimpin berbeda-beda sesuai kelompoknya, namun 

pemimpin yang efektif adalah mereka yang memberi hal terbaik bagi 

kelompok. Penelitian terhadap keefektifan kelompok menyebutkan, 

pemimpin yang memberi yang terbaik yang ia bisa adalah orang yang 

memperhatikan anggota-anggotanya (kepemimpinan sosioemosional) dan 

produksi (orientasi tugas). Kombinasi kedua hal ini disebut dengan 

kepemimpinan unggul karena dapat mensinergikan dua agenda utama 

pemimpin. 

 

2. Fungsi Pemimpin 

Fungsi penting seorang pemimpin adalah sebagai berikut. 

a. Pencapaian tujuan 

Pemimpin menetapkan tujuan dan membantu memformulasikan rencana 

untuk mencapai tujuan tersebut. 

 

b. Pemeliharaan kelompok 

Pemimpin mengawasi interaksi dan struktur kelompok, mereduksi 

konflik, dan mengembangkan suasana harmoni di antara anggotanya. 

 

c. Identitas simbolik 

Suatu kelompok sering dikenali melalui pemimpinnya. Pemimpin 

memberi kelompok suatu simbol yang dapat diidentifikasikan oleh 

anggotanya dan meningkatkan kesatuan kelompok. 
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d. Perwakilan kelompok 

Pemimpin mewakili harapan dan kebutuhan kelompok dalam 

bernegosiasi dengan kelompok lain atau hal-hal di luar kelompok. 

 

e. Perubahan kelompok 

Seorang pemimpin bisa membuat anggotanya untuk mengembangkan 

atau mengubah peran mereka, membangun pengaruh dan kepemimpinan 

mereka sendiri, serta membuat kelompok tumbuh dan maju. 

 

3. Cara Pandang Memilih Pemimpin 

Ada beragam cara yang ditempuh orang untuk menemukan pemimpin. 

Paling tidak, ada tiga cara pandang tentang siapa yang pantas memimpin. 

 

a.  Pendekatan bahwa pemimpin yang baik dilahirkan 

Ini adalah cara pandang tradisional yang melihat kepemimpinan 

membutuhkan bakat  atau sesuatu yang diwariskan. Dalam pendekatan ini, 

pemimpin yang baik tidak diciptakan, melainkan dilahirkan. Asumsinya 

adalah kecakapan memimpin hanya dimiliki orang-orang yang dilahirkan 

dengan kecakapan itu dan tidak akan dimiliki orang-orang yang memang 

tidak dilahirkan dengan kecakapan itu. 

 

b.  Pendekatan bahwa kepemimpinan adalah soal gaya 

Pendekatan ini melihat keberhasilan pemimpin akan tergantung pada 

gaya kepemimpinannya. Klasifikasi gaya kepemimpinan menurut White dan 

Lippit terdiri atas (1) otoriter, (2) demokratis, dan (3) laissezfaire. 

Pemimpin otoriter bertindak sebagai diktator, membuat tujuan dan 

kebijakan, membentuk tim dan tugas, dan menjaga jarak dengan anggota. 

Anggota kelompok ini memperlihatkan agresi yang tinggi, dan produktivitas 

menurun jika pemimpin tidak hadir. 

Pemimpin demokratik memberi pedoman/bimbingan tetapi 

membolehkan anggota kelompok untuk membuat kebijakan dan tujuan, serta 

menentukan penempatan tugas dan tim. Anggota tim atau regu menunjukkan 

agresi yang sedikit, dan produktivitas cenderung berlangsung konstan tanpa 

menghiraukan keberadaan pemimpin. 

Sedangkan pemimpin laissez-faire (istilah Perancis untuk “membiarkan 

[mereka] untuk melakukan”) memberi kebebasan sepenuhnya kepada 
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kelompok. Pada bentuk kepemimpinan ini, partisipasi pemimpin adalah 

minimal. 

 

c.  Pendekatan kontekstual 

Pendekatan ini memandang kepemimpinan sebagai hasil totalitas 

kemampuan individu (diwariskan tambah dipelajari), tujuan kelompok, 

tekanan terhadap kelompok dari luar, dan cara anggota kelompok berbicara, 

serta bekerja atau berhubungan satu sama lain. 

 

 

 

 

 

 
1) Jelaskan definisi kelompok dan apa saja yang menjadi ciri-ciri 

kelompok! 

2) Uraikan bagaimana pengaruh kelompok bagi individu, termasuk Anda 

sendiri! 

3) Diskusikan dengan teman-teman Anda, fungsi perilaku kelompok 

berkaitan dengan peran seseorang dalam kelompok! 

4) Jelaskan lima faktor yang dapat memengaruhi kualitas keputusan 

kelompok! 

5) Faktor yang paling menentukan keefektifan komunikasi kelompok 

adalah bagaimana kepemimpinan (leadership) kelompok. Kemudian 

siapa yang menjadi pemimpin, terdapat tiga cara pandang. Jelaskan cara 

pandang tersebut! 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 

1) Definisi kelompok yang diuraikan di sini adalah definisi dari psikologi 

sosial, yaitu sebuah kelompok terdiri dari kurang lebih dua orang atau 

lebih yang berinteraksi, berkomunikasi, dan memengaruhi satu sama 

lain. 

 Jadi, tidak semua kumpulan orang disebut sebagai kelompok secara 

psikologis. 

 

 

LATIHAN 

 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 

kerjakanlah latihan berikut! 
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 Ciri-ciri kelompok adalah: 

a) ada sekelompok orang sedikitnya 2 orang. 

b). saling berkomunikasi/berinteraksi. 

c) saling memengaruhi satu sama lain untuk beberapa waktu. 

d) mempunyai persepsi dan tujuan yang sama. 

2) Jawaban soal ini dapat Anda lihat pada subpokok bahasan Peran 

Kelompok. 

3) Sebagai bahan diskusi latihan nomor 3) Anda dapat ulangi kembali 

subpokok bahasan Struktur dan Fungsi Kelompok. 

4) Untuk menjelaskan perintah dalam latihan nomor 4) silakan Anda lihat 

pada subpokok bahasan Pembuatan Keputusan. 

5) Dalam subpokok bahasan kepemimpinan (leadership) pada subpokok 

bahasan 3 Siapa yang Menjadi Pemimpin dikemukakan ada tiga cara 

pandang tentang siapa yang pantas memimpin. Selanjutnya, silakan 

Anda tinggal membacanya kembali. 

 

 
 

Dalam psikologi sosial, suatu kelompok terdiri dari kurang lebih dua 

orang atau lebih yang berinteraksi, berkomunikasi, dan memengaruhi 

satu sama lain selama beberapa waktu. 

Untuk dapat membentuk suatu kelompok, sekelompok orang harus 

saling berbagi bukan hanya keadaan yang sama, tetapi juga persepsi dan 

tujuan. 

Terdapat dua alasan umum mengapa orang bergabung dengan suatu 

kelompok yaitu (1) mencapai tujuan; dan (2) memuaskan kebutuhan. 

Mengenai pengaruh kelompok terhadap individu adalah                 

(1) identitas, (2) penyimpangan, (3) dampak sosial (social impact). 

Menurut Robert Bales, terdapat dua fungsi penting dari perilaku 

kelompok yaitu agenda tugas, berhubungan dengan pekerjaan, dan 

agenda sosial, mempertemukan kebutuhan emosional dan peran sosial 

para anggota kelompok. Pertemuan dua agenda tersebut dilakukan oleh 

kelompok dengan beberapa struktur dan proses kunci sebagai berikut. 

a.  Norma adalah aturan atau pedoman bagi perilaku yang diharapkan 

dan diterima. 

b. Peran merupakan seperangkat norma yang menentukan perilaku 

yang pantas bagi kedudukan atau posisi sosial tertentu. Peran yang 

diasosiasikan dengan kehormatan atau gengsi, disebut status/posisi 

tinggi. Dalam kelompok sosial dapat terjadi dua macam konflik 

RANGKUMAN 
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peran yaitu konflik orang-peran (person-role conflict) dan konflik 

antarperan (inter-role conflict). 

c. Kohesi kelompok yaitu rasa keterikatan dan kesetiaan yang 

memotivasi setiap anggota untuk tetap berada dalam kelompok. 

Kohesi erat hubungannya dengan kepuasan, mendorong 

produktivitas, mendorong semangat, mendorong komunikasi yang 

efektif, dan efisien. 

 

Untuk memahami dampak (baik atau buruk) keterlibatan kelompok 

dapat dilihat dari proses kunci dan kelompok yaitu sebagai berikut. 

a.  Deindividuasi, maksudnya adalah dampak terhadap kesadaran diri 

(self awareness) yaitu adanya pengurangan kesadaran diri, dapat 

berupa tindakan yang tidak konsisten dengan sikap individu tersebut 

dan penyerapan norma kelompok yang terlihat. 

b. Dampak terhadap kinerja (performance): fasilitas sosial, artinya 

kehadiran orang lain dapat mendorong dan memudahkan 

pelaksanaan kerja. 

c. Sosialisasi kelompok. 

 

Salah satu bentuk perilaku kelompok adalah pembuatan keputusan. 

Dalam hal ini, apakah kelompok lebih baik dibanding individu dalam 

membuat keputusan. Terdapat lima faktor yang dapat memengaruhi 

kualitas keputusan kelompok yaitu (a) tujuan sama; (b) pembagian tugas; 

(c) status dan komunikasi; (d) ukuran kelompok; (e) heterogenitas 

kelompok. 

Dalam pembuatan keputusan kemungkinan terdapat bias, ada tiga 

sumber yang dapat memberi kontribusi bias yaitu (a) predisposisi 

anggota; (b) solusi terendah; (c) pergeseran pilihan. 

Berkaitan dengan pembuatan keputusan, dikenal adanya polarisasi 

kelompok. Ada yang berpendapat bahwa dalam kelompok individu 

menjadi kurang berani, kurang kreatif, kurang inovatif, menghindari 

risiko. Namun, ada yang berpendapat orang yang berada dalam 

kelompok justru cenderung lebih berani daripada ketika sendirian. 

Gejala ini disebut dengan geseran risiko (the risky shift). Namun, 

belakangan ternyata dalam banyak situasi, dalam kelompok individu 

membuat keputusan yang lebih konservatif adanya geseran menuju 

polarisasi.  

Menurut Jalaludin Rahmat polarisasi mengandung dua implikasi 

negatif. 

1. Groupthink syndrome yaitu proses pengambilan keputusan yang 

terjadi pada kelompok yang sangat kohesif ketika anggota-
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anggotanya berusaha mempertahankan konsensus kelompok 

sehingga kemampuan kritisnya menjadi tidak efektif  lagi. 

2. Adanya ekstremisme dalam kelompok gerakan sosial atau politik. 

Kelompok ketika anggota-anggotanya memiliki pandangan yang 

sama ketika mereka berdiskusi, mereka semakin yakin akan 

kebersamaannya, bahkan sampai terjadi ”merasa benar sendiri” 

(self-righteousness) dan menyalahkan kelompok lain. 

 

Kepemimpinan merupakan perilaku dalam kelompok yang paling 

menentukan keefektifan komunikasi kelompok. 

Pemimpin adalah anggota kelompok yang berpengaruh, yang 

menuntun, mengarahkan, dan memotivasi kelompok. 

Terdapat dua perilaku utama dari pemimpin yang berorientasi tugas 

dan tindakan sosial-emosional yaitu spesialis dan kepemimpinan unggul. 

Adapun fungsi pemimpin adalah (1) mencapai tujuan kelompok;                   

(2) memelihara kelompok; (3) membentuk identitas simbolik;               

(4) perwakilan kelompok; (5) melakukan perubahan kelompok. 

Bagaimana menemukan pemimpin; terdapat tiga cara:                     

(1) pendekatan bahwa pemimpin yang baik dilahirkan; (2) pendekatan 

bahwa kepemimpinan adalah soal gaya; (3) pendekatan kontekstual. 

 

 
    

 
 

1) Berdasarkan definisi kelompok dalam psikologi sosial, berikut adalah 

contoh kelompok ....  

A. sekelompok orang yang  berada dalam lift menuju lantai 9 

B. sejumlah mahasiswa yang sedang menunggu bis kampus 

C. sekelompok lanjut usia yang sedang duduk-duduk di taman pada 

sore hari 

D. sejumlah penumpang bis kota yang mogok, kebingungan mencari 

bis lain untuk melanjutkan perjalanan 

 

2) Dalam kelompok, dapat juga terjadi penyimpangan (deviance). Menurut 

teori perbandingan sosial, penyimpangan terjadi apabila .... 

A. anggota kelompok saling memvalidasi keyakinan 

B. anggota kelompok berkomunikasi dengan penyimpang guna 

memulihkan konsensus 

 

TES FORMATIF 2 
 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 
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C. anggota kelompok merusak atau mengurangi konsensus yang telah 

disepakati 

D. pemimpin kelompok gagal melakukan komunikasi dengan 

penyimpang guna memulihkan konsensus 

 

3) Salah satu fungsi kelompok adalah membentuk rasa keterikatan dan 

kesetiaan yang memotivasi anggota kelompok tetap berada dalam 

kelompok. Kohesi kelompok ini dapat terjadi apabila .... 

A. anggota kelompok tunduk pada pemimpin kelompok 

B. anggota kelompok saling menyukai dan mendukung tujuan 

kelompok 

C. terbentuk semboyan kelompok 

D. tidak terjadi penyimpangan (deviance) dalam kelompok 

 

4) Dampak keterlibatan kelompok salah satunya adalah deindividualisasi, 

artinya .... 

A. berkurangnya atau hilangnya kesadaran diri 

B. menjadi anonim di tengah keramaian 

C. tidak berarti ketika berada di tengah orang banyak 

D. merasa tidak berguna atau berharga 

 

5) Dikatakan bahwa heterogenitas kelompok dapat mempersulit dan 

memperlambat pembuatan keputusan sebab .... 

A. keputusan yang diambil kualitasnya tinggi 

B. lebih banyak perbedaan satu dengan lainnya 

C. anggotanya terpecah-pecah 

D. kategorisasi sosial tidak dipertimbangkan 

 

6) Dalam proses pembuatan keputusan dapat terjadi bias. Tercapainya 

solusi terendah menurut teori self-justification disebabkan ketika 

keputusan telah dicapai, anggota .... 

A. menyimpan informasi 

B. ingin cepat-cepat mengakhiri diskusi 

C. akan lebih mudah merasionalisasikan daripada mengkritik 

D. tidak bersedia bertatap muka 

 

7) Dalam polarisasi kelompok ada implikasi yang oleh Jalaludin Rahmat 

disebut group think syndrome; yang dimaksud adalah proses 

pengambilan keputusan yang terjadi pada kelompok yang .... 

A. heterogen sehingga sulit untuk diperoleh kesepakatan pendapat 

B. sangat homogen sehingga anggota-anggotanya sangat kohesif dan 

berusaha mempertahankan konsensus bersama 
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C. sangat kohesif di mana anggota-anggotanya berusaha memperta-

hankan konsensus kelompok sehingga tidak kritis lagi 

D. sangat ekstrem yang mempunyai pandangan yang sama 

 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang 

terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 

Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2. 

 

 

 

 

 

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 

                                          80 -  89%  = baik 

                                          70 -  79%  = cukup 

                                               < 70%  = kurang 

 

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan modul selanjutnya. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 

Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang 

belum dikuasai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tingkat penguasaan = 
Jumlah Jawaban yang Benar

100%
Jumlah Soal
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Kunci Jawaban Tes Formatif  
 

 

Tes Formatif 1 

1) A 

2) B 

3) C 

4) D 

5) D 

6) C 

7) B 

8) A 

Tes Formatif 2 

1) D 

2) C 

3) B 

4) A 

5) B 

6) C 

7) C 
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Glosarium 
 

Compliance :  Pemenuhan, permohonan, pelaksanaan (dalam hubungan 

dengan pengaruh sosial = menerima perubahan secara utuh). 

Power :  Kekuasaan, kekuatan. 
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Komunikasi Massa dan Efek Media 
terhadap Individu 

 
                                                                Dr. Dra. Nina M. Armando, M.Si. 

 
 

 
 

omunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan dengan 

menggunakan media massa pada sejumlah besar orang. Bagi 

kebanyakan orang, media massa pada umumnya dipandang sekadar sebagai 

sumber hiburan. Mereka menonton televisi untuk melihat film seri yang 

digemarinya atau menyaksikan siaran langsung pertandingan sepak bola atau 

menyaksikan kompetisi menyanyi. Mereka juga mendengarkan radio untuk 

mendengarkan musik atau membaca koran untuk mengikuti perkembangan 

terakhir kasus korupsi yang ramai diperbincangkan. Umumnya para 

pengguna media untuk kebutuhan rekreasi semacam itu tak terlalu peduli 

dengan apa yang diakibatkan media massa pada masyarakat maupun 

individu. Jika mereka mengkritik media massa, yang menjadi sasaran 

kecaman umumnya sekadar soal mengapa film tertentu yang disukainya tidak 

diputar pada pukul delapan malam, saat mereka belum mengantuk atau soal 

mengapa calon yang didukungnya tidak menang dalam sebuah kompetisi 

menyanyi. 

Kalangan ilmuwan komunikasi, sebaliknya, memberi perhatian lebih 

luas. Sejalan dengan perkembangan dunia komunikasi yang sedemikian pesat 

sejak pertengahan abad ini. perhatian terhadap hubungan antara media massa 

dan khalayaknya juga terus berkembang. Kalangan pemerhati komunikasi 

melihat bagaimana masyarakat telah semakin bergantung pada media massa, 

baik secara sosial maupun personal. Secara sosial, diketahui bagaimana 

media massa telah memainkan peran sangat penting dalam kehidupan politik, 

ekonomi, budaya, ataupun agama. 

Akan lebih dibahas di sini tentu saja pengaruh media di tingkat personal. 

Mungkin tanpa disadari, para anggota masyarakat telah semakin bergantung 

pada media. Banyak orang kota yang misalnya tidak bisa tinggal cukup lama 

K 

 PENDAHULUAN 
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di sebuah desa terpencil, hanya karena mereka merasa tak bisa memperoleh  

media massa, dan bukan karena merasa tak cocok dengan adat istiadat 

setempat. Media massa telah menjadi sesuatu yang hadir sangat erat dengan 

kehidupan sehari-hari seseorang karena itu berpengaruh terhadap perilaku 

sehari-hari orang tersebut. 

James Potter mengatakan, kini manusia hidup dalam dua dunia yaitu 

dunia nyata dan dunia media. Demikian dekatnya media massa dengan 

kehidupan masyarakat kini sehingga banyak ahli mengatakan bahwa kini 

diperlukan kemampuan melek media (media literacy) yakni ”the ability to 

interpret mindfully the positive and negative meanings and effects of the 

media messages you encounter instead of accepting unquestioningly the 

images presented in those messages” (Gamble & Gamble). 

Apa yang kita pelajari sekarang adalah untuk mengetahui media lebih 

dekat, yang merupakan bagian dari kemampuan melek media. Setelah 

mempelajari modul ini Anda diharapkan mampu menjelaskan bagaiman 

sistem komunikasi massa, bagaimana khalayak media massa, bagaimana 

interaksi antara individu dengan media, dan bagaimana media dapat 

memengaruhi individu. 

Secara lebih khusus, setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan 

mampu menjelaskan: 

1. Sistem komunikasi massa; 

2. Perbedaan komunikasi massa dan komunikasi tatap muka; 

3. Khalayak media massa; 

4. Efek media massa terhadap individu; 

5. Media massa sebagai agen sosialisasi. 

 

Selamat belajar, semoga Anda sukses! 
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Kegiatan Belajar 1 
 

Sistem Komunikasi Massa dan Khalayak 
 

omunikasi massa secara sederhana didefinisikan sebagai komunikasi 

yang dilakukan dengan menggunakan media massa pada sejumlah 

orang. Dengan demikian, peran media massa sebagai penyampai pesan dan 

sekaligus sumber informasi bagi penerima pesan (khalayak) sangatlah 

penting. 

Bagi orang perorangan media massa telah menjadi sesuatu yang hadir 

sangat erat dengan kehidupan sehari-hari karena berpengaruh pada perilaku 

sosialnya. Karena pentingnya maka agar pesan dapat dipahami secara benar 

sesuai dengan maksud komunikator maka para ahli sepakat adanya proses 

yang harus dilalui sebelum media massa hadir di lingkungan khalayak. 

Berikut akan dijelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar bagi beroperasinya 

media massa, yang diuraikan dalam 3 (tiga) subpokok bahasan yaitu                       

(a) sistem komunikasi massa; (b) perbedaan komunikasi massa dan 

komunikasi tatap muka; (c) khalayak. 

 

A. SISTEM KOMUNIKASI MASSA 

 

Sebagian dari kita mengira bahwa tak perlu susah-susah untuk 

mendefinisikan komunikasi massa. Bukankah yang dimaksud adalah koran, 

film, televisi, radio? Itu tentu benar, namun yang kita butuhkan adalah 

pemahaman lebih luas dari konsep-konsep tersebut. Misalnya, kita bisa 

bertanya “apakah semua media beroperasi dengan mengikuti prinsip-prinsip 

mendasar yang sama atau saling berbeda satu sama lainnya?” 

DeFleur dan Dennis melihat komunikasi massa sebagai proses. Menurut 

mereka, terdapat lima tahap yang membentuk proses komunikasi massa, 

yaitu sebagai berikut. 

1.  Pesan komunikasi diformulasikan oleh komunikator-komunikator 

profesional.  

2.  Pesan komunikasi dikirimkan melalui cara yang relatif cepat dan 

berkelanjutan melalui penggunaan media. 

3.  Pesan tersebut mencapai khalayak yang besar dan beragam yang 

memilih media dengan cara selektif. 

K 
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4. Para anggota khalayak secara individual menafsirkan pesan tersebut 

dengan cara sedemikian rupa sehingga mereka memahami makna yang 

kurang lebih sejajar dengan yang dimaksudkan komunikator. 

5.  Sebagai hasil dari pengalaman memberi makna ini, para anggota 

khalayak dipengaruhi dalam cara tertentu atau dengan kata lain, 

komunikasi tersebut memberi pengaruh tertentu. 

 

Komunikator Profesional 

Pesan-pesan yang diperoleh individu diolah oleh para spesialis yang 

bekerja di salah satu bagian dari industri komunikasi, wartawan, editor, 

produser, sutradara, pemusik, dan sebagainya. Mereka tidak mengenal 

khalayaknya satu per satu. Sebagian merancang pesan sekadar untuk 

kepentingan bisnis, misalnya agar produk yang ditawarkannya laku. Untuk 

beberapa waktu lama, banyak orang menyangka bahwa AIDS adalah 

penyakit yang demikian mudah menular sehingga orang cenderung bersikap 

penuh curiga terhadap penderita AIDS. Namun, terutama dengan penyuluhan 

melalui media, kepercayaan yang salah itu bisa berubah sehingga orang 

menjadi lebih menaruh perhatian atau membantu penderita AIDS. 

Gamble & Gamble menyebutkan karakteristik komunikasi massa sebagai 

berikut. 

1.  Mencapai khalayak yang banyak dan tidak diketahui secara personal 

oleh pengirimnya. 

2.  Khalayak heterogen (beragam). 

3.  Menggunakan medium/alat tertentu. 

4.  Pesan yang dibawanya bersifat publik. 

5.  Pengirimnya adalah organisasi formal; pesan bukan dihasilkan oleh 

perorangan. 

6. Dikontrol oleh banyak gatekeepers. Para gatekeeper (seperti editor atau 

redaktur) menyeleksi isi media yang akan disajikan kepada khalayak. 

Merekalah yang mengolah isi pesan sedemikian rupa sebelum akhirnya 

muncul di media untuk dikonsumsi khalayak. 

7.  Feedback (umpan balik) terbatas. 

 

Menurut Gamble & Gamble, komunikasi massa adalah ”The process of 

transmitting messages that may be processed by gatekeepers before being 

transmitted to large audience via a channel of broad diffusion, such as print, 

an audio, or a visual medium”. 
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Joseph R. Dominick mendefinisikan komunikasi massa sebagai suatu 

proses ketika suatu organisasi yang kompleks dengan bantuan satu atau lebih 

mesin memproduksi dan mengirimkan pesan kepada khalayak yang besar, 

heterogen, dan tersebar. 

Dari beragam pengertian tentang komunikasi massa, Jalaluddin Rahmat 

merangkum: komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan 

kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui 

media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara 

serentak dan sesaat. 

 

B. PERBEDAAN KOMUNIKASI MASSA DAN KOMUNIKASI 

TATAP MUKA 

 

Setelah melihat komunikasi massa sebagai sebuah proses, marilah kita 

melihat bagaimana komunikasi massa berbeda dari komunikasi tatap muka. 

Dua bentuk komunikasi ini memang sering kali dipertentangkan. Pembedaan 

ini datang dari DeFleur dan Dennis. Menurut mereka, perbedaan terjadi 

dalam hal komunikasi menggunakan media, konsekuensi memiliki khalayak 

luas dan beragam serta pengaruh sosial dan kultural. Berikut uraiannya. 

 

1.  Konsekuensi Menggunakan Media 

Memasukkan unsur media ke dalam komunikasi antardua individu jelas 

menciptakan perbedaan. Apabila kita bicara melalui telepon, misalnya kita 

tak akan memperoleh  umpan balik yang sama kayanya dengan apabila kita 

berbicara langsung berhadapan. Dalam pembicaraan tatap muka, kita dengan 

mudah bisa melihat ekspresi keterkejutan, menaiknya alis mata, senyuman, 

dan cibiran. Semua isyarat ini membantu kita memahami bagaimana pihak 

lain menerima pesan kita. Namun, dalam pembicaraan telepon, kita bisa 

memperoleh  umpan balik hanya apabila lawan bicara kita memutuskan 

untuk mencatatkan sesuatu atau menghasilkan suara tertentu. Keterbatasan 

umpan balik akan mengurangi keterlibatan kita dalam bermain peran. Ini bisa 

jadi mengakibatkan menurunkan kadar keefektifan atau keakuratan. Berbagai 

masalah teknis - kabel yang kotor, alat penerima yang berdenging - juga bisa 

menghasilkan incongruence. 

Namun, pembicaraan melalui telepon tetap dapat dikategorikan sebagai 

komunikasi antarpribadi. Prosesnya serupa dengan komunikasi tatap muka, 
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hanya saja dengan satu mediator. Di situ tetap ada umpan balik (feedback) 

langsung misalnya. 

Penggunaan media massa berbeda dengan penggunaan telepon. Umpan 

balik langsung sama sekali dihilangkan. Memang dalam media massa 

modern, seperti televisi dan radio, ada acara-acara yang membuka 

kesempatan bagi pendengar untuk melakukan kontak dengan penyiar. 

Namun, itu tetap merupakan umpan balik tertunda si penonton/pendengar 

harus menelepon dulu, mungkin melewati proses seleksi terlebih dulu, baru 

bisa , berbicara dengan si penyiar. 

Dalam kebanyakan isi media, kontak semacam itu sama sekali 

ditiadakan. Kita misalnya tak bisa memotong pembicaraan seorang penyiar 

yang kita tak setujui komentarnya. Kita mungkin bisa saja memindahkan 

saluran atau mematikan pesawat TV kita, tetapi si penyiar tetap tak tahu apa 

yang hendak kita sampaikan, dan dia terus berbicara pada khalayak lain. 

Begitu juga dengan surat kabar atau majalah. Kita tak bisa memberi respons 

langsung kepada seorang wartawan atas beritanya yang kita baca. 

Dengan demikian, komunikasi massa pada dasarnya adalah sebuah 

aktivitas satu arah. Si komunikator tak bisa menggunakan umpan balik 

khalayak sebagai dasar pengambilan perannya saat pesan sedang dikirimkan. 

Apa yang disebut umpan balik tertunda (delayed feedback) memang mungkin 

akan membantu si komunikator merancang pesan untuk masa datang, namun 

itu tidak bisa digunakan pada saat itu juga. 

Tambahan pula. komunikator yang menggunakan media massa juga 

harus menghadapi kemungkinan kesulitan mekanik seperti salah cetak, 

separasi warna yang buruk, dan siaran radio yang terganggu oleh buruknya 

cuaca. Dengan kata lain, akurasi dalam komunikasi massa juga sulit untuk 

diramalkan. Jadi, mengingat banyaknya sumber gangguan dan karena umpan 

balik sangat terbatas, komunikasi melalui media massa kemungkinan besar 

akan kurang akurat daripada komunikasi tatap muka. 

  

2.  Konsekuensi Memiliki Khalayak Luas dan Beragam 

Di satu sisi, sebenarnya tak ada perbedaan yang terlalu prinsipiil bagi 

aktivitas dasar komunitas, antara apabila ia berhadapan dengan satu orang 

atau banyak orang. Dalam hal itu, komunikasi massa pada dasarnya bukanlah 

proses unik, itu hanya semacam bentuk khusus dari komunikasi antarpribadi. 

Namun, di sisi lain, kenyataan bahwa media dikonsumsi oleh khalayak 

yang sangat luas dan beragam, memiliki dampak penting terhadap bentuk dan 
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isi komunikasi. Mengingat tak ada umpan balik yang bisa langsung 

diperoleh, sementara khalayak tersebut tak dikenal si komunikator maka si 

pengirim pesan ini harus melandaskan diri pada asumsi-asumsi tertentu agar 

ia bisa merasa yakin pesannya bisa diterima atau dipahami oleh mayoritas 

khalayaknya. Cara termudah adalah dengan mengasumsikan bahwa khalayak 

memiliki kapasitas intelektual terbatas, senang dihibur, dan memiliki 

ketertarikan rendah untuk terlalu terlibat dalam subjek yang dangkal. Dengan 

demikian, kehadiran khalayak yang luas dan beragam akan mendorong 

lahirnya pesan-pesan yang tak menuntut kapasitas intelektual tinggi seraya 

memiliki isi hiburan yang tinggi. 

 

3.  Pengaruh Sosial dan Kultural 

Komunikasi dalam bentuk dan tingkat apa pun, terikat dan terbentuk 

oleh beragam aturan dalam masyarakat. Pada saat kita berbicara dengan 

sahabat akrab kita di kamarnya, masing-masing individu tetap harus 

memperhatikan mungkin ratusan norma budaya dan aturan sosial yang 

dipercaya oleh kedua pihak. 

Dalam hal komunikasi massa, aturan-aturan tersebut akan jauh lebih 

beragam dan rumit. Di satu sisi. media tersebut lahir dalam konteks sosial 

dan budaya tertentu. Ada pemilik di belakangnya, ada para produsen barang 

yang memasang iklan di sana, ada aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah. 

Sementara khalayak sendiri hidup dalam lingkungan sosial budayanya 

sendiri. Hubungan ini akan semakin kompleks, seandainya yang berlangsung 

adalah arus informasi antarnegara atau antarbudaya: misalnya media massa 

Amerika yang siarannya bisa dijangkau sampai Indonesia. 

Dampak yang ditimbulkan seandainya ada ketidaktaatan terhadap aturan 

sosial dan budaya tersebut bisa sangat berbeda. Dalam hubungan 

antarpribadi, seandainya salah satu pihak menganggap lawan bicaranya tak 

menghormati budayanya, ia dapat menghentikan komunikasi dan mungkin 

memutuskan untuk tak akan bicara lagi dengan orang tersebut. Dalam 

komunikasi massa, bisa terjadi ketidakserasian semacam itu -misalnya 

khalayak menganggap isi media melecehkan kepercayaan mereka- si 

komunikator kemungkinan besar  tidak akan dengan segera mengetahui 

ketersinggungan tersebut. Akibatnya, media mungkin saja terus menyiarkan 

materi-materi seru. Dalam berbagai kasus, kekesalan terhadap penyiaran 

yang terus berlanjut membawa khalayak melakukan tindakan-tindakan yang 
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merugikan media, seperti dari pemboikotan, sampai demonstrasi, dan 

perusakan media bersangkutan. 

Secara teknis, ada perbedaan apabila sistem komunikasi massa 

diperbandingkan dengan sistem komunikasi interpersonal. Menurut Elizabeth 

Noelle-Neuman, terdapat empat tanda pokok dari komunikasi massa yang 

tidak terdapat pada komunikasi interpersonal yaitu komunikasi massa: 

a.  bersifat tidak langsung (harus melewati media teknis); 

b.  bersifat searah (tidak ada interaksi di antara peserta komunikasi/ 

komunikan); 

c.  bersifat terbuka (ditujukan pada publik yang tidak terbatas dan anonim); 

d.  mempunyai publik yang tersebar secara geografis. 

 

Adanya perbedaan teknis ini menyebabkan sistem komunikasi massa 

memiliki karakteristik psikologis yang khas jika dibandingkan dengan sistem 

komunikasi interpersonal. Hal ini nampak pada (a) pengendalian arus 

informasi, (b) umpan balik, (c) stimulasi alat indra, dan (d) proporsi unsur isi 

dengan unsur hubungan. 

 

a.  Pengendalian arus informasi 

Mengendalikan arus informasi berarti mengatur jalannya pembicaraan 

yang disampaikan dan yang diterima. Ada penelitian yang menunjukkan, 

apabila arus komunikasi hanya dikendalikan oleh komunikator, situasi dapat 

menunjang persuasi yang efektif. Sebaliknya, apabila khalayak dapat 

mengatur arus informasi situasi komunikasi akan mendorong belajar yang 

efektif. Dalam sistem komunikasi massa, komunikator sukar menyesuaikan 

pesannya dengan reaksi komunikan. 

 

b.  Umpan balik 

Dalam istilah komunikasi, reaksi khalayak yang dijadikan masukan 

untuk proses komunikasi disebut umpan balik atau feedback. Pada 

komunikasi interpersonal, umpan balik sebagai respons terjadi secara tidak 

terbatas. Jika kita berbicara dengan seseorang, kita dapat mengetahui segala 

responsnya baik verbal maupun nonverbal yang merupakan umpan balik bagi 

kita. Sebaliknya, dengan komunikasi massa; hampir tidak ada umpan balik. 
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c.  Stimulasi alat indra 

Dalam sistem komunikasi massa, stimuli alat indra bergantung pada 

jenis media massa. Pada surat kabar, khalayak hanya melihat; pada radio, 

khalayak hanya mendengar. 

 

C. KHALAYAK 

 

Khalayak merupakan prinsip dasar ketiga bagi beroperasinya media 

massa. McLuhan menguraikan perkembangan sejarah berdasarkan 

penggunaan media massa. Ia membagi sejarah manusia ada tiga babak 

sebagai berikut. 

 

1.  Situasi Konsumsi/Penggunaan Media 

Apa yang mendorong orang untuk membaca surat kabar, menonton tv 

atau mendengar radio? Dalam hal ini individu diasumsikan rasional dan 

pengguna media yang memiliki tujuan. 

Jeffres membedakan antara media seeking dan content-seeking. Media 

seeking adalah situasi ketika kita menggunakan media karena tindakan 

konsumsi itu (membaca, menonton, dan mendengar) lebih penting dari pada 

isi (yang dibaca, yang ditonton, dan yang didengar). Kita menyalakan tv saat 

kita kesepian atau bosan, acara tv di sini tidak penting. Sebaliknya, pada 

content-seeking, kita memutuskan untuk menggunakan media justru karena 

isinya. Misalnya, kita ingin tahu sambungan telenovela minggu lalu. Maka, 

pada minggu ini kita akan sengaja memilih saluran tv yang menayangkan 

telenovela tersebut untuk mengetahui lanjutannya. Beberapa dari content-

seeking mendapat perhatian lebih besar dari yang lain, secara khusus kita 

benar-benar mencarinya; ini disebut information-seeking. Pada yang terakhir 

ini, isi media yang dikonsumsi benar-benar terseleksi. 

Berdasarkan perbedaan di atas, tidak heran jika seorang media-seeker 

menghabiskan waktu membaca koran yang lebih lama dibandingkan seorang 

yang information-seeker. Seorang media-seeker akan membaca koran mulai 

dari halaman satu sampai terakhir secara teratur. Sementara itu, seorang 

information-seeker akan membaca secara khusus berita yang benar-benar 

dicarinya. 

Situasi ini akan membentuk pola penggunaan media yang berbeda pada 

masing-masing orang. Ini adalah fokus pembicaraan berikut. 
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2.  Pola Penggunaan Media oleh Individu 

Mengapa orang menggunakan media massa yang berbeda-beda? 

Mengapa orang senang membaca surat kabar X sementara orang lain 

menyukai surat kabar Y? Mengapa ada yang hanya senang menonton TV dan 

tidak mendengar radio? Bagaimana pola konsumsi media secara individual 

terbentuk? Jawabannya terletak pada diri individu sendiri. Ada kebutuhan 

dasar manusia, motif, dan perbedaan-perbedaan individual lainnya yang 

membuat konsumsi orang kepada media berbeda-beda. Situasi konsumsi 

mungkin sama, tetapi situasi yang sama ini dapat membentuk pola 

penggunaan media yang berbeda. 

Sekarang pertanyaan berikut muncul “mengapa timbul perbedaan yang 

sifatnya individual ini?” Menurut Jeffres, perbedaan ini dapat dilihat dari dua 

pendekatan, yaitu sebagai berikut. 

 

a.  Pendekatan kategori sosial 

Pendekatan ini melihat bahwa perbedaan kategori sosial individu dapat 

menjelaskan mengapa individu menggunakan media secara berbeda-beda. 

Kategori-kategori sosial, antara lain pendidikan, pendapatan, pekerjaan, jenis 

kelamin, status perkawinan, ras dan etnik, dan agama. Semuanya itu 

berpengaruh, misalnya dalam hal total media yang digunakan, pilihan 

terhadap media, dan preferensi isi media. 

 

b.  Pendekatan uses and gratifications 

Pendekatan ini datang dari Elihu Katz, Jay G. Blurniet, dan Michael 

Gurevitoh (1974). Asumsi-asumsi dasar dari pendekatan uses and 

gratification, meliputi berikut ini. 

1)  Khalayak dianggap aktif. 

2)  Dalam komunikasi massa, inisiatif untuk mengaitkan pemuasan 

kebutuhan dengan pemilihan media terletak pada anggota khalayak. 

3)  Media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk 

memuaskan kebutuhan khalayak. Kebutuhan ini terpenuhi melalui 

konsumsi media dan sangat bergantung pada perilaku khalayak yang 

bersangkutan. 

4) Banyak tujuan pemilih media massa disimpulkan dari data yang 

diberikan anggota khalayak, artinya orang dianggap cukup mengerti 

untuk melaporkan kepentingan dan motif pada situasi tertentu. 
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5)  Penilaian tentang anti kultural dari media massa harus ditangguhkan 

sebelum orientasi khalayak diteliti lebih dahulu. 

 

Model ini memandang individu sebagai makhluk suprarasional dan 

sangat selektif. Dalam model ini fokus perhatiannya ialah proses penerimaan 

pesan. Penekanannya di sini ialah pada kerangka psikologis yang mendasari 

motif serta pemuasan kebutuhan melalui komunikasi massa. Menurut 

pandangan ini, perbedaan motif dalam konsumsi media massa menyebabkan 

khalayak bereaksi kepada media massa secara berbeda pula. Hal ini berarti 

bahwa efek media massa juga berlainan pada setiap anggota khalayak. 

Katz, Gureviteh, dan Haas (1973) mengidentifikasi lima kelompok 

kebutuhan dalam hal penggunaan media. 

1)  Kebutuhan kognitif, seperti kebutuhan untuk mengerti. 

2)  Kebutuhan afektif, untuk memperkuat pengalaman emosional. 

3)  Kebutuhan integratif, untuk memperkuat kepercayaan diri, kredibilitas, 

dan stabilitas diri. 

4)  Kebutuhan untuk memperkuat kontak dengan keluarga, teman, dan dunia 

luar. 

5)  Kebutuhan untuk melepaskan ketegangan. 

  

William, McGuire (1974) menyebutkan ada 16 motif yang mendorong 

orang menggunakan media. Secara umum, motif dikelompokkan dalam motif 

kognitif (berhubungan dengan pengetahuan) dan motif afektif (berhubungan 

dengan perasaan). 

1)  Motif kognitif 

 Motif kognitif menekankan kebutuhan manusia akan informasi dan 

kebutuhan untuk mencapai tingkat ideasional tertentu. Pada kelompok 

motif kognitif yang berorientasi pada pemeliharaan keseimbangan ada 

empat teori yaitu (a) teori konsistensi (menekankan kebutuhan individu 

untuk memelihara orientasi eksternal pada lingkungan), (b) teori atribusi 

(melihat individu dalam memahami sebab-sebab yang terjadi pada 

peristiwa yang dihadapi), (c) teori kategorisasi (menjelaskan upaya 

manusia untuk memberikan makna tentang dunia berdasarkan kategori 

internal dalam diri kita), dan (d) teori objektifikasi (menjelaskan upaya 

manusia untuk memberikan makna tentang dunia berdasarkan hal-hal 

eksternal). Keempat teori ini bertitik tolak dari individu sebagai makhluk 

yang memelihara stabilitas psikologisnya. 
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 Empat teori kognitif berikut melukiskan individu sebagai makhluk yang 

berusaha mengembangkan kondisi kognitif yang dimilikinya. Teori-teori 

itu ialah (e) teori otonomi (melihat manusia sebagai makhluk yang 

berusaha mengaktualisasikan dirinya sehingga mencari identitas 

kepribadian yang otonom), (f) teori stimulasi (melihat manusia sebagai 

makhluk yang menginginkan stimuli sebanyak-banyaknya untuk 

memperkaya pemikirannya). (g) teori teleologis (melihat manusia 

sebagai makhluk yang berusaha mencocokkan persepsinya tentang 

situasi sekarang dengan representasi internal dari kondisi yang 

dikehendaki), dan (h) teori utilitarian (melihat individu sebagai orang 

yang memperlakukan situasi sebagai peluang untuk memperoleh  

informasi dalam menghadapi tantangan hidup). 

2)  Motif afektif 

 Motif afektif menekankan aspek perasaan dan kebutuhan mencapai 

tingkat emosional tertentu. Motif afektif yang ditujukan untuk 

memelihara stabilitas psikologis dibahas dalam empat teori yaitu (a) teori 

reduksi tegangan (memandang manusia sebagai sistem tegangan yang 

memperoleh  kepuasan pada pengurangan ketegangan), (b) teori 

ekspresif (menyatakan bahwa orang memperoleh  kepuasan dalam 

mengungkapkan eksistensi dirinya dengan menampakkan perasaan dan 

keyakinannya), (c) teori egodefensif (menganggap bahwa manusia hidup 

dalam citra diri tertentu yang sesuai dengan diri dan dunia kita), dan (d) 

teori peneguhan (memandang bahwa orang dalam situasi tertentu akan 

bertingkah laku dengan suatu cara yang membawa ganjaran tertentu). 

 Kelompok motif afektif kedua ditujukan untuk mengembangkan kondisi 

psikologis, terbagi atas (e) teori penonjolan (memandang manusia 

sebagai makhluk yang selalu mengembangkan potensinya untuk 

memperoleh  penghargaan dari dirinya dan dari orang lain), (f) teori 

afiliasi (memandang manusia sebagai makhluk yang mencari kasih 

sayang dan penerimaan orang lain), (g) teori identifikasi (melihat 

manusia sebagai pemain peran yang berusaha memuaskan egonya 

dengan menambahkan peranan yang memuaskan konsep dirinya, dan     

(h) teori peniruan (memandang manusia sebagai makhluk yang selalu 

mengembangkan kemampuan afektifnya). 

3) Reaksi khalayak terhadap Media 

 Melvin deFleur dan Sandra Ball-Rokeach menjelaskan bahwa reaksi 

khalayak terhadap media dapat dilihat dari tiga perspektif, yaitu            
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(1) perspektif perbedaan individual, (2) perspektif kategori sosial, dan 

(3) perspektif hubungan sosial. Berikut penjelasan secara rinci. 

a) Perspektif perbedaan individual memandang bahwa sikap dan 

organisasi personal-psikologis individu akan menentukan 

bagaimana ia memilih stimuli dari lingkungan dan bagaimana ia 

memberikan makna pada stimuli itu. Faktor-faktor yang 

memengaruhi itu meliputi potensi biologis, sikap, nilai, 

kepercayaan, serta pengalaman. Perbedaan ini menyebabkan 

pengaruh media massa yang berbeda pula. 

b) Perspektif kategori sosial berasumsi bahwa dalam masyarakat 

terdapat kelompok-kelompok sosial yang reaksinya pada stimuli 

tertentu itu cenderung lama. Anggota-anggota kategori tertentu akan 

cenderung memilih isi komunikasi yang sama dan akan memberi 

respons kepadanya dengan cara yang hampir sama pula. 

c) Perspektif hubungan sosial menekankan pentingnya peranan 

hubungan sosial yang informal dalam memengaruhi reaksi orang 

terhadap media massa. Dengan demikian, hubungan-hubungan 

interpersonal dapat berpengaruh pada proses penerimaan, 

pengelolaan, dan  penyampaian informasi dari media. 

 

Setelah Anda mempelajari pokok bahasan Sistem Komunikasi dan 

Khalayak maka khususnya pada subpokok bahasan kelompok, sebagai 

pengguna media massa Anda dapat menentukan tergolong tipe yang mana? 

Apa motivasi Anda? 

 

 

 

 

 
 

1) Jelaskan mengapa komunikasi massa diartikan sebagai suatu proses! 

2) Diskusikan dengan teman-teman Anda mengenai perbedaan komunikasi 

massa dan komunikasi tatap muka! 

3) Jelaskan bagaimana karakteristik psikologis dari sistem komunikasi 

massa! 

4) Dari sisi khalayak pengguna media Jeffers membedakan antara media 

seeking dan content seeking. Jelaskan perbedaan antara keduanya! 

LATIHAN 

 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 

kerjakanlah latihan berikut! 
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5) Mengapa orang menggunakan media massa yang berbeda-beda menurut 

para ahli adalah karena adanya perbedaan individual. Perbedaan yang 

sifatnya individual dapat dilihat dari dua pendekatan. Jelaskan secara 

singkat bersama teman-teman Anda! 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 

1) Untuk menjawab latihan ini silakan baca kembali subpokok bahasan 

sistem komunikasi massa, terdapat pendapat de Fleur dan Dennis. 

2) Bahan diskusi ini mudah, coba Anda ulangi kembali subpokok bahasan 

B, perbedaan komunikasi massa dan komunikasi tatap muka. 

3) Untuk menjelaskan latihan nomor 3) ini, Anda dapat melihat kembali 

pada subpokok bahasan perbedaan komunikasi massa dan komunikasi 

tatap muka pada pembahasan pengaruh sosial dan kultural. 

4) Tugas latihan ini juga mudah, Anda tinggal membaca kembali subpokok 

bahasan Khalayak. 

5) Untuk menjelaskan latihan nomor 5) Anda juga tinggal membaca 

kembali subpokok bahasan pola penggunaan media oleh individu. 

 

 

 

 

Menurut De Fleur dan Dennis komunikasi massa merupakan suatu 

proses yang dibentuk melalui tahap-tahap (lima tahap). 

Dalam sistem komunikasi massa, pesan-pesan yang diterima 

seseorang diolah oleh para profesional (wartawan, editor, produser) di 

salah satu bagian dari industri komunikasi. 

Karakteristik komunikasi massa menurut Gamble & Gamble, antara 

lain adalah (1) mencapai khalayak yang banyak yang tidak diketahui 

secara personal oleh pengirimnya; (2) khalayaknya heterogen;              

(3) menggunakan medium; (4) dikontrol oleh banyak gatekeepers 

(editor, redaktur) yang menyeleksi isi media yang akan disajikan pada 

khalayak; (5) umpan balik terbatas. 

Terdapat perbedaan komunikasi massa dan komunikasi tatap muka, 

yaitu dalam hal (1) konsekuensi menggunakan media; (2) konsekuensi 

memiliki khalayak luas dan beragam; (3) pengaruh sosial dan kultural. 

Secara teknis, terdapat empat tanda pokok dari komunikasi massa 

yang tidak terdapat pada komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi 

massa bersifat tidak langsung, searah, terbuka, dan mempunyai publik 

RANGKUMAN 



⚫ SKOM4317/MODUL 9 9.15 

yang tersebar secara grafis. Perbedaan teknis ini menyebabkan 

komunikasi massa memiliki karakteristik psikologis yang khas jika 

dibandingkan dengan sistem komunikasi interpersonal, yaitu dari aspek 

pengendalian arus informasi, umpan balik, simulasi alat indra, dan 

proporsi unsur isi dengan unsur hubungan. 

Mengenai khalayak pengguna media massa, Mc Luhan membagi 

sejarah manusia dalam tiga babak, yaitu (1) situasi konsumsi/ 

penggunaan media massa; menurut Jeffer ada dua tipe, yaitu media 

seeking dan content seeking; (2) pola penggunaan media oleh individu, 

didasarkan pada kebutuhan dasar dan motif yang sifatnya individual;                    

3) reaksi khalayak terhadap media. 

Mengapa timbul perbedaan yang sifatnya individual menurut Jeffers 

dapat dilihat dari pendekatan kategori sosial dan pendekatan uses and 

gratifications. 

 

    

 
 

 

1) Begitu dekatnya media massa bagi kehidupan manusia sehari-hari 

sehingga memberikan pengaruh pada .... 

A.  perilaku sosialnya 

B.  cara menafsirkan pesan  

C.  persepsi manusia 

D.  proses komunikasi manusia 

 

2) Media komunikasi massa dapat dijadikan sebagai media penyuluhan 

yang handal, sebab melalui media tersebut dapat .... 

A.  menjangkau khalayak yang beragam  

B.  mengubah persepsi khalayak 

C.  memberikan umpan balik (feedback)  

D.  mudah dikontrol 

 

3)  Sesuai pendapat Gamble & Gamble mengenai karakteristik komunikasi 

massa, isi media komunikasi massa lebih dapat dipertanggungjawabkan, 

sebab ....  

A.  mencapai khalayak yang beragam 

B.  menggunakan medium tertentu 

C.  dikontrol oleh banyak gatekeepers 

D.  pesan yang dibawakan bersifat publik 

 

TES FORMATIF 1 
 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 
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4) Pembicaraan melalui telepon tetap dapat dikategorikan sebagai 

komunikasi antarpribadi, sebab .... 

A.  dapat penerima telepon dapat langsung mendengar suara pengirim 

berita  

B.  sifat komunikasinya perorangan 

C.  prosesnya serupa dengan komunikasi tatap mula  

D.  dapat memberikan umpan balik secara langsung 

 

5) Secara teknis, perbedaan sistem komunikasi massa dengan sistem 

komunikasi interpersonal menurut Elizabeth Noelle-Newman, antara lain 

komunikasi massa .... 

A.  mudah dipahami dan diulang 

B.  umpan balik tidak secara langsung diterima pengirim berita  

C.  tidak mengenal perbedaan sosial dan budaya  

D.  bersifat tidak langsung 

 

6)  Apabila dalam membaca koran, kita membaca dari halaman pertama 

sampai dengan terakhir secara teratur maka kita dapat disebut sebagai .... 

A.  mediator 

B.  pemrosesan informasi 

C.  information seeker 

D.  media seeker 

 

7) Dalam pemilihan media, model yang memandang individu sebagai 

makhluk supra rasional dan sangat selektif adalah model .... 

A.  pendekatan uses and gratificatrion 

B.  pendekatan kategori sosial 

C.  reduksi tegangan 

D.  egodefensif 

 

8) Di dalam motif kognitif, teori yang melihat individu sebagai orang yang 

memperlakukan situasi sebagai peluang untuk memperoleh  informasi 

dalam menghadapi tantangan hidup adalah teori .... 

A.  teologis  

B.  atribusi 

C.  konsistensi 

D.  utilitarian 

 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang 

terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 
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Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1. 

 

 

 

 

 

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 

                                          80 -  89%  = baik 

                                          70 -  79%  = cukup 

                                               < 70%  = kurang 

 

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 

Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang 

belum dikuasai. 

 

 

Tingkat penguasaan = 
Jumlah Jawaban yang Benar

100%
Jumlah Soal
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Kegiatan Belajar 2 

 
Efek Media terhadap Individu 

 
mumnya kita lebih tertarik bukan kepada apa yang kita lakukan pada 

media, tetapi kepada apa yang dilakukan media kepada kita. Hal inilah 

yang merupakan efek media massa. 

Menurut Steven Chaffe ada tiga pendekatan dalam melihat efek media 

massa, yaitu sebagai berikut. 

1.  Pendekatan yang pertama ialah kita cenderung melihat efek media 

massa, baik yang berkaitan dengan pesan maupun media itu sendiri. 

2.  Pendekatan yang kedua ialah melihat jenis perubahan yang terjadi pada 

diri khalayak komunikasi massa. Perubahan ini meliputi perubahan 

kognitif (penerima informasi), perubahan efektif (perubahan perasaan 

atau sikap), dan perubahan behavioral (perubahan perilaku). 

3.  Pendekatan yang ketiga meninjau satuan observasi yang dikenai efek 

komunikasi massa, meliputi individu, kelompok, organisasi, masyarakat 

atau bangsa. 

 

Di sini berarti ada satu kotomi (efek pesan dan media secara fisik) dan 

dua trikotomi: (1) kognitif, afektif, behavioral dan (2) individual, 

interpersonal, sistem. Chaffee menggabungkan ketiganya dalam matriks        

2  3  3 = 18 ruang. 

 
Tabel 9.1  

Efek Komunikasi Massa menurut Steven M. Chaffee 

 

Sasaran 
Media Fisik Pesan 

Kognitif Afektif Behavioral Kognitif Afektif Behavioral 

Individual 1 2 3 4 5 6 

Interpersonal 7 8 9 10 11 12 

Sistem 13 14 15 16 17 18 

 

Kita akan melihat efek komunikasi massa dari matriks tersebut. Pertama, 

kita akan meninjau efek kehadiran media massa secara fisik. Selanjutnya, 

efek pesan media massa akan dilihat pada efek kognitif, efek afektif, dan efek 

behavioral. 

U 
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A.  EFEK KEHADIRAN MEDIA MASSA (SECARA FISIK) 

 

Steven Chaffee menyebutkan ada lima efek media massa dari 

kehadirannya secara fisik sebagai berikut. 

1.  Efek ekonomis, di sini kehadiran media massa menggerakkan usaha; 

meliputi produksi, distribusi dan konsumsi jasa media massa. Kehadiran 

surat kabar membuat pabrik kertas koran menjadi hidup, memberi 

pekerjaan bagi para jurnalis, dan berpengaruh terhadap bisnis periklanan. 

Kehadiran televisi menyuburkan tumbuhnya rumah produksi, memberi 

lapangan kerja bagi juru kamera, sutradara, penulis naskah, dan artis. 

Begitu juga radio membuka peluang bisnis yang baik bagi para 

pengiklan, dubber, dan penyiar. 

2.  Efek sosial, berkenaan dengan perubahan struktur atau interaksi sosial 

akibat kehadiran media massa. Misalnya, radio dan televisi dapat 

meningkatkan status sosial miliknya di pedesaan, televisi di kelurahan 

membentuk jaringan interaksi yang baru bagi masyarakat desa. 

3.  Efek penjadwalan kembali kegiatan sehari-hari, misalnya surat kabar 

sore akan menyebabkan orang menyisihkan waktu membaca koran pada 

sore hari, telenovela di televisi swasta membuat banyak ibu rumah 

tangga menunda waktu memasak dan menggeser waktu arisan, serta film 

kartun di TV setiap hari membuat anak-anak menggeser waktu belajar. 

4.  Efek pada penyaluran/penghilangan perasaan tertentu, seperti marah, 

kecewa, dan kesepian. Media dipergunakan tanpa mempersoalkan isi 

pesannya. Jika sedih, seorang gadis memutar radio tanpa memperhatikan 

siaran yang diudarakan; dan seseorang yang sendirian di rumah 

menyalakan tv sekadar untuk mengusir rasa sepi supaya terasa ada 

”teman” tanpa peduli acara yang disiarkan. 

5.  Efek pada perasaan orang terhadap media. Media dapat menumbuhkan 

perasaan tertentu baik negatif maupun positif. Kita percaya dan 

menyukai media yang satu, tetapi tidak percaya atau kurang senang pada 

yang lain. Ini berkaitan dengan pengalaman kita sebelumnya dengan 

media tersebut. 
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B.  EFEK PESAN MEDIA MASSA 

 

1. Efek Kognitif 

Komunikasi massa tidak secara langsung menimbulkan perilaku tertentu, 

tetapi cenderung memengaruhi cara kita mengorganisasikan citra kita tentang 

lingkungan. Citra inilah yang memengaruhi cara kita berperilaku. 

Citra terbentuk berdasarkan informasi yang diterima oleh individu 

melalui media massa. Realitas yang ditampilkan media adalah realitas yang 

sudah diseleksi (oleh Marshal MacLuhan disebut sebagai ”realitas tangan 

kedua” (second hand reality). Jadi. kita membentuk citra tentang lingkungan 

sosial kita berdasarkan realitas kedua yang ditampilkan oleh media massa. 

Misalnya, Anda memiliki gambaran bahwa Jakarta sudah tidak aman lagi 

karena tingginya tingkat kriminalitas di sana, Anda beranggapan di daerah 

lebih aman. Mengapa Anda mendapatkan gambaran itu? Sebab sehari-hari 

Anda membaca di surat kabar dan melihat di tv berita-berita kriminal banyak 

dimuat. Sebaliknya, dari daerah, lebih sedikit berita kriminal yang 

diberitakan. Padahal, kenyataannya mungkin di daerah juga banyak terjadi 

peristiwa kriminal, namun tidak disiarkan oleh tv dan diberitakan di surat 

kabar. Oleh karena proses gate keeping, media massa melakukan seleksi 

terhadap berita yang dimuatnya, hasil seleksi inilah yang memengaruhi citra 

kita tentang lingkungan sosial kita. 

Oleh karena proses selektif ini, mungkin saja terjadi penggambaran yang 

salah oleh media. Timbullah apa yang disebut stereotype yaitu gambaran 

umum tentang individu, kelompok, atau masyarakat yang tidak berubah-ubah 

sering kali timpang dan tidak benar. Misalnya, dalam telenovela di tv kita 

melihat orang kulit hitam, umumnya digambarkan miskin, jahat, jadi 

pembantu kulit putih, dan licik. Jika Anda terus-menerus menonton 

telenovela, Anda kemungkinan besar akan memiliki gambaran tentang kaum 

kulit hitam di Amerika Latin seperti apa yang Anda lihat di televisi itu. 

Prinsip bahwa media massa melalukan proses seleksi merupakan teori 

agenda setting. Teori ini dimulai dengan suatu asumsi bahwa media mas 

menyaring berita, artikel atau tulisan yang akan disiarkannya. Secara selektif, 

gatekeepers menentukan hal apa yang pantas diberitakan dan yang tidak. 

Setiap isu diberi bobot tertentu (ruang penempatan dalam surat kabar atau 

waktu tayang khusus pada radio) dan cara penonjolan tertentu (ukuran judul 

dan frekuensi pemuatan). 
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Apa yang disajikan media massa disebut sebagai ”agenda media”. 

Agenda media memengaruhi agenda masyarakat (public agenda). Teori ini 

menunjukkan ada kesamaan antara agenda media dengan agenda publik. 

Media massa memiliki kemampuan untuk memengaruhi apa yang dianggap 

penting oleh masyarakat. Misalnya, headline surat kabar hari ini tentang 

kecelakaan kereta api maka Anda menganggap kecelakaan itulah yang 

penting. Anda mungkin akan membicarakan topik ini dengan teman-teman 

dan keluarga. 

Media massa juga berperan dalam menyampaikan pengetahuan, 

keterampilan, dan nilai-nilai yang baik. Dengan kata lain, media massa dapat 

memberikan manfaat yang dikehendaki oleh masyarakat. Hal inilah yang 

disebut efek prososial. Misalnya, film seri Sesame Street terbukti di Amerika 

berpengaruh sangat baik pada anak-anak yang menontonnya. Penelitian 

menunjukkan bahwa anak yang senang menonton acara ini saja memiliki 

tingkat pengetahuan lebih baik (di bawah kita akan lihat bahwa film ini juga 

berpengaruh baik pada sikap). 

 

2. Efek Afektif  

Perubahan sikap yang berarti akibat pesan media massa masih menjadi 

perdebatan di kalangan ahli komunikasi. Benarkah media massa berpengaruh 

dalam perubahan sikap individu? Charles K. Atkin, misalnya menyimpulkan 

bahwa media massa dapat memengaruhi orientasi afektif, tetapi dampaknya 

tidak sebesar pada orientasi kognitif. Beberapa penelitian dalam komunikasi 

politik membuktikan adanya pengaruh media massa terhadap perubahan 

sikap. 

Sementara Joseph Klapper mengatakan, dalam hubungannya dengan 

pembentukan dan perubahan sikap, pengaruh media massa dapat disimpulkan 

pada lima prinsip umum: 

1. Pengaruh komunikasi diantarai oleh predisposisi personal, proses 

selektif, dan keanggotaan kelompok (faktor personal). 

2.  Faktor-faktor tadi membuat komunikasi massa berfungsi untuk 

memperkokoh sikap dan pendapat yang ada selain juga berfungsi sebagai 

media pengubah.  

3.  Apabila komunikasi massa menimbulkan perubahan sikap, perubahan 

kecil pada intensitas sikap lebih umum terjadi daripada ”konversi” dari 

satu sisi ke sisi yang lain. 
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4.  Komunikasi massa cukup efektif dalam mengubah sikap pada bidang-

bidang ketika pendapat orang lemah, misalnya pada iklan komersial. 

5. Komunikasi massa cukup efektif dalam menciptakan pendapat tentang 

masalah-masalah baru apabila tidak ada predisposisi yang harus 

diperteguh. 

 

Media massa dapat menimbulkan rangsangan emosional pada khalayak. 

Misalnya, menonton adegan sedih dalam film, sejumlah penonton 

mengeluarkan air mata. Begitu pula ketika membaca kisah yang 

mengharukan di majalah wanita. Sebaliknya, kita bisa tertawa terbahak-

bahak ketika menyaksikan acara lawak di televisi atau film komedi. 

Para peneliti menemukan faktor-faktor yang memengaruhi intensitas 

rangsangan emosional pesan media massa. Faktor-faktor itu sebagai berikut. 

1.  Suasana emosional (mood) yakni kondisi secara psikologis yang ada 

ketika ia mengonsumsi media massa. 

2.  Skema kognitif yakni gambaran dalam pikiran kita sendiri yang 

menjelaskan suatu peristiwa yang terdapat di media massa. 

3. Suasana terpaan (setting exposure)yakni bentuk emosi yang ”ditularkan” 

oleh individu lain atau objek tertentu ketika kita mengonsumsi media 

massa.  

4.  Predisposisi individual, yakni karakteristik khas individu. 

5.  Tingkat identifikasi khalayak dengan tokoh dalam media massa 

(menunjukkan sejauh mana orang merasa terlibat dengan tokoh yang 

ditampilkan media massa). 

 

Sejenis rangsangan emosional yang banyak dibicarakan orang adalah 

rangsangan seksual akibat adegan-adegan merangsang dalam media massa 

(disebut pornografi atau sexually explicit materials). Istilah pornografi 

berasal dari kata Yunani, porne (yang berarti pelacur) dan graphe (yang 

berarti tulisan atau gambar). Jadi, aslinya kata ”pornografi” menunjuk pada 

segala karya, baik dalam bentuk tulisan atau gambar, yang melukiskan 

pelacur. Pengertian ini mengalami perkembangan. Saat ini umumnya 

pornografi didefinisikan sebagai “materi yang disajikan di media tertentu 

yang dapat dan atau ditujukan untuk membangkitkan hasrat seksual khalayak 

atau mengeksploitasi seks”. 

Para ahli sepakat bahwa ada materi erotis yang dapat merangsang 

individu. Stimuli erotis pada media massa menimbulkan tingkat rangsangan 
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yang berlainan bagi orang yang memiliki pengalaman yang berbeda. Sebuah 

penelitian menunjukkan bahwa makin banyak pengalaman seksual individu, 

makin mudah ia terangsang oleh adegan-adegan seksual. 

Victor B. Kline, seorang psikiater yang menangani banyak pasien yang 

mengalami masalah akibat keterlibatan mereka dalam mengonsumsi 

pornografi, menyebutkan bahwa ada tahap-tahap efek pornografi yang 

dijalani mereka yang menjadi konsumen pornografi. Tahapan-tahapan ini 

menunjukkan bahwa pornografi memiliki efek berjangka panjang bagi 

konsumennya. 

1.  Tahap addiction (kecanduan). Sekali seorang menyukai materi 

pornografi, ia akan mengalami ketagihan. Jika yang bersangkutan tidak 

mengonsumsi pornografi maka ia akan mengalami ”kegelisahan”. Ini 

bahkan dapat terjadi pada pria berpendidikan atau pemeluk agama yang 

taat. 

2.  Tahap eskalasi. Setelah sekian lama mengonsumsi media porno, 

selanjutnya ia akan mengalami efek eskalasi. Akibatnya, seseorang akan 

membutuhkan materi seksual yang lebih eksplisit, lebih sensasional, 

lebih ”menyimpang” dari yang sebelumnya sudah ia konsumsi. 

3.  Tahap desensitization (desensitisasi/hilangnya kepekaan perasaan). Pada 

tahap ini, materi yang tabu, imoral atau mengejutkan pelan-pelan akan 

menjadi sesuatu yang biasa. Pengonsumsi pornografi bahkan menjadi 

cenderung tidak sensitif terhadap korban kekerasan seksual. 

4.  Tahap act out. Pada tahap ini, seorang pencandu pornografi akan meniru 

atau menerapkan perilaku seks yang selama ini ditontonnya di media. 

 

Tahapan-tahapan ini menunjukkan bahwa tingkat sampai tingkat 

behavior (perilaku). 

 

3. Efek Behavioral 

Efek behavioral mengacu kepada perilaku khalayak, pada tindakan dan 

gerakan yang tampak pada kehidupan sehari-hari meliputi pola tindakan, 

kegiatan atau kebiasaan berperilaku. Di sini kita akan melihat efek pencandu 

media massa pada perilaku agresif (antisosial) dan perilaku prososial. 

Agresi adalah setiap bentuk perilaku yang diarahkan untuk menirukan 

atau melukai orang lain yang menghindari perlakuan seperti itu. Banyak studi 

menunjukkan adanya efek kekerasan pada tv dan film terhadap perilaku 

agresif penontonnya. Film kekerasan mengajarkan agresi, mengurangi 
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kendali oral penontonnya, dan menumpulkan perasaan mereka. Kelompok 

besar studi ini disebut Teori Stimulasi. 

Dalam sebuah penelitian yang sangat terkenal, Albert Bandura pada 

tahun 1960-an menunjukkan bahwa film dan TV dapat mengajarkan perilaku 

agresif pada anak-anak. Dalam eksperimennya, sejumlah anak prasekolah 

diminta menonton sebuah film di mana seorang model memperlakukan 

secara kasar sebuah boneka karet besar bernama “Bobo”. Ketika anak-anak 

itu dibiarkan berada sendirian dengan si boneka dalam situasi yang serupa 

dengan yang diperagakan di film tersebut, mereka pun memperlakukan 

“Bobo” dengan cara yang sama agresifnya. Perilaku serupa tak ditunjukkan 

oleh anak-anak yang sebelumnya tak diminta menonton film. 

Kesimpulannya, anak-anak tersebut belajar berperilaku agresif dari film 

tersebut. 

Sesudah eksperimen Bandura, sejumlah studi mengikuti jejak 

eksperimen tersebut berulang kali dilakukan, antara lain studi yang 

menggunakan badut sungguhan sebagai pengganti boneka karet. Ternyata 

hasilnya cenderung konsisten “mereka yang telah dirangsang adegan 

kekerasan melalui  tv, cenderung bersikap lebih agresif”. 

Namun, sejumlah studi menunjukkan bahwa media tidak menciptakan 

dorongan agresif, melainkan merangsang (stimulasi) potensi agresi individu. 

Dalam teori tersebut dikatakan bahwa menonton adegan-adegan agresif justru 

dapat menyingkirkan perasaan-perasaan agresif individu. Ini terjadi karena 

perasaan-perasaan agresif tersebut justru tersalurkan pada saat ia menonton 

adegan kekerasan. Seusai menonton, si individu akan merasa kembali normal 

dan puas bahwa dorongan-dorongan agresif tersebut telah tersalurkan. Teori 

tersebut disebut sebagai Teori Katarsis (dari Fesbach, 1955). Namun, studi-

studi yang ada lebih mendukung Teori Stimulasi. 

Ada pendapat yang mengatakan bahwa budaya kekerasan yang 

ditampilkan media menyebabkan timbulnya desensitisasi (hilangnya 

kepekaan perasaan) khalayak. Akibatnya, khalayak tidak peka lagi terhadap 

berbagai konsekuensi kekerasan. Budaya kekerasan yang gencar ditampilkan 

media dianggap telah menyebabkan jiwa kemanusiaan kita. Menjadi kebal 

terhadap kesakitan yang dirasakan orang lain disebut oleh Sissela Bok (1998) 

sebagai compassion fatigue (keletihan yang membuat kita tidak sanggup lagi 

terharu ataupun berbelas kasihan). 

Namun, sejumlah studi menunjukkan bahwa media massa juga dapat 

berpengaruh positif yakni menimbulkan efek prososial. Salah satu perilaku 
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prososial ialah memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi 

orang lain. Media televisi, radio, atau film di berbagai negara digunakan 

sebagai media pendidikan. Di satu sisi, terdapat manfaat yang nyata; 

sementara di sisi lain media itu menghasilkan kegagalan. Di sini ada perasaan 

efek yang dihasilkan oleh media massa. Belajar dari media massa memang 

tidak tergantung hanya pada unsur stimuli dalam media massa saja. Untuk 

menjelaskan proses belajar seperti ini kita memerlukan teori psikologi. Teori 

psikologi yang dapat menjelaskan efek prososial media massa adalah Teori 

Belajar Sosial dari Bandura. Menurut Bandura, kita belajar bukan saja dari 

pengalaman langsung, tetapi dari peniruan atau peneladanan (modeling). 

Perilaku merupakan hasil faktor-faktor kognitif dan lingkungan. Hal ini 

berarti kita mampu memiliki keterampilan tertentu jika terdapat jalinan 

positif antara stimuli yang kita amati dan karakteristik dari diri kita. 

Bandura menjelaskan proses belajar sosial dalam empat tahap proses 

yaitu proses perhatian, proses pengingatan, proses reproduksi motoris, dan 

proses motivasional. 

Perhatian saja tidak cukup menghasilkan efek prososial. Khalayak harus 

sanggup menyimpan hasil pengamatannya dalam benaknya dan 

memanggilnya kembali ketika mereka akan bertindak sesuai dengan teladan 

yang diberikan. Stimuli dapat dijadikan teladan karena sifat-sifat stimuli itu 

dan karena karakteristik orang yang menangkap stimuli. Proses peneladanan 

terjadi jika individu sanggup mengingat kembali peristiwa yang diamatinya. 

Proses reproduksi motoris artinya menghasilkan kembali perilaku atau 

tindakan yang kita amati. Akhirnya, tindakan teladan akan kita lakukan 

apabila diri kita sendiri mendorong tindakan itu. Dorongan dari diri ini 

timbul dari perasaan puas, senang ataupun dipenuhinya citra diri yang ideal. 

Kebanyakan studi efek memusatkan perhatian terhadap apa yang disebut 

sebagai perilaku antisosial. Namun, meski dalam jumlah lebih sedikit, sejak 

akhir 1960-an berkembang pula studi-studi yang melihat dampak media pada 

perilaku prososial. Dapat dikatakan, dari studi-studi tersebut, terdapat 

kesejajaran pertemuan antara studi-studi antisosial dan prososial. Artinya, 

apabila media memang bisa mendorong orang menjadi lebih agresif, pada 

saat yang sama, media juga bisa membuat orang lebih suka membantu orang 

lain. 

Joseph R. Dominick dalam ulasannya terhadap studi-studi efek, 

menunjukkan ada tiga wilayah prososial yang memperoleh  banyak perhatian 
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penelitian yaitu (a) efek terapi; (b) pengembangan kendali diri; (c) kerja 

sama, membagi, dan membantu. 

 

a.  Efek terapik (Therapeutic Effect) 

Studi-studi menunjukkan media dapat mendorong sikap-sikap positif, 

seperti keberanian, di asa anak-anak, antara lain studi menemukan bagaimana 

media dapat membantu anak-anak mengatasi phobia-phobia psikologis 

seperti rasa takut pada anjing atau ke dokter gigi. Seusai menonton film yang 

mengajarkan ”tak perlu takut datang ke dokter gigi”, terbukti dapat membuat 

anak menjadi lebih berani berhadapan dengan dokter gigi. 

 

b.  Pengembangan kendali-diri 

Studi-studi eksperimen juga menunjukkan bagaimana pengajaran 

melalui televisi dapat membentuk kendali-diri (self control) anak. Terbukti, 

melalui film-film pengajaran yang dibuat dengan baik, anak-anak meniru 

aturan-aturan tentang mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan salah 

sehingga mereka bisa mengendalikan diri untuk tidak berbuat hal-hal yang 

buruk. 

Dalam sebuah eksperimen, serombongan anak berusia lima tahun dibawa 

masuk ke dalam sebuah ruangan berisi berbagai mainan dan kamus. Kepada 

mereka dikatakan, mereka tak boleh bermain dengan mainan, namun boleh 

membuka-buka kamus. Setelah itu mereka dibagi menjadi tiga kelompok. 

Kelompok pertama, tidak menonton film sama sekali. Kelompok kedua, 

menyaksikan film manakala seorang anak bermain dan bahkan ditemani 

ibunya (ini dikategorikan sebagai kondisi ”model berhadiah”). Kelompok 

ketiga, menyaksikan film ketika seorang anak bermain dengan mainan, 

namun kemudian dihukum ibunya karena melanggar peraturan (disebut 

sebagai kondisi ”model berhukum”). 

Setiap anak kemudian ditinggal sendirian di ruang berisi mainan dan 

kamus, sementara peneliti mengamati dari luar tanpa diketahui si anak. 

Hasilnya seperti diduga, anak dengan model berhukuman paling lama 

berhasil menahan dorongan untuk bermain dengan mainan. Sebaliknya, anak 

dengan model berhadiah paling cepat bergerak untuk bermain dengan 

mainan. 

Ini adalah satu di antara serangkaian studi yang menunjukkan bahwa 

dengan mengonsumsi media, anak belajar mengendalikan diri. 
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c.  Kerja sama, membagi, dan membantu  

Studi-studi lain menunjukkan bagaimana media mengajarkan nilai-nilai 

kebaikan tentang perlunya bekerja sama, perlunya membagi dengan teman, 

serta membantu teman. Sebuah studi, misalnya mempertontonkan sebuah 

episode film seri The Waltons kepada anak-anak. Mereka yang menonton 

film tersebut ketika diteliti ternyata lebih bersedia saling membantu dalam 

situasi bermain peran yang diadakan kemudian. 

Dengan demikian, terlihat media massa dapat berpengaruh secara positif 

dan juga negatif pada khalayak. Namun, hasil-hasil studi yang baru saja kita 

bicarakan memang mendasarkan diri pada studi eksperimen dalam situasi 

laboratorium, bukan dalam kehidupan nyata sehari-hari. 

Pernyataan berikutnya, dengan demikian “apakah pesan-pesan media 

tersebut berpengaruh pada kehidupan sehari-hari?” 

Menurut Dominick, sejumlah studi menunjukkan bahwa hubungan 

antara penonton dan perilaku prososial adalah lebih lemah dibanding 

menonton dan perilaku agresif. Dominick memberikan alasan mengapa ini 

terjadi. Menurutnya, perilaku agresif di televisi dan film sangat jelas, mudah 

dilihat dan bersifat fisik, sementara perilaku prososial cenderung lebih 

tersamar, kadang rumit, dan lebih melibatkan tindakan verbal (misalnya 

terbatas pada kata-kata). Oleh karena anak-anak lebih mudah belajar dari 

penyajian yang sederhana, langsung, dan aktif, perilaku agresif lebih mudah 

dipelajari dari sisi media. 

Kembali harus diingat bahwa pengaruh-pengaruh media ini diteorikan 

tak bersifat langsung di kebanyakan individu. Seperti diutarakan di bagian 

sebelumnya, ada banyak faktor personal dan sosial yang turut berpengaruh. 

Namun, studi-studi yang baru saja disebutkan memang menggunakan anak-

anak sebagai objek studi dan kalangan ini diasumsikan lebih “murni” dan 

belum terpengaruh oleh kondisi-kondisi lingkungannya. Semakin ia beranjak 

dewasa, semakin banyak variabel yang harus diperhatikan agar manusia 

dapat berdampak pada dirinya. 

 

C. MEDIA SEBAGAI AGEN SOSIALISASI  

  

Dengan demikian, studi-studi efek media memang menunjukkan bahwa 

media memiliki pengaruh terhadap individu. Sekarang, gabungkan temuan itu 

dengan kenyataan bahwa individu-individu dalam masyarakat semakin 

banyak terkena terpaan media. Bayangkan saja berapa jam Anda sudah 
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menonton televisi, dan bandingkan dengan beberapa jam anak, keponakan 

atau adik Anda sekarang menonton televisi? Diperkirakan, di sebagian besar 

masyarakat Indonesia, jumlah jam menonton anak-anak sekarang akan 

berlipat. 

Apabila itu sudah digabungkan, akan terlihat bahwa media massa 

semakin berperan sebagai agen sosialisasi bagi individu yakni agen yang 

menanamkan pengetahuan, sikap, dan nilai pada masyarakat. Hal yang paling 

berperan dari semua media adalah televisi karena media ini semakin banyak 

dimiliki masyarakat, mudah diterima tanpa membutuhkan kecakapan tertentu 

(orang tak perlu bisa membaca), dan corak visualnya membuat ia lebih 

atraktif bagi kalangan muda dibandingkan media lainnya. Seorang ahli 

pertelevisian anak, Milton Chen, mengemukakan bahwa tv adalah medium 

anak-anak. Menurutnya, tv bisa ”menggenggam” anak-anak, padahal media 

lain tak mampu melakukannya. 

Sosialisasi tentu saja merupakan proses yang kompleks, yang melibatkan 

banyak pihak: teman, orang tua, saudara, sekolah, pengalaman langsung, dan 

media massa. Anak belajar tentang sikap, nilai, dan pengetahuan dari 

instruksi formal (dari orang tua, guru), melalui pengalaman langsung dan 

juga dari pengamatan terhadap tindakan pihak lain. Bentuk pendidikan 

terakhir ini, yang dikenal sebagai belajar melalui observasi, dapat 

berlangsung baik ketika anak melihat orang lain dalam kehidupan nyata 

maupun dengan melihat tokoh-tokoh fiksi yang digambarkan media. 

Untuk membentuk sikap, persepsi, kepercayaan, dan nilai dalam 

khalayak (terutama anak dan remaja) tentu saja mudah. Namun, berbagai 

studi menunjukkan bahwa media dapat secara kuat berpengaruh terhadap 

pembentukan hal-hal tersebut, seandainya ada sejumlah faktor beroperasi, 

seperti berikut ini. 

1. Gagasan, orang atau perilaku sama muncul secara konsisten dari 

program ke program dan disajikan dalam cara yang stereotipikal. 

2.  Khalayak tersebut terekspos secara berat pada isi media. 

3.  Khalayak tersebut memiliki interaksi terbatas dengan orang tua atau 

agen-agen sosialisasi lainnya dan tak memiliki rangkaian kepercayaan 

alternatif yang berfungsi sebagai standar yang dapat digunakan untuk 

menilai kebenaran isi media tersebut. 

 

Contohnya adalah bayangkan seorang remaja yang menonton acara 

televisi selama lima jam sehari, yang ditontonnya pun kebanyakan film-film 
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yang menunjukkan bahwa kekerasan adalah cara terbaik untuk menangani 

persoalan. Orang tuanya jarang  mengajaknya bicara. Ia sering bolos sekolah 

atau kalaupun ke sekolah, tak pernah menganggap serius pelajaran-pelajaran 

budi pekerti yang diberikan guru. Ia juga tak ke pengajian, masjid atau 

gereja. Teman-temannya juga datang dari tipe sama. Dalam keadaan 

demikian, nilai-nilai kekerasan yang disajikan media akan sangat 

berpengaruh terhadap sikap hidupnya. 

Apakah media hanya berperan sebagai agen sosialisasi bagi anak dan 

remaja? Tampaknya tidak. Ilmuwan komunikasi terkemuka George Gerbner 

memperkenalkan apa yang disebutnya sebagai Analisis Kultivasi (Cultivation 

Analysis). Gagasan dasarnya adalah bahwa menonton tv dalam jumlah besar 

akan mengkultivasi (menanam) persepsi realitas yang konsisten dengan cara 

pandang tentang dunia yang disajikan dalam program televisi. Serangkaian 

penelitian selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa di kalangan sejumlah 

penonton tv dewasa, tv menanamkan persepsi yang menyimpang tentang 

dunia nyata. Misalnya, mereka yang sering menonton film tentang kekerasan 

di tv memersepsikan tingkat kekerasan dalam dunianya yang jauh lebih tinggi 

dibanding dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Ini tak terlihat di kalangan 

yang bukan pencandu acara kekerasan. 

Begitu juga dengan stereotip. Apabila khalayak terus-menerus disuguhi 

dengan penggambaran bahwa seorang pembantu adalah makhluk bodoh yang 

pantas dianggap sebagai warga negara kelas dua, itu mungkin akan 

berpengaruh terhadap cara khalayak memandang pembantu atau jika ia terus-

menerus melihat acara tv yang sering kali menampilkan orang berbadan 

gemuk diolok-olok maka bisa saja ia akan menganggap bahwa di dunia nyata 

orang gemuk memang pantas diolok-olok. 

Kembali harus dikatakan, media juga bisa sangat berperan dalam 

membentuk sikap-sikap positif. Film seri Sesame Street  (yang juga disiarkan 

di stasiun televisi Indonesia) terbukti di Amerika berpengaruh sangat baik  

anak-anak yang menontonnya. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak 

yang senang menonton acara ini bukan saja memiliki tingkat pengetahuan 

lebih baik, namun juga memiliki sikap-sikap prososial lebih baik, daripada 

mereka yang tidak menonton acara tersebut. 

Pada akhirnya harus juga dinyatakan, hubungan media dan perilaku 

individu ini tidak dapat diinterpretasikan semata-mata sebagai satu arah. 

Sangat mungkin hubungan antara terpaan media dengan sikap-sikap tertentu 

yang disajikan bersifat resiprokal (timbal-balik). Jadi, mereka yang 
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cenderung agresif akan cenderung menonton acara berisikan materi agresif, 

dan pada gilirannya, mendorong menjadi lebih agresif. Demikian pula, anak-

anak pintar dan prososial cenderung menonton Sesame Street yang pada 

gilirannya, mendorongnya menjadi lebih pintar dan lebih bersahabat dengan 

teman-teman  sebayanya. 

 

 

 

 

 

 
1) Jelaskan dan diskusikan tentang efek pesan media massa terhadap 

kognitif, afektif dan behavioral pada khalayak penerima! 

2) Apakah film seri "Si Unyil" yang diputar di TVRI akan memberikan 

efek kepada anak-anak yang menontonnya? Jelaskan! 

3) Di dalam film seri "Si Unyil" dapat tokoh Pak Ogah yang tidak mau 

bekerja jika tidak diberi uang Rp100,00.  

a) Pernahkah pada suatu masa, tokoh Pak Ogah menjadi tokoh yang 

ditiru oleh anak-anak di daerah Anda?  

b) Jelaskan tentang efek yang mengubah perilaku tersebut! 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 

Untuk dapat menjawab secara tepat pertanyaan dalam latihan di atas, 

pelajarilah dengan cermat materi dalam Kegiatan Belajar 2. Apabila Anda 

masih belum merasa paham, diskusikan dengan teman-teman atau tutor 

Anda. 

 

 

 
 

Efek media massa adalah suatu efek yang berasal dari perlakuan 

media massa kepada kita. Ada 3 pendekatan dalam media massa yakni 

efek media massa, perubahan pada diri khalayak komunikasi massa dan 

tinjauan suatu observasi yang dikenai efek komunikasi massa. 

Efek kehadiran masa secara fisik memberikan 5 efek yakni efek 

ekonomis, efek sosial, efek penjadwalan kembali kegiatan sehari-hari, 

LATIHAN 

 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 

kerjakanlah latihan berikut! 

RANGKUMAN 
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efek pada penyaluran/penghilangan perasaan tertentu dan efek pada 

perasaan orang terhadap media. 

Pesan media massa memberikan efek kognitif, efektif, dan 

behavioral kepada khalayak penerima. Selain efek-efek negatif media 

massa juga memberikan efek positif dengan menimbulkan efek 

prososial. Tiga wilayah efek prososial, antara lain efek terapetik, 

pengembangan kendali diri, kerja sama membagi dan membantu. 

 

 

 
    

 
 

1) Faktor yang memengaruhi intensitas rangsangan emosional pesan media 

massa adalah …. 

A. skema kognitif 

B. proses selektif 

C. keanggotaan kelompok 

D. predisposisi khalayak penerima 

 

2) Wilayah prososial menurut Joseph R. Dominick, antara lain …. 

A. efek kemoterapetik 

B. nilai-nilai kerja sama, membagi, dan membantu 

C. nilai-nilai kerja sama dan terapetik 

D. nilai-nilai kerja sama dan kemoterapetik 

 

3) Ada suatu studi yang menunjukkan bahwa media sangat berpengaruh 

terhadap pembentukan sikap terhadap anak-anak jika ada faktor-faktor, 

seperti …. 

A. gagasan yang terekspos secara terus-menerus 

B. frekuensi kultivasi siaran acara kekerasan pada televisi 

C. sajian suatu gagasan yang stereotipikal dari program ke program 

D. perilaku khalayak terekspos selama acara 

 

4) Efek media massa terdiri atas …. 

A. satu dikotomi dan tiga trikotomi 

B. satu dikotomi dan satu trikotomi 

C. dua dikotomi dan dua trikotomi 

D. satu dikotomi dan dua trikotomi 

 

 

TES FORMATIF 2 
 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 
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Petunjuk: 

A  apabila pernyataan Benar, alasan Benar, dan keduanya merupakan 

hubungan sebab akibat. 

B apabila pernyataan Benar, alasan Benar, tetapi keduanya bukan 

merupakan hubungan sebab akibat. 

C apabila pernyataan Benar, alasan Salah atau sebaliknya, pernyataan 

Salah dan alasan Benar. 

D apabila pernyataan maupun alasan keduanya salah. 

 

 

5) Efek kehadiran media massa secara fisik dapat memberikan lapangan 

pekerjaan bagi juru kamera 

Sebab 

 Efek kehadiran media massa secara fisik menimbulkan efek pada 

perekonomian Indonesia. 

 

6) Hubungan antara menonton dan perilaku prososial lebih lemah 

dibanding menonton dan perilaku agresif 

Sebab 

 Perilaku prososial pada anak-anak belum banyak terpengaruh oleh 

kondisi lingkungan. 

 

Petunjuk: 

Pilihlah: A jika 1) dan 2) benar 

     B jika 1) dan 3) benar 

  C jika 2) dan 3) benar 

     D jika 1), 2), dan 3) benar 

 

7) Dikotomi dari efek media massa adalah …. 

1) efek pesan secara fisik 

2) efek media secara fisik 

3) efek individual secara fisik 

 

8) Chaffe membagi pendekatan dalam melihat efek media massa menjadi 

dua trikotomi yakni .… 

1) kognitif afektif dan behavioral. 

2) kognitif interpersonal dan afektif 

3) individual, interpersonal, dan sistem 

 

9) Jika seorang artis atau aktor sering bermain di film komedi dan dia 

sebagai tokoh utamanya maka artis atau aktor film tersebut dinilai oleh 

masyarakat sebagai seorang yang lucu. Penilaian tersebut disebut juga .... 
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1) proses uses gratification 

2) realitas tangan kedua 

3) proses gatekeeping dari media massa 

 

10) Faktor dari media yang berpengaruh terhadap pembentukan sikap, 

persepsi, kepercayaan, dan nilai dalam diri khalayak penerima adalah .... 

1) sajian suatu perilaku yang disajikan dalam cara yang streotipikal 

kepada khalayak 

2) khalayak terekspose secara berat pada isi media 

3) tidak adanya nilai standar yang dapat digunakan untuk menilai 

kebenaran isi media tersebut 

 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang 

terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 

Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2. 

 

 

 

 

 

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 

                                          80 -  89%  = baik 

                                          70 -  79%  = cukup 

                                               < 70%  = kurang 

 

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan Ujian Akhir Semester (UAS). SELAMAT! Jika masih 

di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama 

bagian yang belum dikuasai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat penguasaan = 
Jumlah Jawaban yang Benar

100%
Jumlah Soal
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Kunci Jawaban Tes Formatif  
 

Tes Formatif 1 

1) A 

2) B 

3) C 

4) D 

5) D 

6) C 

7) B 

8) A 

Tes Formatif 2 

1) A 

2) B 

3) C 

4) D 

5) A 

6) B 

7) A 

8) B 

9) C 

10) D 
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Glosarium 
 

Dubber :  pengisi suara (orang yang mengisi suara untuk adegan 

film, iklan, radio). 

Gate keeper :  penjaga pintu gerbang (di media orang-orang yang 

memegang tanggung jawab sebelum informasi ke luar, 

misalnya editor, pemimpin redaksi). 

Eskalasi :  meningkat secara cepat. 
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