
Kognisi Sosial
(Berpikir mengenai dunia sosial)

adalah cara kita menginterpretasi,

menganalisis, mengingat dan

menggunakan informasi ttg dunia

sosial.



Bahasan ttg kognisi sosial meliputi:

 skema

 Heuristik & pemrosesan otomatis

 Sumber-sumber kesalahan  

dalam kognisi sosial

 afeksi dan kognisi



 Adl kerangka mental yg berpusat pada tema-
tema spesifik  yg membantu kita utk 
mengorganisasikan dan menggunakan 
informasi sosial

 Macam: skema orang, peran, kejadian

 Skema memiliki efek bertahan, tidak berubah 
meskipun dihadapkan pd informasi yg 
kontradiktif

 Skema seringkali menimbulkan efek yg kuat 
pada apa yg kita perhatikan (atention), apa yg 
masuk ke dlm  ingatan kita (encoding), dan 
mengingat kembali informasi (retrieval)



 Atensi

 Skema berperan sbg penyaring: informasi yg 
konsisten dengan skema lebih diperhatikan 
dan lebih mungkin masuk ke kesadaran.

 Pengkodean

 Informasi yg menjadi fokus atensi lebih 
mungkin disimpan dalam memori jangka 
panjang, jadi informasi yg konsisten dg 
skema yg dikodekan.



• Retrieval

(mengingat informasi kembali)

Orang cenderung mengingat dan 
menggunakan informasi yg konsisten 
dengan skema lebih banyak daripada 
informasi yg tidak sesuai dg skema.

 Efek skema pada kognisi sosial dipengaruhi 
oleh faktor lain: efek skema akan kuat jika 
skemanya kuat terbentuk & mapan, beban 
kognitif tinggi.



 Skema memiliki efek bertahan (perseverence 
effect): skema sulit diubah meskipun 
berhadapan dengan informasi yg kontradiktif.

 Misal dalam pembentukan prasangka thd 
kelompok minoritas. Orang dari kelompok 
minoritas yg memiliki inteligensi tinggi akan 
diletakkan dalam kategori khusus.



 Kadang-kadang skema memberikan efek 
pemenuhan harapan (self-fulfilling): 
ramalan yang mewujudkan dirinya sendiri

 Rosenthal & jacobson (guru yg memiliki 
pandangan bhw siswa minoritas lebih tidak 
mampu dan memiliki prestasi lebih rendah 
daripada siswa kulit putih maka hal ini akan 
terwujud).



 Efek pemastian diri (self confirming): 
kecenderungan perilaku utk 
mengkonfirmasikan/memastikan kebenaran 
skema.

 Sadker & Sadker (1994): harapan guru yg 
lebih rendah thd siswa minoritas atau 
wanita utk bisa sukses sering meruntuhkan 
kepercayaan diri kelompok siswa ini dan 
berkontribusi pada kinerja yg lebih buruk



 Aturan sederhana dalam membuat keputusan 
atau menyusun kesimpulan dlm waktu cepat 
dan tanpa usaha yg berarti

 Kapasitas kognitif kita terbatas shg kita sering 
menggunakan heuristik untuk menghindari 
kejenuhan informasi (information overload)

1. Heuristik keterwakilan: strategi membuat 
penilaian  berdasarkan sejauh mana stimuli 
atau peristiwa mpy kemiripan dg stimuli atau 
kategori lain. 
(Jadi semakin mirip seseorang dg ciri-ciri khas orang 
dari suatu kelompok smk mungkin ia merupakan bagian 
dari kelompok itu).



2. Heuristik ketersediaan: strategi membuat   
keputusan bdsrk seberapa mudah suatu 
informasi dpt dimunculkan dlm pikiran kita

contoh:

a.  menilai bawahan bdsrk kebiasaan ekstrim

dari bawahan tsb.

b. medical student syndrome.

 Priming: bertambahnya ketersediaan informasi 
dlm memori/kesadaran krn hadirnya stimuli 
atau peristiwa tertentu.

contoh: perasaan romantis stl menonton 
adegan cinta.



 Setelah berpengalaman melakukan suatu tugas 
kita dapat melakukan tugas itu secara otomatis 
dan tanpa usaha yang besar.

 Misal: naik sepeda, berenang, menyetir mobil



 Bias negativistik: kita lebih sensitif terhadap informasi 

negatif daripada informasi positif

 Bias optimistik: predisposisi kita untuk mengharapkan agar 
segala sesuatu berjalan dengan baik. 

cont: kesalahan perencanaan (planning falacy)

 Berpikir terlalu banyak: berpikir terlalu banyak kadang 

justru membuat penilaian dan keputusan menjadi kurang akurat. 

 Berpikir konterfaktual: kecenderungan untuk 
membayangkan hasil lain daripada yg sesungguhnya terjadi dalam 
suatu situasi. Andaikata …. Maka ….

 Pemikiran magis: berpikir dg melibatkan asumsi yg tdk 

berdasarkan alasan yg rasional.



Pengaruh afek pada kognisi:

 Afeksi mempengaruhi persepsi terhadap 
peristiwa yang ambigu. Misal dalam suatu 
wawancara, dalam afeksi positif orang akan 
memberikan nilai lebih tinggi

 Mood positif membuat orang menjadi lebih 
kreatif.

 Afeksi baik positif maupun negatif akan 
mempengaruhi memori. 

◦ mood congruent judgement effect

◦ Mood-dependent memory



Informasi yg dipelajari 

Ketika berada dlm 

Suasana hati positif

Lebih mudah mengingat

Kembali informasi 

Ketika berada dlm

Suasana hati negatif

Lebih mudah mengingat

Kembali informasi 

Ketika berada dlm

Suasana hati positif

Informasi yg dipelajari 

Ketika berada dlm 

Suasana hati negatif



Suasana hati yang baik 

(positif)

Informasi negatif yg 

diperhatikan dan 

diingat

Informasi positif yg 

diperhatikan dan 

diingat

Suasana hati yg buruk 

(negatif)



 Penelitian Alice Isen (1970): partisipan (guru) 
yg diberitahu bhw mereka mengerjakan tugas 
dg sangat baik (mood positif) menunjukkan 
perilaku menolong lebih tinggi (memberi 
sumbangan) daripada partisipan yg diberitahu 
bhw mereka mengerjakan tugas dg sangat 
buruk

 Baron (1997a) baru harum di pusat 
perbelanjaan meningkatkan kesediaan untuk 
membantu orang yg tidak dikenal



 Park & Barnaji (2000): suasana hati yg baik 
akan meningkatkan penggunaan stereotip

Krn:

Berkurangnya sensitivitas thd nama dan kriteria 
utk memutuskan nama-nama yg masuk ke 
dalam kategori tententu.

Suasana hati

Baik / positif

Menempatkan nama 

Amerika keturunan

Afrika dlm kategori

Kriminal dan nama Amerika

Keturunan Eropa dlm 

Kategori politisi



 reaksi internal (perasaan) yang bersifat meragukan perlu 
dilengkapi dengan mencari informasi eksternal (ingat teori 
dua faktor)

 orang itu memiliki skema yang akan mempengaruhi afeksi 
kita. Apa yang ada dalam pikiran kita mempengaruhi 
perasaan kita.

 Interpretasi dan penilaian terhadap suatu kejadian akan 
menentukan perasaan kita. Misal: laki-laki ditabrak 
perempuan cantik, akan berbeda jika yang menabrak 
sama-sama laki-laki.

 Karena kita memiliki harapan tertentu. Misal membeli 
tiket, mencari daftar nama penumpang di sebelahnya, ada 
nama menarik  timbul perasaan senang

 Karena faktor situasi. Ada situasi tertentu yang dapat 
menekan pikiran tertentu sehingga seseorang mempunyai 
perasaan tertentu pula. Misal dalam situasi berkabung.



1. Teori Cannon-Bard.
• Teori ini menggunakan perspektif

commonsense. Ketika individu distimulasi oleh
peristiwa yang memicu emosi, maka secara
bersamaan akan mengalami perubahan
fisiologis dan pengalaman subjektif yang diberi
label sebagai marah, takut, senang, sedih, dsb.

2. Teori James-Lange
• Menurut teori ini semua pengalaman emosional

subjektif merupakan hasil reaksi fisologis
otomatis terhadap berbagai peristiwa. Orang
mengalami rasa takut, marah, atau sedih
karena sadar adanya air mata yang mengalir, 
detak jantung meningkat, dsb.



3. Teori dua faktor dari Schachter

 Jika kita mengalami arousal hal ini 
merupakan pengalaman internal yang 
kemudian kita akan mencari isyarat 
eksternal di sekitar kita untuk menentukan 
label dari pengalaman internal tersebut. 
Ketika kita mengalami adanya arousal 
dengan kehadiran seseorang di dekat kita, 
kita akan melabel sebagai cinta. Jika kita 
mengalami arousal di dekat rel kereta api 
maka kita beri label sebagai takut.


