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definisi

• Proses yang memungkinkan orgasnisme 

menerima dan menseleksi informasi



PERSEPSI

• “Persepsi adalah proses internal yang 

memungkinkan kita memilih, 

mengorganisasikan, dan menafsirkan 

rangsangan dari lingkungan kita, dan proses 

tersebut mempengaruhi perilaku kita”[1]

• Persepsi ditentukan oleh faktor personal dan 

faktor situasional. Faktor lain yang sangat 

mempengaruhi persepsi adalah perhatian.

[1] Robert A.Baron dan Paul B. Paulus



PERSEPSI 
Proses aktif yang dilakukan 

untuk membuat makna,

dengan cara melakukan seleksi, organisasi, 

dan interpretasi terhadap orang-orang, 

obyek-obyek, kejadian-kejadian, 

situasi, dan fenomena-fenomena 

lainnya. 



Kerangka Pemikiran

• Tahapan/ Proses Perspsi  

• Hal-Hal yang Mempengaruhi Persepsi

• Panduan untuk Meningkatkan Persepsi dan 

Komunikasi



Tahapan Persepsi

Stimulasi/ Exposure

Organisasi

Interpretasi

Seleksi

Memory

Recall



Proses Persepsi

Seleksi

 Kualitas di dalam fenomena

 Indikasi diri (Self-Indication)

 Kultur

Organisasi

 Skemata kognitif

Interpretasi

 Atribusi



Seleksi

Seleksi dipengaruhi oleh faktor-faktor:

• Kualitas fenomena eksternal  yang menarik perhatian

• Internal – indikasikan kepada diri kita sendiri

Bagaimana diri kita dan apa yang sedang terjadi di sekitar kita (Motif, 

kebutuhan)

• Budaya (Barat vs Timur)



Organisasi

Skemata Kognitif

Prototipe

Contoh dari suatu 

kategori yang paling 

representatif

Konstrak Pribadi

Ukuran-2 mental,

bipolar, yang kita

gunakan untuk

mengukur manusia 

dan situasi

Stereotip

Penetralisasi yang 

bersifat prediktif 

tentang individu dan

situasi berdasarkan

kategori-2 yang kita buat

Script

Panduan untuk 

berperilaku/ bertindak

dalam situasi tertentu



Interpretasi

Atribusi

Mengapa hal tersebut terjadi 

dan mengapa mereka bertindak demikian

Error Attribution

1. Self-serving bias: a bias to favor 

ourselves and our interests

2. Fundamental attribution error: How 

we use dimension or locus



Interpretasi

Dimensi-Dimensi Atribusi

1. Locus

2. Stabilitas

3. Spesifikasi

4. Tanggungjawab

Internal External

Stable Unstable

Specific Global

Within personal control Beyond  personal ontrol

Atribusi



Hal-Hal yang Mempengaruhi Persepsi

• Fisiologis

• Usia

• Kultur

• Peran-Peran Sosial (Social Roles)

• Kemampuan Kognitif:
Kompleksitas Kognitif

Person-Centredness: kemampuan untuk (to perceive) orang 
lain sbagai individu yang unik dan  secara nyata berebda

Self (Implicit Personality Theory): Hal atau asumsi yang 
tidak diucapkan dan kadang-2 tidak disadari  tentang 
berebagai kualitas yang cocok dalam kepribadian seseorang



Faktor-Faktor Penaruh 

Perhatian persepsi
1. Faktor biologis 

Dalam keadaan lapar, seluruh perhatian 

dan pikiran didominasi oleh makanan. 

Oleh karena itu, bagi orang lapar, yang 

paling menarik perhatian adalah makanan.

2. Faktor sosiopsikologis

Kebudayaan, pengalaman, dan

pendidikan menentukan apa yang kita

perhatikan.



Faktor Eksternal Penarik Perhatian

1. Gerakan

2. Intensitas stimuli

3. Kebaruan (novelty)

4. Perulangan 



Faktor-faktor personal

• Pengalaman

• Motivasi

• Kepribadian



Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Persepsi Antarpersonal

Faktor-faktor situasional

• Deskripsi verbal, penyimpanan urutan sifat (primacy 
effect) dengan     perbedaan satu sifat.

• Petunjuk proksemik, jarak individu dalam komunikasi 
dan interaksi yang menunjukkan tingkat keakraban.

• Petunjuk kinesik (kinesic cues), gerakan tubuh 
seseorang akan menimbulkan persepsi yang berbeda-
beda.

• Petunjuk wajah, ekspresi wajah akan menentukan 
persepsi orang.

• Petunjuk paralinguistik, bahasa yang digunakan, dialek, 
dan cara pengucapan akan menentukan persepsi kita.

• Petunjuk artifaktual, penampilan yang ada akan 
menentukan persepsi



Persepsi manusia terdiri dari

 1. terhadap objek  ( lingkungan fisik) : statis

 2. terhadap manusia ( lingkungan sosial ) : 

dinamis

 Persepsi fisik/objek : lambang fisik, dimensi  

tampak luar, tidak berubah

 Persepsi mns/sosial : lambang verbal/non 

verbal, tampak luar dan dalam, persepsi 

interaktif, berubah



Persepsi manusia terhadap objek

 contoh

 Objek : Bulan; Sunda,  cina, indian, anda?

 Kenapa persepsi mereka berbeda ? Latar

belakang, budaya, suasana psikologis,….?



Persepsi manusia terhadap manusia

lain (sosial)

 Manusia selalu memikirkan orang lain dan

apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya, 

dan apa yang orang lain pikirkan mengenai

apa yang ia pikirkan mengenai orang lain 

tersebut



Prinsip memahami persepsi sosial

 Prinsip dasar : pengalaman, selektif ( 

inter/ekster), dugaan, kontekstual

 Prinsip dan budaya

 Prinsip tentang diri/ orang lain : kolektive dan 

individu



PERBEDAAN PERSEPSI OBJEK DENGAN 

PERSEPSI ANTARPERSONAL

 Pada persepsi antarpersonal stimuli sampai melalui lambang-
lambang verbal dan grafis dari pihak ketiga. Sedangkan pada 
persepsi objek stimuli hanya ditangkap oleh panca indera. 
Karena adanya pihak ketiga maka dalam persepsi antarpersonal 
sering mengurangi kecermatan persepsi.

 Dalam persepsi objek penilaian hanya pada sifat luar objek. 
Sedangkan pada persepsi antarpersonal tidak hanya pada sifat 
luar tetapi juga pada apa yang tidak tampak pada alat indera 
(perilaku). Sehingga persepsi antarpersonal cenderung lebih 
sulit.

 Dalam persepsi objek tidak ada reaksi dari objek. Sedangkan 
dalam persepsi antarpersonal, objek yang dipersepsi 
memberikan reaksi. Apakah itu perasaan senang atau perasaan 
tidak senang. 

 Pada persepsi objek, objek itu relatif tetap. Dalam arti benda 
yang dipersepsi dari waktu ke waktu tetap secara fisik. Dalam 
persepsi antarpersonal karena objeknya manusia, maka sebagai 
mahluk hidup akan selalu berubah-ubah tergantung mood.



Keliru dan gagal persepsi

 Atribusi

 Efek halo

 Stereotipe

 Prasangka

 Gegar budaya



Panduan

 Kenalilah bahwa semua persepsi bersifat parsial dan subyektif 

 Hindari membaca pikiran orang

 Lakukan pengecekan dengan yang lain

 Pisahkan secara nyata antara fakta dan kesimpulan

 Hati-hati dengan Self-Serving Bias

 Hati-hati dengan Fundamental Attribution Error

 Lakukan monitoring terhadap label-label (Cablinasian)


