
Persepsi Sosial :

Memahami orang lain



Persepsi Sosial

 Adl proses untuk memahami orang lain.

 Proses utk menginterpretasi dan mengevaluasi orang 

lain mengenai sifat-sifat, kualitasnya dan keadaan lain 

yang ada dalam diri orang yg dipersepsi sehingga 

terbentuk gambaran mengenai orang yg dipersepsi.

Meliputi:

 Komunikasi Nonverbal

 Atribusi

 Pembentukan kesan dan manajemen kesan



A. Komunikasi nonverbal

Adl komunikasi antara individu tanpa 

melibatkan isi bahasa lisan tetapi 

melibatkan bahasa nonlisan dari ekspresi 

wajah, kontak mata, gerak tubuh dan 

postur

Terdapat 5 saluran dasar komunikasi 

nonverbal:

1. ekspresi wajah 4. postur

2. kontak mata 5. sentuhan

3. gerak tubuh



Ekspresi wajah

Cicero: wajah adalah gambaran jiwa

Perasaan dan emosi manusia terbaca dari 

wajahnya dan dapat dikenali melalui 

ekspresi wajah.

Terdapat 6 emosi dasar: marah, takut, 

bahagia, sedih, terkejut, jijik.

Bersifat universal: senyum karena 

bahagia, berkerut kening ketika marah



Kontak mata

Mata adalah jendela hati, perasaan dapat 

ditunjukkan melalui tatapan mata.

Tatapan mata dalam: tanda rasa suka 

atau pertemanan

Menghindari kontak mata: tidak ramah, 

tidak suka, pemalu

Tatapan mata terus menerus tanpa peduli 

apa yang dilakukan orang lain (staring)

Tatapan mata dingin merupakan isyarat 

kemarahan, kebrutalan



Bahasa tubuh: petunjuk yg berasal dari posisi, postur dan gerakan 

tubuh orang atau bagian-bagian tubuhnya.

 Ingat-ingatlah beberapa insiden yang membuat 

Anda marah, semakin marah semakin baik.

 Kemudian cobalah mengingat insiden lain yang 

membuat perasaan menjadi sedih, makin sedih 

makin baik.

Bandingkan perilaku Anda dalam kedua konteks 

peristiwa tadi. Apakah Anda mengubah postur, 

menggerakkan tangan atau kaki secara berbeda 

pada dua peristiwa tersebut?



Bahasa tubuh: gestur, postur  & gerak tubuh

Mood atau emosi sering direfleksikan dalam 

posisi, postur dan gerakan tubuh.

Gerakan bertubi-tubi antar bagian tubuh 

(menyentuh, menggaruk, menggosok) 

mengindikasikan ketegangan emosional

 Semakin banyak pola gerakan tubuh dan makin 

banyak bagian tubuh yg digerakkan menyimpan 

makna tersendiri. Menyambut dg dingin atau 

menyambut dg tangan terbuka postur berbeda

Gestur (sikap tubuh), kadang mpy makna khusus 

menurut budaya tertentu.



Sentuhan

 Sentuhan dapat ditafsirkan sebagai afeksi, minat 

seksual, dominasi, perhatian, agresi

 Tergantung pada:

a. siapa yg melakukan sentuhan

b. sifat sentuhan: lama, singkat, halus, kasar

c. konteks terjadinya sentuhan: bisnis, situasi      

sosial, ruang praktek dokter

 Contoh sentuhan yg universal: jabat tangan



Jabat tangan sbg penanda nonverbal

5

Indeks:

 durasi

 keeratan

 Kekuatan 

0

ekstrovert

terbuka

neurotik

pemalu

-5

Makin tinggi indeks jabat 
tangan makin ekstrovert

dan terbuka

Makin tinggi indeks jabat 
Tangan makin rendah 

Sifat neurotik dan 
pemalu



Peran petunjuk nonverbal

Deteksi kebohongan:

a. ekspresi mikro

b. ketidaksesuaian antar saluran nonverbal

c. kontak mata: kedipan mata labih sering, pupil 

mata melebar, sulit mempertahankan kontak 

mata atau justru menatap langsung

d. ekspresi wajah berlebihan

Presentasi diri



B. Atribusi: memahami penyebab perilaku orang lain

 Teori koresponden inferensial (Jones & Davis)

menggunakan informasi ttg perilaku untuk 

menyimpulkan sifat-sifat atau trait seseorang

 Tiga informasi penting:

a. perilaku merupakan pilihan

b. menimbulkan efek yg tidak umum (efek yg        

hanya disebabkan oleh satu faktor khusus)

c. harapan sosial rendah



Atribusi Kausal: menjawab pertanyaan ‘mengapa?’

Bayangkan peristiwa berikut:

 Anda berencana untuk bertemu dg seseorang 

saat makan siang, tapi dia tidak datang 

 Anda mengirim pesan pendek mengenai hal 

penting untuk teman Anda tetapi tidak dibalas

 Anda mengharapkan promosi dalam pekerjaan 

tetapi tidak pernah terjadi

Pertanyaan apa yang muncul dalam benak Anda 

dalam setiap situasi di atas?  



• Teori atribusi kausal (Harold Kelly)

 Penyebab perilaku dibedakan mjd faktor internal / 
disposisional dan faktor eksternal / situasional

 Terdapat tiga informasi penting:

a. konsensus: derajat kesamaan reaksi      seseorang 
thd peristiwa tertentu dg orang lain.

konsensus tinggi jika semakin banyak orang 
bereaksi sama.

b. konsistensi: derajat kesamaan reaksi thd pe-

ristiwa dari waktu ke waktu. Konsistensi tinggi    
jika reaksi sama dari waktu ke waktu.

c. distingsi: derajat perbedaan reaksi thd berbagai

stimulus atau peristiwa yg berbeda-beda. Distingsi 
tinggi jika orang merespon khusus thd suatu 
stimulus/peristiwa. Distingsi rendah jika orang 
merespon sama thd stimulus yg berbeda



Berdasarkan informasi tsb dpt disimpulkan:

 Atribusi perilaku orang lain adl faktor internal 

(atau merupakan gambaran dari karakternya) 

jika: konsensus dan distingsi rendah tetapi 

konsistensi tinggi

 Atribusi perilaku adalah faktor eksternal jika: 

konsensus, konsistensi dan distingsi tinggi

 Atribusi perilaku: internal-eksternal:

konsensus rendah tetapi konistensi dan distingsi 

tinggi



Contoh:

Banyak pelayan lainnya
Juga menggoda 

Pelanggan
(konsensus tinggi)

Pelayan ini menggoda
Pelanggan tersebut
Dari waktu ke waktu
(konsistensi tinggi)

Pelayan ini tidak 
Menggoda pelanggan lain

(distingsi tinggi)

Perilaku pelayan 
Diatribusi pada
Faktor eksternal
(misal daya tarik

pelanggan sangat 
tinggi)

Pelayan 
Menggoda
pelanggan



Contoh:

Pelayan yg lain
Tidak menggoda 

Pelanggan
(konsensus rendah)

Pelayan ini juga 
Menggoda pelanggan

Yang lain
(distingsi rendah)

Pelayan ini
menggoda

Pelanggan tsb pada
Waktu yg berbeda
(konsistensi tinggi)

Pelayan 
Menggoda
pelanggan

Perilaku pelayan
Diatribusikan

Pada penyebab
Internal 

(Dia memang suka
Menggoda)



Atribusi keberhasilan dan kegagalan (Weiner)

 Dimensi penyebab keberhasilan-kegagalan:

faktor internal – eksternal dan karena penyebab 
yang stabil – tidak stabil
kategori penyebab:

internal-eksternal

stabil

Tidak

stabil

Eksternal-stabil:
Tingkat kesulitan tugas

Eksternal-tidak stabil:
Tidak sengaja
kesempatan

Internal-tidak stabil:
Usaha
Mood

Kelelahan
kesehatan

Internal-stabil:
Bakat

Kecerdasan
Karakteristik fisik



Atribusi keberhasilan-kegagalan

 Kemudian Weiner memperluas teorinya dengan 

menambah satu dimensi lagi yaitu dimensi 

dapat atau tidaknya dimensi itu dikontrol



Beberapa kesalahan dalam atribusi

1. Kesalahan atribusi fundamental (bias 
korespondensi) : kecenderungan menjelaskan 
perilaku orang lain lebih disebabkan oleh 
disposisinya padahal penyebab situasionalnya 
terlihat jelas. Mengapa?

 Ketika mengamati perilaku orang lain cdrg 
hanya memfokuskan pd perilakunya.

 Kita menyadari adanya faktor situasional tp  
keliru dlm menghitung besarnya pengaruh 
faktor eksternal tsb thd perilaku

 Sejak awal orang cednerung  berasumsi bhw 
perilaku merefleksikan karakteristik.



Bias atribusi fundamental

 Dipengaruhi oleh budaya, bias ini lebih banyak terjadi 

pada kultur masyarakat yang menekankan kebebasan 

individual daripada latar budaya kolektivisme.

 Penelitian Morris & Pang (1994) dg menganalisis artikel 

ttg dua pembunuhan massal di Amerika (yg satu 

dilakukan oleh mahasiswa pascasarjana Cina, yg lain 

oleh pekerja kantor pos kulit putih Amerika). Artikel tsb 

dipublikasikan dalam bahasa Inggris dan bahasa Cina. 

 Hasil: artikel dlm bahasa Inggris lebih mengatribusikan 

pembunuhan itu pada faktor disposisional daripada 

artikel yang dipublikasikan dlm bahasa Cina.    



Kesalahan dalam atribusi

2. Efek aktor-pengamat: kecenderungan mengatri-

busikan perilaku kita lebih pd faktor situasional 
(eksternal) sedangkan perilaku orang lain 
disebabkan oleh faktor internal / disposisional

3. Bias mengutamakan diri sendiri (self serving 
bias) : atribusi thd sukses kita adl faktor internal, 
jika gagal krn faktor eksternal. 

Cara berpikir dan mengolah informasi: kita 
menginginkan sukses berasal dari faktor internal 
daripada eksternal (penjelasan kognitif)

Kebutuhan untuk melindungi & meningkatkan self 
esteem, berkaitan dg prinsip presentasi diri 
(penjelasan motivasional).



Atribusi dan depresi

pada orang normal (non depresi)

diatribusikan pd

diatribusikan pd

Pada orang nondepresi ada kecenderungan melakukan self serving bias

Peristiwa positif

Persitiwa negatif Eksternal, penyebab

Yg temporer

Internal, penyebab yg 

bertahan lama



Atribusi dan depresi

 Terkait dg kecenderungan pola atribusi untuk 

menyalahkan diri sendiri (self defeating)

diatribusikan pada

diatribusikan pada

Hasilnya orang tsb tidak memiliki kontrol atas apa yang terjadi pada 

dirinya shg menjadi depresi. 

terapi: mengubah atribusi, memberi nilai tambah personal utk 

suksesnya, melihat faktor eksternal sbg kemungkinan penyebab 

kegagalan, berhenti menyalahkan diri.

Peristiwa
positif

Internal, penyebab
Yg bertahan lama

Peristiwa
negatif

Eksternal,
Penyebab temporer



C. Pembentukan & Manajemen kesan

 Proses menyusun kesan tentang orang lain

 Menurut prinsip Psi Gestalt kita membangun kesan ttg 

seseorang bukan hanya  sekedar menggabungkan 

keseluruhan sifat orang tsb melainkan menilai seluruh 

sifat dalam relasinya satu sama lain shg mjd satu 

penilaian yg dinamis dan integratif.

 Studi Asch:

1. cerdas-serba bisa-pandai-hangat-tekun-praktis-berhati-hati

2.  cerdas-serba bisa-pandai-dingin-tekun-praktis-berhati-hati

subjek yg membaca daftar kata (1) menilai orang lain  sbg orang yg 

baik hati, mudah bergaul, populer

 Hangat & dingin sbg central trait yaitu sifat yg sangat membentuk 

keseluruhan kesan ttg seseorang dan mewarnai sifat-sifat lain yg 

terdapat dlm daftar.



Pembentukan kesan: perspektif kognitif

Membentuk kesan ttg orang lain tidak hanya 

sekedar menjumlahkan sifat-sifat yg dimiliki 

orang tsb melainkan mengintegrasikan berbagai 

informasi mengenai orang lain ke dalam satu 

penilaian yg utuh dan konsisten.

 Dalam membentuk kesan ttg seseorang kita 

memfokuskan perhatian pd informasi ttg sifat-

sifat dan nilai-nilai daripada informasi ttg tingkat 

kompetensinya.

 Kesan ttg seseorang melibatkan dua komponen 

utama yaitu sampel perilaku dan gambaran 

mental sbg abstraksi observasi thd perilaku



Model pembentukan kesan:

1. Model sampel perilaku

 Ketika membuat penilaian ttg orang lain kita 

menggunakan informasi contoh perilaku yg sudah ada 

dalam memori kita, berdasarkan itu kita membuat 

penilaian dan kesan.

2. Model abstraksi mental (gambaran mental yg 

merupakan abstraksi hasil observasi berulang-ulang 

thd perilaku seseorang)

 ketika membuat penilaian ttg orang lain kita 

menggunakan abstraksi yg semula telah ada dalam 

memori dan menggunakannya untuk membuat kesan 

ttg orang lain.



Strategi manajemen kesan

Manajemen kesan (presentasi diri) adl usaha 
untuk menampilkan kesan positif di mata orang 
lain 

 Self enhancement: upaya untuk menambah 
daya tarik diri pada orang lain

misal: gaya busana, penggunaan atribut, 
diskripsi diri secara positif.

Other enhancement: usaha untuk membuat 
orang lain yg dituju merasa nyaman dalam 
berbagai cara, misal menumbuhkan mood dan 
reaksi positif, menyatakan persetujuan, minat 
thd orang lain, menyatakan kesukaan dg 
ekspresi non verbal positif.


