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KATA PENGANTAR 

 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa bertahan hidup 

sendiri, manusia membutuhkan interaksi dengan orang lain dan 

sebagai lawan bicara dalam berkomunikasi untuk kebutuhan 

hidupnya. Maka dari itu kita sebagai manusia tidak bisa terhindar 

dari yang namanya komunikasi, kita harus kita berinteraksi 

dengan orang lain, contohnya ketika kita menyampaikan pesan 

kepada orang lain, memberikan respons, dan sekaligus menerima 

pesan dari orang lain.  

Dapat dikatakan komunikasi menyentuh segala aspek kehidupan 

kita termasuk semua perilaku yang kita perbuat pastilah selalu 

berhubungan dengan komunikasi, artinya Semua perilaku kita 

adalah komunikasi. Nah, ketika kita berbicara tentang perilaku 

maka suatu cabang ilmu yang mengkaji tentang perilaku adalah 

ilmu psikologi, ilmu Psikologi menukik ke dalam proses yang 

mempengaruhi 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. 

Nah, maka dari Itulah sebabnya sang penulis tertarik untuk menulis 

buku tentang Psikologi Komunikasi ini. Tujuan dibuatnya buku ini 

diharapkan dapat membantu menambah pengetahuan tentang 

tips berkomunikasi yang baik dan cara berkomunikasi jika dilihat 

dari sudut pandang psikologi, dan tentunya buku ini diharapkan 

menambah wawasan baru bagi para pembaca. 

 

Depok, 30 November 2019 
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PENDAHULUAN 

Kita semua manusia yang tak dapat menghindar dari  

komunikasi, Mengapa? karena pada dasarnya manusia adalah 

makhluk sosial yang artinya manusia perlu berinteraksi untuk 

kebutuhan kehidupannya. 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. Sedangkan yang tampil secara 

nyata atau dapat diamati adalah ketika kita berinteraksi dengan 

seseorang atau 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, berbicara, berpikir, membaca social media, 

mengingat sesuatu, menonton TV, mengobrol dengan teman, 

bercengkerama dengan anggota keluarga, saat seorang dosen 

memberikan kuliah kepada mahasiswanya di kelas, saat seorang 

kiai mengajak dzikir bersama-sama di masjid, dan masih banyak 

sekali contoh lainnya.  

Semua perilaku kita adalah komunikasi. Nah, ketika kita 

berbicara tentang perilaku maka suatu cabang ilmu yang mengkaji 

tentang perilaku adalah psikologi. Kita dapat mempelajari berbagai 

tinjauan tentang komunikasi, namun aspek psikologi adalah yang 

paling menarik. Mengapa? Psikologi menukik ke dalam proses yang 

mempengaruhi 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 
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komunikasi yang kita bahas adalah komunikasi manusia. 

Pembahasan komunikasi manusia tak pernah lepas dari aspek 

psikologis manusia itu sendiri. Itulah sebabnya Psikologi 

Komunikasi menjadi menarik untuk dibahas. 

Buku ini secara ringkas membahas tentang komunikasi yang 

dilihat dari perspektif psikologi (ilmu jiwa manusia). Topik ini 

dirasakan sangat penting diangkat bagi penulis karena keberhasilan 

sebuah proses komunikasi tidak terletak hanya pada si pengirim 

pesan (komunikator), tapi juga pada lawan komunikasi atau 

penerima pesan (komunikan), pada intinya berkomunikasi dengan 

baik dan efektif akan membantu kita menjalani kehidupan yang 

cemerlang dan membantu meraih kesuksesan dalam kehidupan 

yang kita jalani. 

Pada bagian awal kita akan memahami secara ringkas 

mengenai pengertian komunikasi secara umum dan menurut para 

ahli lalu pengertian psikologi manusia dengan melihat manusia 

sebagai makhluk sosial yang membutuhkan komunikasi, lalu topik 

utama tulisan ini yaitu psikologi komunikasi, dibahas pada bagian 

berikutnya dengan pemahaman dan penggabungan antara 

pengertian komunikasi dan psikologi manusia. Pada bagian akhir, 

bagian penutup dibahas kembali pentingnya keterampilan 

berkomunikasi bagi manusia. 

Setelah membaca buku ini penulis berharap para pembaca  

mampu menguraikan dan menjelaskan apa itu psikologi 

Komunikasi, dan juga dapat membantu menambah pengetahuan 

tentang tips berkomunikasi jika dilihat dari sudut pandang 

psikologi. 
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BAB 1 

APAKAH PENGERTIAN DARI PSIKOLOGI 
KOMUNIKASI ITU SENDIRI? 

 
Pada dasarnya manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial yang 

dimana manusia artinya harus hidup berdampingan satu sama lain karena 
manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan komunikasi dengan 
seksamanya. Maka dari itu dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan 
pernah lepas dari komunikasi. Dari awal mulai kita terlahir, sampai dengan 
seumur hidup pun, komunikasi selalu menjadi kegiatan utama kita entah itu 
komunikasi verbal atau non verbal 
 
       Namun setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam 
menyampaikan pesan kepada individu lainnya. Oleh karena itu keterkaitan 
psikologi dalam komunikasi menjadi sangat penting. Karena pada dasarnya 
psikologi merupakan salah satu ilmu yang mempelajari Berbagai jenis 
perbuatan manusia, seperti : pola perilaku , cara berfikir dan kesiapan 
mental.  
 
       "The most important agency through which the child learn to be human 
is communication, verbal also nonverbal." Jelas Ashley Montagu (1967: 450) 
sebagai Antroprolog terkenal. Kedua, komunikasi sangat erat kaitannya 
dengan pola perilaku dan kesiapan mental setiap manusia. Sangat tidak 
mengherankan, komunikasi selalu menarik perhatian para peneliti psikologi.   
 
       Komunikasi memang telah diperbesar oleh para peneliti psikologi jika 
dilihat dari perkembangan sejarahnya, Tiga dari empat Bapak Ilmu 
Komunikasi bernama Wilbur Schramm (1980: 73-82) adalah sarjana 
psikologi. Seorang psikolog terkenal bernama Kurt Lewin adalah ahli 
psikolog dinamika kelompok, Ia memperoleh gelar doktornya dalam asuhan 
Koffka, Köhler, dan Werthimer, tokoh-tokoh psikologi Gestalt. Paul 
Lazarsfeld, pendiri ilmu komunikasi lainnya, adalah seorang psikolog yang 
dipengaruhi oleh Sigmund Freud, bapak psikoanalisis.  Serta ada Carl I. 
Hovland, yang resolusi komunikasinya banyak dihafal oleh setiap mahasiswa 
komunikasi di Indonesia, ia adalah seorang yang dididik dalam bidang 
psikologi, dan selama sedang memilih karir psikologi.  Ia tidak pernah 
menjadi asisten Clark Hull, tokoh psikologi aliran behaviourisme.  Menarik 
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sekali semua aliran besar dalam ilmu diwakili oleh para peletak dasar ilmu 
komunikasi.  
 
       Walaupun demikian, komunikasi bukanlah unsur dasar bagi psikologi.  
Sebagai ilmu, komunikasi menembus banyak unsur dasar dari berbagai 
ilmu. Komunikasi dipelajari bermacam-macam disiplin ilmu, antara lain ilmu 
sosiologi dan ilmu psikologi. Melalui buku ini penulis akan menjelaskan 
pandangan psikologi terhadap komunikasi, pendekatan psikologi 
komunikasi, dan pengertian psikologi komunikasi.   
 

1.1  Pengertian Komunikasi 
 
Komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses pengiriman informasi dan 
pemahaman bersama dari satu orang ke orang lain (Keyton, 2011). Kata 
komunikasi berasal dari kata Latin, communis, yang berarti umum. Definisi 
tersebut menggarisbawahi fakta bahwa pemahaman bersama, dihasilkan 
dari pertukaran informasi yang terjadi. 
 
Dua elemen umum dalam setiap pertukaran komunikasi adalah pengirim 
dan penerima. Pengirim memulai komunikasi dan penerima mengolah 
infmasi dari si pengirim. Di sekolah, pengirim adalah orang yang memiliki 
kebutuhan atau keinginan untuk menyampaikan ide atau konsep kepada 
orang lain, sedangkan penerima adalah individu yang menerima pesan 
dikirim. Pengirim menyandikan ide dengan memilih kata, simbol, atau 
gerakan yang digunakan untuk menulis pesan. Pesannya adalah hasil dari 
pengkodean, yang mengambil bentuk bahasa verbal, nonverbal, atau 
tertulis. Pesannya dikirim melalui media atau saluran, yang merupakan 
pembawa komunikasi. Media dapat berupa percakapan tatap muka, 
panggilan telepon, email, atau laporan tertulis. Penerima menerjemahkan 
pesan yang diterima menjadi informasi yang bermakna. Kebisingan adalah 
segalanya yang mendistorsi pesan. Perbedaan persepsi terhadap pesan, 
hambatan bahasa, gangguan, emosi, dan sikap adalah contoh kebisingan. 
Akhirnya, umpan balik terjadi ketika penerima merespons pesan pengirim 
dan mengembalikan pesan ke pengirim. Umpan balik memungkinkan 
pengirim untuk menentukan apakah pesan telah diterima dan dipahami. 
Unsur-unsur dalam proses komunikasi menentukan kualitas komunikasi. 
Masalah di salah satu elemen ini dapat mengurangi efektivitas komunikasi 
(Keyton, 2011). Misalnya, informasi harus dikodekan ke dalam pesan yang 
dapat dipahami sebagai pengirim yang dimaksud. Pemilihan media tertentu 
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untuk mentransmisikan pesan dapat menjadi sangat penting, karena ada 
banyak pilihan. Untuk media tertulis, administrator sekolah atau anggota 
organisasi lain dapat memilih dari memo, surat, laporan, papan buletin, 
buku pegangan, buletin, dan sejenisnya. Untuk media verbal, pilihan 
termasuk percakapan tatap muka, telepon, komputer, sistem alamat publik, 
televisi sirkuit tertutup, pesan rekaman, pesan suara / slide, email, dan 
sebagainya. Gerakan nonverbal, ekspresi wajah, posisi tubuh, dan bahkan 
pakaian dapat mengirimkan pesan. Orang membaca informasi secara 
selektif, Individu lebih mungkin untuk memahami informasi dengan baik 
ketika itu sesuai dengan keyakinan, nilai, dan kebutuhan mereka sendiri 
(Keyton, 2010). Ketika umpan balik tidak terjadi, proses komunikasi disebut 
sebagai komunikasi satu arah. Komunikasi dua arah terjadi dengan umpan 
balik dan lebih diinginkan. 
 
Berikut merupakan Pengertian Komunikasi menurut bebrapa ahli : 
 
Hafield Cangara 
Seorang ahli komunikasi Hafield Menyebutkan “komunikasi adalah suatu 
proses di mana dua orang atau lebih melakukan pertukaran informasi 
dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling 
pengertian”. 
Everett M. Rogers 
lalu ahli komunikasi lainnya Everett Mengartikan bahwa “Komunikasi adalah 
proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima, 
dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka atau penerima”. 
Onong Uchjana Effendy 
Menurutnya Onong Uchjana Effendy komunikasi adalah  “proses 
penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain”. 
Pikiran tersebut bisa merupakan informasi, gagasan, opini, dll yang muncul 
dari pikirannya sendiri. 
Deddy Mulyana (2005) mengkategorikan definisi-definisi tentang 
komunikasi dalam tiga konseptual yaitu :  
 

Komunikasi sebagai tindakan satu arah 
 

Berikut merupakan komunikasi sebagai penyampaian pesan  satu 
arah dari seseorang ataupun lembaga kepada seseorang atau sekelompok 
orang lainnya, baik secara langsung secara tatap muka ataupun melalui 
media, seperti handphone, radio ataupun televisi. Pemahaman komunikasi 
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sebagai proses satu arah sebenarnya kurang sesuai bila diterapkan pada 
komunikasi tatapmuka, namun tidak terlalu keliru bila diterapkan pada 
komunikasi publik (pidato) yang tidak melibatkan tanya jawab. Definisi 
tersebut mengartikan komunikasi semua kegiatan yang secara sengaja 
dilakukan seseorang untuk menyampaikan rangsangan untuk 
membangkitkan respon dari orang lain. Dalam pembahsan ini, komunikasi 
dianggap suatu tindakan yang disengaja untuk menyampaikan pesan demi 
memenuhi kebutuhan komunikator, seperti menjelaskan sesuatu kepada 
orang lain. 
 
Beberapa definisi komunikasi dalam konseptual tindakan satu arah : 
 
Everet M. Rogers  
Menurut Everet komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari 
sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah 
tingkah laku. 
Gerald R. Miller  
Gerald R. Milner mengartikan Komunikasi terjadi ketika suatu sumber 
menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan niat yang disadari 
untuk mempengaruhi perilaku penerima. 
Carld R. Miller  
Lalu Carl R. Milner menyatakan Komunikasi adalah proses yang 
memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan 
(biasanya lambang-lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain 
(komunkate). 
Theodore M. Newcomb  
Dan menurut Theodore Setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai 
suatu transmisi informasi terdiri dari rangsangan yang diskriminatif, dari 
sumber kepada penerima. 
 

Komunikasi sebagai interaksi 
 
Berdasarkan sudut padang ini komunikasi merupakan suatu proses 

sebab-akibat atau aksi-reaksi, yang arahnya bergantian. Seseorang 
menyampaikan pesan, baik verbal atau nonverbal, seseorang menerima 
bereaksi dengan memberi jawaban verbal atau nonverbal, kemudian orang 
pertama bereaksi lagi setelah menerima respon atau umpan balik dari 
orang kedua, dan begitu seterusnya. 
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Contoh definisi komunikasi dalam konsep ini, Shanon dan Weaver 
(dalam Wiryanto, 2004), komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang 
saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak sengaja dan tidak 
terbatas pada bentuk pada bentuk komunikasi verbal, tetapi juga dalam hal 
ekspresi muka, lukisan, seni , dan teknologi.  
 

Komunikasi sebagai transaksi 
 

Berdasarkan sudut pandang ini komunikasi adalah proses yang 
dinamis yang secara sinambungan mengubah pihak-pihak yang 
berkomunikasi. Berdasrkan pandangan ini, maka orang-orang yang 
berkomunikasi dianggap sebagai komunikator yang secara aktif 
mengirimkan dan menafsirkan pesan. Setiap saat mereka bertukar pesan 
verbal dan atau pesan nonverbal. 
 

2.1  Karakteristik Komunikasi Massa  
 

Menurut Jalaluddin Rakhmat 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. 

Dan menurut AG. Eka Wenats Wuryanta Komunikasi massa adalah 
proses masyarakat menanggapi perspektif sejarah masyarakat itu sendiri. 
artinya komunikasi masuk didalam suatu proses sejarah manusia. Orang 
membangun peradaban atau budaya dalam perspektif sejarah yaitu masa 
lalu, masa sekarang dan masa depan. Oleh karena itu komunikasi penting 
didalam seluruh proses pembudayaan tadi. Dan definisi komunikasi massa 
itu sendiri adalah  sebagai suatu proses yang secara simultan diperuntukkan 
untuk penduduk yang besar dan dalam skala yang sangat besar melalui 
media massa. Komunikasi dengan masyarakat secara luas (komunikasi 
Massa) Dalam konteks ini kegiatan komunikasi ditujukan untuk masyarakat 
luas. Bentuk kegiatan komunikasinya bisa dilakukan melalui dua cara yakni 
komunikasi melalui media massa seperti radio, koran, TV, dan yang lainnya. 
dan komunikasi langsung atau tanpa melalui media massa Misalnya guru 
sedang mengajar muridnya, atau pidato presiden. Komunikasi massa, yaitu 
komunikasi dengan sasarannya kelompok orang dalam jumlah yang besar, 
yang pada umumnya tidak dikenal. 
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Karakteristik Komunikasi Massa menurut para pakar 
komunikasi : 
 
1. Komunikator Melembaga atau Komunikator Kolektif karena media massa 
adalah lembaga sosial, bukan orang per individu. 
2. Pesan bersifat umum, universal, dan ditujukan kepada orang banyak. 
3. Menimbulkan keserempakan (simultaneous) dan keserentakan 
(instantaneos) penerimaan oleh massa. 
4. Tidak saling kenal dan terdiri dari pribadi-pribadi dengan berbagai 
karakter, beragam latar belakang sosial, budaya, agama, usia, dan 
pendidikan. 
5.  Berlangsung satu arah  
6. Umpan Balik Tertunda atau Tidak Langsung, respon audience atau 
pembaca tidak langsung diketahui seperti pada komunikasi antarpribadi. 
 

Karakteristik Media Massa : 
 
1.  Publisitas, yakni disebarluaskan kepada publik, khalayak, atau orang 
banyak. 
2. Universalitas, pesannya bersifat umum, tentang segala aspek kehidupan 
dan semua peristiwa di berbagai tempat, juga menyangkut kepentingan 
umum karena sasaran dan pendengarnya orang banyak (masyarakat 
umum). 
3. Periodisitas, tetap atau berkala, misalnya harian atau mingguan, atau 
siaran sekian jam per hari. 
4. Kontinuitas, berkesinambungan atau terus-menerus sesuai dengan 
priode mengudara atau jadwal terbit. 
5.  Aktualitas, berisi hal-hal baru, seperti informasi atau laporan peristiwa 
terbaru, tips baru, dan sebagainya. Aktualitas juga berarti kecepatan 
penyampaian informasi kepada publik. 
 

3.1  Pengertian Psikologi  
 

Psikologi pada awalnya berasal dari kata Yunani “psyche” yang artinya 
jiwa. Dan juga kata logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi psikologi berarti 
“ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejalanya, prosesnya 
maupun latar prosesnya maupun latar belakangnya”.  
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Psikologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang ekspresi 
dari jiwa atau mental yakni berupa tingkah laku dan proses atau 
kegiatannya. Psikologi sosial pada awalnya adalah gagasan bahwa 
pengenalan tingkah laku dan proses tersebut berlangsung pada lingkup 
sosial (yang dapat mempengaruhi individu) dan kemudian melahirkan studi 
tentang proses intrapsikis dalam diri seseorang dalam kaitan interaksinya 
secara interpsikis antar sesama (Nurrachman, 2005).  

 
Perbedaan antara Jiwa dan Nyawa  

 
Jiwa dan Nyawa jelas memiliki perbedaan. Nyawa adalah daya jasmaniah 
yang adanya tergantung pada hidup jasmani dan menimbulkan perbuatan 
badaniah (organic behaviour) yaitu perbuatan yang ditimbulkan oleh proses 
belajar, contohnya insting, refelks, nafsu dan sebaginya. Sedangkan jiwa 
adalah  daya hidup rohaniah yang bersifat abstrak yang menjadi penggerak 
dan pengatur bagi sekalian perbuatan-perbuatan pribadi dari hewan tingkat 
tinggi hingga manusia. Perbuatan pribadi adalah perbuatan sebagai hasil 
proses belajar yang dimungkinkan oleh keadaan jasmani, rohaniah dan 
sosial. 
 
Berikut Aristoteles menyebutkan bahwa jiwa disebut sebagi anima yang 
terbagi dalam dua macam jenis yaitu :  
1. anima vegetativa, yaitu anima yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan 
yang mempunyai kemampuan untuk makan, minum dan berkembang biak 
2. anima sensitiva, yaitu anima yang terdapat dalam hewan. Anima ini 
memiliki kemampuan seperti anima vegetativa juga kemampuan untuk 
berpindah tempat, mempunyai nafsu, dapat mengamati, mengingat dan 
merasakan 
 

Hasil umum dari survei kecil  
 

Di distrik Toronto mungkin ada beberapa nilai stimulus dalam 
mempertimbangkan aspek ini. Tanggapan dari 812 orang yang 
diwawancarai, berusia 12 hingga 85 tahun (median 30) dicatat untuk 
pertanyaan, "Menurut Anda, apa studi psikologi itu?" Jenis kelamin dibagi 
rata, dan pekerjaan mencakup pelajar, pekerja kasar dan terampil, ibu 
rumah tangga, dan orang profesional. Tidak ada tekanan yang dibawa untuk 
membatasi orang yang diwawancarai untuk definisi singkat dan formal. 
Sebaliknya, kesan awal dan komentar mereka tentang materi pelajaran dan 
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metode psikologi dicatat sepenuhnya kata demi kata. Dirasakan bahwa 
tanggapan lebih mengungkapkan daripada dalam situasi kuesioner biasa, 
karena yang diwawancarai tidak hanya berusaha untuk mendefinisikan 
psikologi, tetapi sering mengungkapkan perasaan mereka terhadapnya juga. 

 
Dari total, 20% sebelumnya telah mempelajari beberapa psikologi 

didefinisikan sebagai kehadiran minimal satu universitas yang diakui tentu 
saja Dari sisanya, 16% mengaku telah belajar psikologi dari sumber-sumber 
seperti majalah, kehidupan, sekolah pesona, dan pengamatan pribadi. 
Untuk alasan yang jelas tanggapan ini ditempatkan dalam kategori "belum 
dipelajari". Data yang diperoleh dianalisis dalam enam kategori umum 
untuk dua kelompok responden mereka yang pernah belajar psikologi dan 
yang belum : 
 
1. Ilmiah. Definisi ditempatkan dalam kategori ini jika ada menyebutkan 
pendekatan ilmiah untuk memahami manusia, untuk contoh, "psikologi 
adalah studi ilmiah tentang perilaku manusia dan pengalaman. 
"Kelonggaran yang cukup besar diberikan dalam penugasan tanggapan 
untuk kategori ini. Jika ada saran dalam respon dari penerapan prinsip-
prinsip ilmiah dalam psikologi, respon dimasukkan. Namun, hanya 15% dari 
mereka yang memilikinya belajar psikologi pada satu waktu atau yang lain 
memberikan tanggapan seperti itu. Dari mereka yang belum belajar 
psikologi hanya 1% yang memenuhi kriteria. 
 
2. Perilaku. Kategori ini termasuk definisi psikologi seperti studi tentang 
perilaku, emosi, motivasi, dan reaksi. Tak satu pun dari definisi dalam 
kelompok luas ini memberikan indikasi kesadaran bahwa psikologi 
menggunakan pendekatan ilmiah untuk masalah yang bersangkutan. 
Mereka memasukkan pernyataan seperti, "mengapa orang berpikir dan 
bertindak seperti yang mereka lakukan, - studi tentang reaksi dan tindakan 
orang. "Grup ini berisi jumlah kasus terbesar, 50% dari kelompok "telah 
belajar" dan 38% dari "belum belajar" kelompok. 
 
3. Pikiran. Kategori ini terbatas pada definisi di manastres diletakkan pada 
"studi pikiran." Itu yang paling jelasmemotong kategori dan termasuk 24% 
dari mereka yang telah belajar 
psikologi dan 28% dari mereka yang belum. 
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4. Analisis. Definisi yang menganggap psikologi sebagai metodemenggali 
pikiran orang, dan yang menunjukkan kebingungan yang pasti dengan 
teknik psikoanalitik, termasuk dalam kelompok ini.Definisi representatif 
termasuk, "melihat ke dalam pikiran - membawa pikiran batin ke 
permukaan - menganalisis alam bawah sadarpikiran. "Dari kelompok yang 
telah belajar psikologi, 1% memberi definisi semacam itu; 6% sisanya. 
 
5. Abnormal. Kategori kelima termasuk definisi yang Menekankan semata-
mata pada perilaku abnormal dan penyakit mental, misalnya, "ini 
berhubungan dengan orang gila - cara menyembuhkan mental merawat 
anak-anak yang gila. "Sekali lagi, 1% dari mereka 
yang telah mempelajari psikologi, dan 6% dari mereka yang belum, 
menghasilkan jenis definisi ini. 
 
6. Kesalahpahaman. Definisi akhir termasuk yang semoga kita menyebut 
kesalahpahaman. Mereka termasuk "cangkir teh membaca, membaca 
bintang-bintang - seni membuat seseorang melakukan sesuatu sesuatu yang 
tidak ingin mereka lakukan - menipu anak muda 
dan mencuri mereka dari gereja - pengganti hal yang nyata alasan untuk 
dokter yang tidak dapat menemukan penyebab fisik untuk suatu penyakit - 
studi tentang batu dan air. "Definisi dalam kategori ini diberikan oleh 9% 
dari individu yang telah mengambil psikologi dan oleh 21% dari mereka 
yang tidak. 
 
Singkatnya, 812 kasus mendefinisikan psikologi terutama sebagai studi 
perilaku (41%), sebagai analisis pikiran (27%), sebagai "miskonsepsi" 
(18%), sebagai psikoanalisis (5%) dan abnormal(5%), dengan metode ilmiah 
disebutkan dalam 4% sampel. Pemeriksaan data berdasarkan 
pekerjaanStatus mata pelajaran mengungkapkan tidak ada tren umum yang 
pasti, meskipunbeberapa fitur menarik dicatat. Misalnya, para siswa 
menekanka metode ilmiah lebih dari kelompok lain, memberikan secara 
proporsional dua kali lipat tanggapan dari jenis ini sebagai sampel pada 
umumnya, dan tiga kali proporsi yang diberikan oleh "profesional" 
(termasuk dokter, dokter gigi, pengacara dan guru). Subjek dikelompokkan 
sebagai "tidak terampil" tidak memberikan tanggapan yang termasuk dalam 
kategori ilmiah, dan jumlah terbesar dari definisi mereka (39%) diklasifikasi 
dalam kategori kesalahpahaman  
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4.1  Psikologi Sosial 
 

Psikologi Sosial adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mengkaji 
tingkah laku individu di dalam situasi sosial, dengan melakukan kajian dan 
analisis tentang bagaimana manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 
lingkungan sosialnya. Berdasarkan pengetahuan tersebut, Psikologi Sosial 
membuat intervensi untuk membentuk tingkah laku manusia agar lebih 
adaptif dan tepat guna dalam situasi dimana manusia itu berada. 

Dalam Psikologi ada yang namanya Psikologi sosial distinct yang sifatnya 
beda dari bidang‐bidang psikologi yang lain, yang memfokuskan diri hanya 
pada variabel internal individu sebagai penentu perilakunya, seperti 
motivasi, kebutuhan, dan sebagainya. Mengangkat variabel stimulus sosial 
sebagai bidan perilaku, Shaw and Costanzo (1982) mendefinisikan psikologi 
sosial sebagai ilmu pengetahuan yang mempela‐ jari perilaku individual 
sebagai fungsi stimulus‐stimulus sosial. Senada dengan pendapat ini, Sherif 
& Muzfer, 1956 (dalam Sarwono dan Meinarno, 2009) mendefinisi‐ kan 
psikologi sosial sebagai ilmu tentang pengalaman dan perilaku individu 
dalam kaitannya dengan situasi stimulus sosial.  

Alport (dalam Sarwono dan Meinarno, 2009) kemudian memberikan 
penekanan pada pengaruh kehadiran orang lain pada pikiran, perasaan dan 
perilaku individu. Seseorang dapat disebut psikolog sosial jika dia  
ʺberupaya memahami, menjelaskan, dan memprediksi bagaimana pikiran, 
pera‐ saan, dan tindakan individu‐individu dipe‐ ngaruhi oleh pikiran, 
perasaan, dan tindak‐ an‐tindakan orang lain yang dilihatnya, atau bahkan 
hanya dibayangkannyaʺ  

 

Dari Mana?: Lahirnya Psikologi Sosial  
 
Psikologi sosial terlahir pada akhir abad‐19 dan awal abad‐20 (Rogers, 
2003). Dalam perkembangan awalnya, terdapat dua paradigma pendekatan 
pembelajaran psikologi sosial, yang ditunjukkan dalam gambar berikut : 
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Sumber :  Arti Penting Perubahan Paradigma dan Pendekatan dalam Pembelajaran dan 
Penerapan Psikologi Sosial di Indonesia. Yogyakarta oleh Koentjoro, 2005, h.5.  

 
Gambar 1. Pemahaman Psikologi Sosial Versi Awal Psikologi Sosial Terlahir 

 

5.1  Pengertian Psikologi Komunikasi 
 

Komunikasi sebagai ilmu yang masuk ke berbagai macam disiplin ilmu 
mempunyai banyak pengertian dan makna sesuai dengan latar belakang 
bidang ilmu yang memberi pengertian. Dan pada akhirnya  komunikasi 
dapat diartikan dalam perspektif sosiologi, psikologi, psikologi sosial, 
antropologi, politik, dan sebagainya. Di dalam konsep ilmu Komunikasi, 
hubungan ilmu psikologi memang tidak bisa diabaikan. Bahkan para Bapak 
Komunikasi, tiga diantaranya adalah pakar psikologi, Kurt Lewin, Paul 
Lazarzfeld dan Carl I Hovland. Meskipun demikian, komunikasi bukanlah 
subdisiplin psikologi. Komunikasi sebagai sebuah ilmu tersendiri memang 
menembus banyak disiplin ilmu.  

Pada dasarnya komunikasi merupakan bagian yang penting untuk 
pertumbuhan kepribadian manusia dan komunikasi amat erat kaitannya 

Psikologi Sosial  

Psikologi Sosiologi 
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dengan perilaku dan pengalaman kesadaran manusia. Karenanya 
komunikasi selalu menarik minat para psikolog.  

Ilmu psikologi komunikasi mempunyai batasan makna yang sangat 
luas, meliputi segala penyampaian energi, gelombang suara, tanda diantara 
tempat, sistem atau organisme. Kata komunikasi sendiri dipergunakan 
sebagai proses, sebagai pesan, sebagai pengaruh atau secara khusus 
sebagai pesan pasien dalam psikoterapi. 

 Nah, jadi dapar didefinisikan bahwa psikologi komunikasi adalah 
ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan dan mengendalikan 
peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Peristiwa mental adalah 
internal mediation of stimuli sebagai akibat berlangsungnya komunikasi  
Sementara peristiwa behavioral adalah apa yang nampak ketika orang 
berkomunikasi.  

Komunikasi adalah sebuah peristiwa sosial –peristiwa yang terjadi 
ketika manusia berinteraksi dengan manusia lain, dan mencoba 
menganalisa peristiwa sosial secara psikologis membawa kita pada psikologi 
sosial. Karena itu pendekatan psikologi sosial adalah juga pendekatan 
psikologi komunikasi.  

 

6.1 Ruang Lingkup Psikologi Komunikasi 
 

Ilmu psikologi komunikasi sangat erat kaitannya dengan bagaimana 
mencapai komunikasi yang efektif dalam proses interaksi manusia. Untuk 
itu maka memahami manusia memang menjadi kemutlakan jika kita ingin 
berhasil/efektif dalam berkomunikasi dengan manusia lain. 

 
Dan berikut Menurut Fisher dalam bukunya Jalaludin Rahmat 

pendekatan psikologi komunikasi memiliki empat ciri-ciri, yaitu:  
a.  Penerimaan Stimuli Secara Inderawi. 

 Pada proses ini komunikasi diawali atau bermula ketika panca indra kita 
diterpa oleh stimuli, panca indra tersebut yakni mata, hidung, telinga, kulit, 
dan mulut. Stimuli bisa berbentuk orang, pesan, suara, warna, dan 
sebagainya; pokoknya segala hal yang mempengaruhi kita. 

 b. Proses yang Mengantar Stimuli dan Respons 
 Pada ciri pendekatan ini, stimuli yang ditangkap oleh alat indera, kemudian 
diolah dalam otak. Kita hanya mengambil kesimpulan tentang proses yang 
terjadi pada otak dari respons yang tampak. Melalui tanda-tanda yang 
diketahui, seperti tersenyum, tepuk tangan, dan meloncat-loncat, yang 
memiliki arti sedang gembira.  
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c. Prediksi Respons  
Pada pendekatan ciri ini, Respons yang terjadi pada masa lalu dapat dapat 
dilihat serta dapat diramal responya untuk masala mendatang. Kuncinya, 
harus mengetahui sejarah respons terdahulu, sebelum meramalkan respons 
individu saat ini.  

d. Peneguhan Response  
Pada pendekatan ciri ini timbul perhatian pada gudang memori (memori 
storage) dan set (penghubung masa lalu dan masa sekarang). Salah satu 
unsur sejarah respons ialah peneguhan. Peneguhan adalah respons 
lingkungan (atau orang lain pada respons organisme yang asli). Berger dan 
Lambert menyebutnya feedback (umpan balik), tetapi Fisher tetap 
menyebutnya Peneguhan.  

George A. Miller, mengatakan psikologi komunikasi adalah ilmu yang 
berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental 
dan perilaku komunikasi individu. Peristiwa mental adalah proses yang 
mengantarai stimuli dan respons (internal mediation of stimuli) yang 
berlangsung sebagai akibat belangsungnya komunikasi.  

Menurut Prof. Nina W. Syam, pada Buku Psikologi Sebagai Akar Ilmu 
Komunikasi, memaparkan bahawa dalam psikologi komunikasi yang 
terpenting adalah gejala kejiwaan yang ada pada aliran psikologi, yang 
sangat bermanfaat untuk menganalisis proses komunikasi interpersonal, 
ketika orang sedang melakukan proses interpretasi dari suatu stimulus, 
mulai dari sensasi, asosiasi, persepsi, memori, sampai dengan berfikir, baik 
untuk pekerjaan mengirim maupun menerima pesan.  

Terlihat bagaimana psikologi komunikasi memakai perspektif keilmuan 
lain dan sekaligus pula menggambarkan menggambarkan kemandirian 
psikologi komunikasi sendiri sebagai sebuah disiplin keilmuan. Dari 
gambaran itu dapat dikemukakan bagaimana tujuan umum psikologi 
komunikasi.  
 

7.1 Tujuan Psikologi Komunikasi 
 
Ilmu Psikologi meneliti kesadaran dan pengalaman manusia berdasarkan 
konsep-konsep dasar psikologi. Hal tersebut diarahkan pada pusat 
perhatian perilaku manusia dan mencoba menyimpulkan proses kesadaran 
yang menyebabkan terjadinya perilaku manusia itu. Psikologi pada perilaku 
individu komunikan. Ketika akan melakukan komunikasi, tak bisa dipungkiri 
membutuhkan pihak lain sebagai pendengar atau komunikan untuk 
merespon pesan yang disampaikan. 
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Ilmu ini juga melihat bagaimana respon yang terjadi pada masa lalu 
dapat meramalkan respon yang terjadi pada masa yang akan datang. 
George A. Miller membuat definisi psikologi yang mencakup semuanya 
Psychology is the science that attempts to describe, predict, and control 
mental and behavioral event. Maka dari itu, psikologi komunikasi adalah 
ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan 
persistiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Peristiwa mental 
adalah ”internal meditation of stimuli”, sebagai akibat berlangsungya 
komunikasi. Komunikasi adalah peristiwa sosial, peristiwa yang terjadi 
ketika manusa berinteraksi dengan manusia yang lain. Peristiwa sosial 
secara psikologis membawa kita pada psikologi sosial. Pendekatan psikologi 
sosial adalah juga pendekatan psikologi komunikasi.  

Dari pengertian ini kita dapat menunjukkan bahwa psikologi 
komunikasi sangat berperan dalam perubahan perilaku manusia, terutama 
saat manusia berkomunikasi dengan manusia lain, baik yang sifatnya 
interpersonal, kelompok, maupun massa. Ketika seseorang memahami dan 
mengerti psikologi komunikasi, saat komunikasi berlangsung antara 
komunikator dan komunikan, orang mampu melihat dan menganalisis gerak 
dan tingkah kedua komponen tersebut, yang berbicara dan yang 
mendengar. Dengan menganalisis pandangan ini, maka peran ilmu psikologi 
komunikasi dalam perkembangan masyarakat dan pengetahuan cukup 
besar.  
 

Pengaruh Komunikasi dalam Psikologi 
 

Ilmu Komunikasi berperan besar dalam setiap kehidupan manusia 
termasuk seiring berperkembangnya ilmu. Komunikasi dibangun dengan 
beragam disipilin ilmu, komunikasi juga turut membangun disiplin ilmu yang 
lain salah satunya psikologi. Psikologi dan komunikasi berelasi dengan 
cukup dekat. Melihat sejarah, penelitian komunikasi juga masuk ke dalam 
jurnal penelitian psikologi. Beberapa ahli psikologi yang meneliti fenomena 
komunikasi adalah Bandura, Hovland, Lasswell dan Lewis. 

Sampai pada saait ini, kedua disiplin ilmu tersebut masih 
menunjukkan keterkaitannya. Salah satu pengertian komunikasi seperti 
yang tercantum dalam Dictionary of Behavioral Science adalah pesan pasien 
kepada pemberi terapi dalam psikoterapi (Rakhmat : 2001 : 4). Dalam dunia 
psikoterapi, untuk menunjang proses penyembuhan jiwa digunakan metode 
baru yaitu komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik melihat bahwa 
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sumber gangguan jiwa adalah gangguan komunikasi. Gangguan ini 
menyebabkan pasien tidak dapat mengekspresikan dirinya. 
 
 

Tujuan atau Manfaat Mempelajari Psikologi Komunikasi 
 
Pada dasarnya Ilmu psikologi komunikasi ini merupakan ilmu yang 

wajib dikuasai dan dipahami oleh semua orang  yang mempelajari ilmu 
komunikasi. Komunikasi sebagai sebuah proses melibatkan beberapa 
komponen. Di sinilah psikologi komunikasi hadir mencoba menganalisa 
seluruh komponen yang terlibat dalam proses komunikasi, yaitu 
komunikator, pesan, penerimaan dan pengolahan pesan, komunikan yang 
mencakup karakteristik manusia komunikan dan media komunikasi. 
Sesudah memahami psikologi komunikasi, mereka semua diharapkan dapat 
memperoleh berbagai manfaat, diantaranya : 

• Membantu memilih media yang tepat untuk menyampaikan pesan 
sesuai dengan konteks komunikasi. 

• Membantu menjadi komunikator yang memiliki kredibilitas. 

• Membantu menyampaikan pesan yang akurat. 

• Membantu memilih media yang tepat untuk menyampaikan pesan 
sesuai dengan konteks komunikasi.  

• Membantu untuk memahami komunikan dengan memperhatikan 
keanggotaan kelompok, proses seleksi, dan kecenderungan. 

 

8.1  Pengunaan Psikologi Komunikasi 
 
Lewat ilmu komunikasi kita menemukan diri kita, Mengembangkan konsep 
diri, dan menetapkan hubungan kita dengan dunia sekitar kita. Hubungan 
kita dengan orang lain yang akan menentukan kualitas hidup kita. Bila orang 
lain tidak memahami gagasan anda, bila pesan anda menjengkelkan 
mereka, bila anda tidak berhasil mengatasi masalah pelik karena orang lain 
menentang pendapat anda dan tidak mau membantu anda, bila semakin 
sering anda berkomunikasi semakin jauh jarak anda dengan mereka. Bila 
anda selalu gagal untuk mendorong orang lain untuk bertindak, anda telah 
gagal dalam berkomunikasi. Komunikasi anda tidak efektif.  
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Ada konsep yang menunjukan Komunikasi yang efektif paling tidak 
menimbulkan lima hal yaitu : 
 

• Mempengaruhi sikap, Komunikasi persuasif memerlukan 
pemahaman tentang faktor-faktor pada diri komunikator, dan pesan 
menimbulkan efek pada komunikate. Persuasi didefiniksikan sebagai 
proses mempengaruhi pendapat, sikap, dan tindakan dengan 
menggunakan manipulasi psikologis sehingga orang tersebut 
bertindak seperti atas kehendaknya sendiri. 

• Pengertian, Penerimaan yang cermat dari isi stimuli seperti yang 
dimaksudkan oleh komunikator 

• Kesenangan, Komunikasi fatis (phatic communication), dimaksudkan 
menimbulkan kesenangan. Komunikasi inilah yang menjadikan 
hubungan kita hangat, akrab, dan menyenangkan. 

• Hubungan sosial yang baik, manusia adalah makhluk sosial yang 
tidak tahan hidup sendiri. Kita ingin berhubungan dengan orang lain 
secara positif. Abraham Maslow menyebutnya dengan ”kebutuhan 
akan cinta” atau ”belongingness”. William Schutz merinci kebuthan 
dalam tiga hal : kebutuhan untuk menumbuhkan dan 
mempertahankan hubungan yang memuaskan dengar orang lain 
dalam hal interaksi dan asosiasi (inclusion), pengendalian dan 
kekuasaan (control), cinta serta rasa kasih sayang (affection). 

• Tindakan, Persuasi juga ditujukan untuk melahirkan tindakan yang 
dihendaki. Menimbukan tindakan nyata memang indikator 
efektivitas yang paling penting. Karena untuk menimbulkan tidakan, 
kita harus berhasil lebih dulu menanamkan pengertian, membentuk 
dan menguhan sikap, atau menumbukan hubungan yang baik. 
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Bab 2 
Karakteristik Manusia Komunikan 

 
Dikarenakan ilmu dari psikologi komunikasi berkaitan dengan 

bagaimana mencapai komunikasi yang efektif dalam interaksi manusia 
maka menjadi penting untuk diketahui tentang manusia itu sendiri. Setiap 
manusia mengandung misteri kehidupannya masing masing. Untuk itu, 
keempat teori psikologi tentang manusia tersebut, diantaranya : 

 
A. Teori Psikoanalisis  

Sigmund Freud adalah tokoh sentral psikoanalisis. Beliau adalah pendiri 
psikoanalisis yang memfokuskan perhatian kepada totalias kepribadian 
manusia, bukan pada bagian-bagiannya yang terpisah. Menurutnya, 
perilaku manusia merupakan hasil interaksi tiga subsistem dalam 
kepribadian manusia Id, Ego, dan Superego. 
 
 Id merupakan bagian kepribadian yang menyimpan dorongan biologis 
manusia–pusat instink yaitu : 
  
1. Libido 
merupakan instink reproduktif yang menyediakan energi dasar untuk 
kegiatan-kegiatan manusia yang konstruktif (bhs. latin eros yaitu tidak 
sekadar dorongan seksual tapi juga segala hal yang mendatangkan 
kenikmatan seperti kasih ibu, pemujaan pada Tuhan dan cinta akan diri).  
2. Thanatos  
merupakan instink destruktif dan agresif Ego adalah jembatan tuntutan Id 
dengan realitas dunia luar, sebagai mediator antara hasrat-hasrat hewani 
dengan tuntutan rasional dan realistik. Sementara superego adalah hati 
nurani yang merupakan internalisasi dari norma-norma sosial dan kultural 
masyarakatnya. Ia memaksa ego untuk menekan hasrat-hasrat yang tak 
berlainan ke alam bawah sadar.  
 

B. Behaviorisme  
Teori ini ada dan tumbuh sebagai reaksi terhadap instropeksionisme (yang 
menganalisa jiwa manusia berdasarkan laporan-laporan subjektif) dan juga 
psikoanalisis. Behaviorisme hanya ingin menganalisa perilaku yang tampak 
saja, yang dapat diukur, dilukiskan dan diramalkan. Karenanya sering 
disebut sebagai teori Belajar. Belajar artinya perubahan perilaku organisme 
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sebagai pengaruh lingkungan. Ia tidak mau mempersoalkan apakah manusia 
baik atau jelek, rasional atau emosional, tapi hanya ingin mengetahui 
bagaimana perilakunya dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Dari sini 
muncul istilah homo mechanicus.  

C. Kognitivisme  
Dalam Kognitivisme muncul paradigma baru bahwa manusia tidak lagi 
dipandang sebagai makhluk yang bereaksi secara pasif pada lingkungan tapi 
sebagai makhluk selalu memahami lingkungannya, makhluk yang selalu 
berpikir (homo sapiens). Contoh, apakah penginderaan kita melalui 
pengalaman langsung, sanggup memberikan kebenaran. Kemampuan alat 
indera kita dipertanyakan karena seringkali gagal menyajikan informasi yang 
akurat. Rasionalisme ini tampak jelas pada aliran Gestalt, manusia tidak 
memberikan respon kepada stimuli secara otomatis. Manusia adalah 
organisme aktif yang menafsirkan dan bahkan mendistorsi lingkungan.  

D. Humanisme  
Teori sebelumnya, yaitu teori behaviorisme yang menyatakan manusia 
hanyalah mesin yang dibentuk oleh lingkungan, dan psikoanalisis yang 
menyatakan manusia melulu dipengaruhi oleh naluri primitifnya, keduanya 
tidak menghormati manusia sebagai manusia. Keduanya tidak menjelaskan 
aspek eksistensi manusia yang positif dan menentukan, seperti cinta, 
kreatifitas, nilai dan makna serta pertumbuhan pribadi. Inilah yang diisi oleh 
psikologi humanistik.  

Psikologi Humanisme ini mengambil banyak dari psikoanalisis 
NeoFreudian (sebenarnya Anti-Freudian) tetapi lebih banyak mengambil 
dari fenomonologi dan eksistensialisme. Hal lain yang membedakan adalah 
perhatian terhadap makna kehidupan. Manusia bukan saja seorang pelakon 
dalam panggung masyarakat, bukan saja pencari identitas, tetapi juga 
pencari makna. 

 
Faktor Personal Mempengaruhi Perilaku 

Pentingnya faktor-faktor personal untuk menentukan interaksi sosial 
dalam masyarakat. Terdapat dua pendapat mengenai faktor personal yang 
mempengaruhi perilaku, yaitu antara perspektif yang berpusat pada 
personal dengan perspektif yang berpusat pada situasi. Secara garis besar 
terdapat dua garis besar, yaitu : 

1.     Faktor Biologis 
Turun temurun (Warisan) biologis manusia menentukan perilakunya, dapat 
diawali sampai struktur  DNA. Muncul aliran sosiobiologi, yang memandnag 
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segala kegiatan manusia, termasuk agama, kebudayaan, moral, berasal dari 
struktur biologinya. 

Genetika adalah Struktur biologis manusia (mempengaruhi kecerdasan, 
emosi), sistem syaraf (mengatur pekerjaan otak), dan sistem 
hormonal(mengatur proses psikologi). Pengaruh biologis terhadap perilaku 
manusia yaitu instink (memberi makan, merawat anak) dan motif biologis 
(kebutuhan makan, minum, istirahat, kebutuhan memelihara kelangsungan 
hidup dengan menghindari sakit dan bahaya). 

 
2.     Faktor Sosiopsikologis 

Manusia memiliki karakter sebagai makhluk sosial yang dapat 
diklasifikasikan menjadi tiga komponen, yaitu : komponen afektif (aspek 
emosional), komponen kognitif(aspek intelektual), dan komponen 
konatif(aspek volisional yang berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan 
bertindak). Komponen afektif terdiri dari motif sosiogenis, sikap, dan emosi. 

A. Motif sosiogenis 
- Motif Harga diri untuk mencari identitas : kehadiran diperhitungkan 

bukan hanya sekedar bilangan. Bersamaan dengan kebutuhan akan harga 
diri, seseorang mencari identitas dirinya. 

Motif ingin tahu : mengerti, menata, dan menduga. 
- Motif Kompetensi : apabila telah memenuhi kebutuhan biologinya, 

maka yakin akan masa depan yang gemilang 
-  Motif Cinta : hal essential manusia yaitu dicintai dan mencintai. 
- Kebutuhan akan Nilai, kedambaan, dan makna kehidupan / motif 

keagamaan : kehilangan nilai menyebabkan tidak mempunyai kepastian 
untuk bertindak, mudah putus asa, dan hilangnya pegangan hidup. 

- Pemenuhan diri : meningkatkan kualitas, memenuhi potensi. 
B. Sikap 

Perilaku kecenderungan dalam bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa 
dalam menghadapi objek, ide, situasi, dan nilai. Ciri-ciri dari sikap : sebagai 
pendorong / motivasi, relative lebih menetap, dan mengandung aspek 
evaluative. 

C. Emosi 
Sifat ini menujukan kegoncangan organisme yang disertai oleh gejala 
kesadaran, keperilakuan, dan proses fisiologis. Empat fungsi emosi, yaitu : 
emosi sebagai pembangkit energy, emosi sebagai pembawa informasi, 
emosi sebagai pembawa pesan dalam komunikasi interpersonal, dan emosi 
sebagai sumber informasi tentang keberhasilan. Maka dari itu, emosi 
memegang peranan yang penting sebab emosi terlibat dalam komunikasi 
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sejak proses penyandian, penyampaian pesan, bahkan sampai efek dalam 
diri komunikan. 

D. Kepercayaan 
Sifat ini menunjukan keyakinan bahwa sesuatu itu ‘benar’ atau ‘salah’ atas 
dasar bukti, sugesti otoritas, pengalaman, atau intuisi (Hohler, et al., 
1978:48). Menurut Solomon E. Asch (1959 : 565 - 567), kepercayaan 
dibentuk oleh pengetahuan, kebutuhan, dan kepentingan. 

E. Kebiasaan 
Perilaku ini menunjukan aspek perilaku manusia yang menetap, 
berlangsung secara otomatis dan tidak direncanakan. 

F. Kemauan 
Kemauan merupakan hasil keinginan untuk mencapai tujuan tertentu 
sehingga mendorong orang untuk mengorbankan nilai-nilai yang lain. itu 
merupakan pengertian kemauan menurut Richard Dewey dan W.J Humber, 
 

 Faktor- faktor situasional yang mempengaruhi perilaku 
manusia 

Seluruh faktor situasional dirangkum Edward G. Sampson sabagai berikut : 
1. Faktor ekologis 
Kaum derminisme lingkungan sering menyatakan bahwa keadaan alam 

mempengaruhi gaya hidup dan perilaku. Banyak orang menghubungkan 
kemalasan orang Indonesia pada meta pencaharian bertani dan matahari 
yang selalu bersinar. 

2. Faktor rancangan dan arsitekturural 
Suatu rancangan arsitektur dapat mempengaruhi pola komunikasi di 

antara orang-orang yang hidup dalam naungan arsitektural tertentu. 
Pengaturan ruangan juga telah terbukti memperngaruhi pola perilaku yang 
terjadi di tempat itu. 

3.     Faktor temporal 
Satu pesan komunikasi yang disampaikan pada pagi hari akan 

memberikan makna yang lain bila disampaikan pada tengah malam. Jadi, 
yang mempengaruhi manusia bukan saja di mana mereka berada, tetapi 
juga bilamana mereka berada. 

4. Suasana perilaku (behavior settings) 
Lingkungan dibagi dalam beberapa satuan terpisah. Pada setiap suasana 
terdapat pola-pola hubungan yang mengatur perilaku orang-orang di 
dalamnya. Di masjid, orang tidak mungkin berteriak seperti lapangan. 

5. Faktor teknologi 
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Revolusi teknologi sering disusul dengan revolusi dalam perilaku sosial. 
Alvin Tofler melukiskan tiga gelombang peradaban manusia yang terjadi 
sebagai akibat perubahan teknologi, yaitu sistem energi, sistem produksi, 
dan sistem distribusi. Bersamaan dengan itu tumbuhlah pola-pola 
penyebaran informasi yangmemperngaruhi suasana kejiwaan. Dalam ilmu 
komunikasi, Marshall McLuhan menunjukkan bahwa bentuk teknologi 
komunikasi lebih penting dari isi media komunikasi. Misalnya, kelahiran 
mesin cetak mengubah masyarakat menjadi berpikir logis dan individualis. 

6. Faktor-faktor sosial 
Sistem peranan yang ditetapkan dalam suatu masyarakat, struktur 
kelompok dan organisasi, karakteristik populasi, adalah faktor-faktor sosial 
yang menata perilaku manusia. 

7.     Lingkungan psikososial 
Pola-pola kebudayaan yang dominan atau ethos, ideology dan nilai 

dalam persepsi anggota masyarakat mempengaruhi seluruh perilaku sosial 
8.     Stimuli yang mendorong dan memperteguh perilaku 
Kendala situasi mempengaruhi kelayakan melukan perilaku tertentu. 

Ada situasi yang memberikan rentangan kelayakan perilaku dan sebaliknya. 

 
2.1  Konsepsi Psikologi Tentang Manusia 

 
Ada beberapa Teori-teori persuasi yang sudah lama menggunakan 

konsepsi psikoanalisis yang melukiskan manusia sebagai makhluk yang 
digerakkan oleh keinginan-keinginan terpendam (Homo Volens). 
Diantaranya ada teori jarum hipodermik dilandasi konsepsi behaviorisme 
yang memandang manusia sebagai makhluk yang digerakkan semaunya 
oleh lingkungan (Homo Mechanicus). Lalu teori pengolahan informasi jelas 
dibentuk oleh konsepsi psikologi kognitif yang melihat manusia sebagai 
makhluk yang aktif mengorganisasikan dan mengolah stimulus yang 
diterimanya (Homo Sapiens). Teori-teori tersebut banyak dipengaruhi 
konsepsi psikologi humanistis yang menggambarkan manusia sebagai 
pelaku aktif dalam merumuskan strategi transaksional dengan 
lingkungannya (Homo Ludens). Walaupun psikologi telah banyak melahirkan 
teori-teori tentang manusia, tetapi empat pendekatan yang paling dominan 
adalah psikoanalisis, behaviorisme, psikologi kognitif, dan psikologi 
humanistis.  
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Pendekatan psikoanalisis 
  Di dalam pandangan pendekatan psikoanalisis yang melihat dasi sisi 
struktur jiwa manusia, perilaku manusia merupakan hasil interaksi dalam 
diri kepribadian manusia terdapat tiga unsur, yaitu :  

1) Id adalah kepribadian seseorang yang menyimpan dorongan biologis 
manusia , bisa jadi disebut tabiat hewani karena ada dorongan diri manusia 
terdapat instink reproduktif (Libido) yang memberikan dorongan untuk 
kegiatankegiatan yang konstruktif dan disamping itu diri manusia ada 
instink merusak (destruktif) dan emosional (agresif), dalam hal ini Id 
didasari untuk memenuhi kebutuhan dengan prinsip kesenangan  

2) Ego , fungsinya untuk menjembatani tuntutan Id antara keinginan 
hewani dengan tuntutan rasional dan realistikdalam memenuhi kebutuhan 
diri manusia untuk bertindak secara realitas di dunia luar. 

3) Superego, adalah nurani dalam jiwa manusia berdasarkan 
internalisasi norma-norma sosial dan kultural budaya di masyarakat .  
 

Pendekatan behaviorisme  
Teori belajar atau yang lebih dikenal teori kaum behavioris, 

mengapa begitu karena menurut mereka seluruh perilaku manusia kecuali 
instink adalah hasil belajar. Belajar disini artinya perubahan perilaku 
organisme sebagai pengaruh lingkungan. Behaviorisme tidak mau 
mempersoalkan apakah manusia baik atau jelek, rasional atau emosional : 
behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilakunya dikendalikan 
oleh faktor-faktor lingkungan.Dalam perkembangan Psikologi, bidang ilmu 
yang mengkaji tentang tingkah laku manusia, yang mendapat sebutan 
mazhab “kedua” adalah karya para ahli yang berhubungan dengan teori 
Behaviorisme. Teori yang bersifat umum ini dirumuskan oleh John B. 
Watson (1878-1958) tepat pada peralihan abad ini. Saat itu Watson adalah 
seorang guru besar psikologi di Universitas Johns Hopkins. la berupaya 
menjadikan studi tentang manusia seobjektif dan seilmiah mungkin, 
karenanya seperti Sigmund Freud, ia berusaha mereduksikan tingkah laku 
manusia menjadi perkara kimiawi dan fisik semata. Behaviorisme lahir 
sebagai reaksi terhadap introspeksionisme (yang menganalisis jiwa manusia 
berdasarkan laporan-laporan subjektif) dan juga psikoanalisis (yang 
berbicara tentang alam bawah sadar yang tidak tampak). Behaviorisme 
ingin menganalisis hanya perilaku yang nampak saja, yang dapat diukur, 
dilukiskan, dan diramalkan. Belakangan, teori kaum behavioris lebih dikenal 
dengan nama teori belajar, karena menurut mereka seluruh perilaku 
manusia kecuali instink adalah hasil belajar. Belajar artinya perubahan 
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perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan. Behaviorisme tidak mau 
mempersoalkan apakah manusia baik atau jelek, rasional atau emosional; 
behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilakunya dikendalikan 
oleh faktor-faktor lingkungan, jadi manusia dipandang sebagai makhluk 
yang selalu berusaha memahami lingkungannya dan makhluk yang selalu 
berpikir (Homo Sapiens).  
 

Psikologi Kognitif 
 

Psikologi manusia pada abad xx, tidak memberikan respon kepada 
stimulasi secara otomatis artinya manusia sebagai adalah organisme aktif 
yang dapat mempersepsikan dan mendistorsi lingkungan sebelum 
memberikan responnya terlebih dulu manusia menangkap stimulus secara 
keseluruhan dalam satuan2 yang bermakna (Gestalt) dalam ilmu 
komunikasi dikenal dengan “Words don’t mean, people mean” sama dengan 
kata-kata tidak bermakna , orang lah yang bermakna .  

Perilaku manusia kalau dilihat dari konteksnya menurut Lewin 
bahwa perilaku adalah hasil interaksi antara individu / person dengan 
lingkungannya. Tegangan atau kepanikan menunjukkan suasana kejiwaan 
yang terjadi ketika kebutuhan psikologia belum terpenuhi. Hal ini yang 
disebut dengan teori konsep konsistensi kognitif artinya individu berusaha 
mengoptimalkan makna dalam persepsi, perasaan, kognisi dan 
pengalamannya. Berkembangnya penelitian tentang perubahan sikap 
dengan teori konsepsi manusia sebagai konsistensi kognitif, Leon Festinger 
dalam teori disonansi kognitif artinya ketidakcocokan antara dua kognisi 
(pengetahuan) Dalam keadaan disonan, orang berusaha mengurangi 
disonansi dengan berbagi cara. Dihadapkan dalam situasi disonan, 
seseorang akan :  
1. Memperkuat salah satu kognisi  
2. Mengurangi disonansi dengan memutuskan bahwa salah satu kognisi 
tidak penting.  
3. Mengubah perilaku 
4. Mengubah kognisi tetang lingkungan  

 
Pada teori ilmu komunikasi, teori disonansi menyatakan bahwa 

orang akan mencari informasi yang mengurangi disonansi, dan menghindari 
informasi yang menambah disonansi. Dalam teori disonansi ini dikritik dan 
muncul konsepsi manusia sebagai pengolah informasi , dalam konsepsi ini 
perilaku manusia dipandang sebagai produk strategi pengolahan informasi 
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yang rasional dan mengarahkan simbol/penyandian, penyimpanan, dan 
pemamnggilan informasi . Kenyataan menunjukan bahwa manusia tidaklah 
serasional dugaan tersebut, penilaian orang terjadi didasarkan pada data-
data yang kurang kemudian dikombinasikan dengan diwarnai oleh 
prakonsepsi. 

 

Psikologi humanistik 
 

Pada teori Psikologi humanistik ini diperkenalkan oleh sekelompok 
ahli psikologi yang pada awal tahun 1960-an bekerja sama di bawah 
kepemimpinan Abraham Maslow dalam mencari alternatif dari dua teori 
yang sangat berpengaruh atas pemikiran intelektual dalam psikologi. 
Walaupun tokoh-tokoh psikologi humanistik memiliki pandangan yang 
berbeda-beda, tetapi mereka berpijak pada konsepsi fundamental yang 
sama mengenai manusia, yang berakar pada salah satu aliran filsafat 
modern, yaitu eksistensialisme.  

Eksistensialisme menolak paham yang menempatkan manusia 
semata-mata sebagai hasil bawaan ataupun lingkungan. Sebaliknya, para 
filsuf eksistensialis percaya bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk 
memilih tindakan, menentukan sendiri nasib atau wujud dari 
keberadaannya, serta bertanggung jawab atas pilihan dan keberadaannya. 
Salah satu tokoh yang terkenal dalam teori psikologi humanistik adalah Carl 
Rogers. 

 Carl Roger memiliki pandangan humanism, sebagai berikut :  
 

• Anggapan adanya ancaman terhadap diri akan diikuti oleh 
pertahanan diri  

• Kecenderungan batiniah manusia ialah menuju kesehatan dan 
keutuhan diri  

• Setiap manusia hidup dalam dunia pengalaman yang bersifat pribadi  

• Manusia berperilaku untuk mempertahankan, meningkatkan dan 
mengaktualisasi diri 

• Individu bereaksi pada situasi sesuai dengan persepsi dirinya dan 
dunianya  
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2.2  Faktor - faktor personal yang mempengaruhi perilaku 
manusia 

 

Dalam teori ini ada dua pendekatan dalam psikologi social, ada yang 
menekankan faktor-faktor social atau dengan istilah lain faktor-faktor yang 
timbul dari dalam diri individu (faktor personal), dan faktor-faktor 
berengaruh yang dating dari luar diri individu. Menurut McDougall, faktor-
faktor personal lah yang menentukan perilaku manusia. Populernya 
behaviorisme memporakporandakan dalildalil McDougall. Orang melihat 
faktor situasilah yang penting. 

  

Faktor biologis  
Pada faktor biologis  ini artinya perilaku seseorang dipengaruhi 

secara genetis sudah terprogram dalam diri manusia yang disebut dengan 
epigenetic(Wilson). Adanya perilaku tertentu yang merupakan bawaan 
manusia dan bukan pengaruh lingkungan atau situasi , hal ini dikarenakan 
faktor-faktor biologis yang mendorong perilaku manusia yang disebut motif 
biologis.  
 

Faktor Sosiopsikologis  
Faktor Sosiopsikkologis manusia sebagai makhluk sosial dalam 

proses sosial memiliki beberapa karakteristik yang berpengaruh dalam 
perilakunya yang dapat diklasifikasikan dalam tiga komponen : Kognitif 
merupakan komponen intelektual : Konatif komponen yang berhubungan 
dengan kebiasaan dan kemauan bertindak dan Afektif merupakan 
komponen aspek emosional dari faktor sosiopsikologis.  
 

2.3 Faktor-faktor Situasional  
 
Salah satu yang mempengaruhi perilaku Manusia Berdasarkan eksperimen 
yang telah ia lakukan pada kera-kera gibbon, Delgado menyimpulkan bahwa 
respons otak sangat dipengaruhi oleh “setting” atau suasana yang 
melingkupi organisme (Packard, 1978: 45). Edward G. Sampson 
merangkumkan seluruh faktor situasional sebagai berikut :  

1). Faktor Temporal , telah banyak diteliti pengaruh waktu terhadap 
bioritma manusia. Satu pesan komunikasi yan g disampaikan pada pagi hari 
akan memberikan makna yang lain bila disampaikan pada tengah malam.  

2).Suasana Perilaku (Behavior Settings)Roger Barker dan rekan-
rekannya. membagi lingkungan ke dalam beberapa satuan yang terpisah, 
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yang disebut suasana perilaku. Pada setiap suasana terdapat pola-pola 
hubungan yang mengatur perilaku orang-orang di dalamnya.  

3). Teknologi, Alvin Tofler melukiskan gelombang peradaban 
manusia yang terjadi sebagai akibat perubahan teknologi. Lingkungan 
teknologis (technosphere) yang meliputi system energy, system reproduksi, 
dan system distribusi, membentuk serangkaian perilaku social yang sesuai 
dengannya (sociosphere). Bersamaan dengan itu tumbuhlah pola-pola 
penyebaran informasi (infosphere) yang memengaruhi suasana kejiwaan ( 
psychosphere) setiap anggota masyarakat. 

4).Faktor Ekologis Kaum determinisme lingkungan sering 
menyatakan bahwa keadaan alam memengauhi gaya hidup dan perilaku. 
Contoh dari faktor ini adalah faktor geografis dan faktor iklim dan 
meteorologis.  

5). Faktor Rancangan dan Arsitektural, Satu rancangan arsitektur 
dapat mempengaruhi pola komunikasi di antara orang-orang yang hidup 
dalam naungan arsitektural tertentu. Pengaturan ruangan juga telah 
terbukti mempengaruhi pola-pola perilaku yang terjadi di tempat itu.  
 

Faktor-faktor Sosial  
 
Sistem atau aturan yang ditetapkan dalam suatu masyarakat, 

struktur kelompok dan organisasi, karakteristik populasi, adalah faktor-
faktor social yang menata perilaku manusia. Karakteristik populasi seperti 
usia, kecerdasan, karakteristik biologis, mempengaruhi jaringan komunikasi 
dan sistem pengambilan keputusan, serta mempengaruhi pola-pola perilaku 
anggotaanggota populasi itu. 
 lingkungan memuaskan atau mengecewakan itu semua bergantung 
dari bagaimana persepsi kita melihatnya, hal ini akan mempengaruhi 
perilaku kita dalam lingkungan itu. Polapola kebudayaan yang dominan atau 
ethos, ideologi dan nilai dalam persepsi anggota masyarakat, 
mempengaruhi seluruh perilaku social. Stimulus yang Mendorong dan 
Memperteguh Perilaku Beberapa peneliti psikologi social, seperti 
Fredericsen Price, dan Bouffard (1972), meneliti kendala situasi yang 
mempengaruhi kelayakan melakukan perilaku tertertentu. Situasi yang 
permisif memungkinkan orangmelakukan banyak hal tanpa harus merasa 
malu. Sebaliknya, situasi restriktif menghambat orang untuk berperilaku 
sekehendak hatinya. 
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BAB 3 
Sistem Komunikasi Interpersonal 

 
Pada saat seseorang sudah memasuki dunia kerja, disana lah suni 

dimana  individu dituntut untuk dapat berkomunikasi dengan baik kepada 
rekan kerja maupun atasannya. Dalam hal ini merupakan tuntutan yang 
harus dapat dipenuhi oleh individu tersebut dalam menjalankan 
pekerjaannya. Jika individu dengan rekan kerja dan atasan tidak dapat 
berkomunikasi dengan baik maka individu diduga akan merasa tidak 
nyaman dengan keadaan tersebut. Jika individu dengan rekan kerja dan 
atasan dapat berkomunikasi dengan baik maka individu akan merasa 
nyaman dengan keadaan tersebut.  

Pada saat seseorang sudah merasa nyaman berada dalam suatu 
perusahaan karena adanya komunikasi yang baik, maka otomatis pekerjaan 
akan dengan mudah dapat diselesaikan dengan baik. Adanya komunikasi 
interpersonal yang baik antara rekan kerja dan atasan maka akan 
membantu individu menyelesaikan pekerjaannya, karena dengan adanya 
komunikasi yang baik maka interaksi antar sesama akan terjalin dengan 
mudah. Suatu kasus di sebuah perusahaan X yang bergerak dibidang jasa 
ada seorang individu yang memiliki loyalitas yang baik dengan perusahaan 
karena individu merasa nyaman dengan rekan kerja dan atasannya yang 
dapat berinteraksi dengan baik. Hal ini karena individu memiliki komunikasi 
interpersonal yang baik dengan rekan kerja dan atasannya.  

Seseorang yang sudah merasa nyaman disuatu perusahaan tersebut 
pasti mampu berkomunikasi dengan rekan kerja dan atasan serta dapat 
menerima umpan balik yang baik juga dari rekan kerja dan atasannya, hal 
ini menyebabkan individu mau bertahan di perusahaan tersebut meskipun 
gaji yang didapatkan kurang sebanding dengan masa kerjanya. Individu 
merasa nyaman dalam bekerja karena memiliki hubungan yang baik dengan 
rekan kerja dan atasan sehingga individu tetap bertahan di perusahaan 
tersebut. Ketika komunikasi yang terjalin dengan rekan kerja dan atasan 
tidak berjalan lancar individu cenderung merasa malas untuk bekerja. 

 
Dari permasalahan diatas, yang dapat dirumuskan berdasarkan latar 

belakang adalah sebagai berikut :  
1) Apakah dampaknya jika karyawan memiliki komunikasi interpersonal 
yang baik?  
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2) Apakah dampaknya jika karyawan tidak memiliki komunikasi 
interpersonal yang baik? 
3) Bagaimana komunikasi interpersonal karyawan divisi Quality Control PT 
ShinHeung Indonesia?  
4) Bagaimana cara memiliki komunikasi interpersonal yang baik? 
 
Dari pristiwa diatas diharapkan bermanfaat untuk Manager Quality Control 
karena dapat memberikan informasi dan dapat menjadi masukan bagi 
Manager Quality Control PT Shin Heung Indonesia untuk mengetahui 
tentang pentingnya komunikasi interpersonal karyawan divisiQuality 
Control.  

Dalam Komunikasi interpersonal dapat dilakukan dalam bentuk 
verbal maupun nonverbal. Komunikasi interpersonal tidak hanya tentang 
apa yang dikatakan dan apa yang diterima namun juga tentang bagaimana 
hal itu dikatakan, bagaimana bahasa tubuh yang digunakan, dan apa 
ekspresi wajah yang diberikan. Komunikasi interpersonal atau disebut juga 
dengan komunikasi antar personal merupakan komunikasi yang dilakukan 
oleh individu untuk saling bertukar gagasan ataupun pemikiran kepada 
individu lainnya. Atau dengan kata lain, komunikasi interpersonal adalah 
salah satu konteks komunikasi dimana setiap individu mengkomunikasikan 
perasaan, gagasan, emosi, serta informasi lainnya secara tatap muka 
kepada individu lainnya.  
 Umumnya komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara dua 
orang atau biasa disebut juga dengan komunikasi diadik. Contohnya 
komunikasi antara seorang anak dan ayah dan lain-lain. Meskipun begitu, 
komunikasi interpersonal juga merujuk pada komunikasi dalam kelompok 
kecil seperti misalnya keluarga. Walau dalam keluarga, komunikasi 
berlangsung dalam bentuk komunikasi diadik seperti ibu kepada 
anak.Komunikasi interpersonal berada dalam sebuah rangkaian kesatuan 
yang panjang yang membentang dari impersonal ke personal yang lebih 
tinggi. Pada titik impersonal, kita berkomunikasi secara sederhana antara 
orang-orang yang tidak saling mengenal, misalnya pembeli dan penjual. 
Sedangkan pada titik personal yang lebih tinggi, komunikasi berlangsung 
antara orang-orang yang secara akrab terhubung satu sama lain, misalnya 
ayah dan anak.  

Komunikasi interpersonal melibatkan pertukaran pesan baik pesan 
verbal maupun pesan nonverbal. Kata-kata yang kita gunakan dalam 
komunikasi tatap muka dengan orang lain biasanya disertai dengan 
petunjuk nonverbal seperti ekspresi wajah, kontak mata, dan gerak tubuh 
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atau bahasa tubuh. Kita menerima pesan interpersonal melalui panca 
indera yang kita miliki seperti mendengar, melihat, mencium, dan 
menyenuh. Kita bersikap diam pun sebernarnya mengirimkan suatu pesan 
interpersonal. Pesan-pesan yang disampaikan sebagian besar bergantung 
pada faktor-faktor lain yang terlibat dalam interaksi.  

Pengertian komunikasi interpersonal ialah pemberian pesan pesan 
yang berorientasikan tujuan antara dua orang atau lebih melalui suatu 
mediumatau media. Pengiriman dan pemberian pesan berorientasikan 
tujuan melalui medium atau media, dari seseorang kepada orang lain yang 
menerima pesan tersebut Pareek (1984).  

Pesan dalam komunikasi antar pribadi merupakan unsur primer. 
Pembicaraan/percakapan merupakan bentuk komunikasi antar pribadi yang 
tidak bermedia. Halitu harus mengandung unsur - unsur yang bermakna 
seperti lambang, hal yang dilambangkan (rujukan), dan interpretasi yang 
menceritakan lambang yang bermakna. 

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup pasti memiliki 
tujuan. Salah satu dari aktivitas tersebut ialah komunikasi. Setiap makhluk 
yang berkomunikasi memiliki tujuan tertentu Djatmiko (2011). Tujuan dari 
komunikasi ialah perubahan sikap (attitude change), perubahan pendapat 
(opinion change), perubahan perilaku(behavior change) dan perubahan 
sosial(social change). 

Pada umumnya komunikasi interpersonal berlangsung secara tatap 
muka. Di era kemajuan teknologi komunikasi seperti sekarang, komunikasi 
interpersonal berlangsung melalui jaringan komputer. Kehadiran internet 
sebagai media komunikasi modern serta media komunikasi modern lainnya 
menjadikan komunikasi interpersonal dapat dilakukan melalui surat 
eletronik atau media sosial. Beberapa bentuk komunikasi interpersonal 
masa kini bersifat real time, dalam artian pesan yang dikirim dan diterima 
pada satu waktu sebagaimana dalam komunikasi tatap muka. Pesan yang 
dikirimkan dan diterima melalui berbagai media sosial dalam konteks 
komunikasi interpersonal memiliki pengaruh serta efek media sosial bagi 
hubungan interpersonal yang dibangun.  

Pada teori ini kita dan interaksi kita dengan orang lain, ditentukan 
dengan berbagai pilihan. Maksudnya adalah kita harus membuat pilihan 
kepada siapa kita berkomunikasi, apa yang akan kita komunikasikan, apa 
yang tidak boleh kita komunikasikan, apakah pilihan frasa yang ingin kita 
komunikasikan, dan lain sebagainya. Pilihan-pilihan komunikasi 
interpersonal beserta alasannya, dalam beberapa situasi, berbagai pilihan 
yang dipilih dapat bekerja dengan baik dibanding yang lainnya. 



 

30 
 

 
3.1  Persepsi interpersonal 

 
Pengertian persepsi 

Secara etimologis, persepsi atau perception berasal dari bahasa Latin 
perceptio dari percipere, yang artinya menerima atau mengambil (Alex 
Sobur, 2003: 45). Menurut Bimo Walgito (2010: 99), persepsi merupakan 
suatu proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus 
oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun 
proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut 
diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu 
proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan merupakan 
proses pendahulu dari proses persepsi.  

Pengertian persepsi menurut Moskowitz dan Orgel (Bimo Walgito, 
2010: 100)  

Persepsi merupakan proses yang integrated dalam diri individu terhadap 
stimulus yang diterimanya. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa 
persepsi itu merupakan pengorganisasian, penginterpretasian terhadap 
stimulus yang diinderanya sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan 
merupakan respon yang integrated dalam diri individu. Selain itu menurut 
Davidoff (Bimo Walgito, 2010: 100) dengan persepsi individu akan 
menyadari tentang keadaan di sekitarnya dan juga keadaan diri sendiri. Lain 
halnya dengan pandapat Slameto (1995: 102) yang menyatakan bahwa 
persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke 
dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus-menerus mengadakan 
hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, 
yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium.  

 Pengertian persepsi menurut Jalaluddin Rakhmat (1996: 51)  
Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan 
pesan. Menurut Leavitt (Alex Sobur, 2003: 445) persepsi (perception) dalam 
arti sempit ialah penglihatan, bagaimana seseorang melihat sesuatu, 
sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu 
bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Menurut 
Suranto A. W (2011: 60) persepsi adalah memberikan makna pada stimuli 
inderawi, atau menafsirkan informasi yang tertangkap oleh alat indera.  

Pengertian persepsi menurut De Vito (1997: 75)  
Persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya 

stimulus yang mempengaruhi indra kita. Dalam perspektif ilmu komunikasi, 
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persepsi bisa dikatakan sebagai inti komunikasi, sedangkan penafsiran 
(interpretasi) adalah inti persepsi, yang identik dengan penyandian-balik 
(decoding) dalam proses komunikasi. Hal ini tampak jelas pada definisi 
Rudolph F. Verbender (Alex Sobur, 2003: 446) yang menyatakan bahwa 
persepsi adalah proses menafsirkan informasi indrawi. 

 
Dari beberapa pengertian di atas mengenai persepsi, dapat disimpulkan 
bahwa persepsi adalah memberikan makna pada stimuli inderawi, atau 
menafsirkan informasi inderawi.  
 

Pengertian Komunikasi Interpersonal  
Pada awalnya komunikasi berasal dari akar kata dalam bahasa Latin 

Communico yang artinya membagi. Jadi komunikasi adalah proses 18 
penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi 
tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung 
secara lisan, maupun tak langsung melalui media (Onong Uchjana Effendy, 
1993: 5).  

Pengertian Komunikasi Interpersonal menurut Eko Harry Susanto 
(2010: 7) komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi, adalah 
komunikasi perorangan yang bersifat pribadi, baik secara langsung tanpa 
medium, ataupun langsung melalui medium. Contoh percakapan tatap 
muka (face to face communication), percakapan melalui telepon, surat 
menyurat pribadi. Teori komunikasi antar pribadi umumnya memfokuskan 
pengamatannya pada bentuk-bentuk dan sifat hubungan (relationship), 
percakapan (discourse), interaksi dan karakteristik komunikator.  

 
Sementara itu Pengertian Komunikasi Interpersonal menurut 

Trenholm dan Jensen (Suranto A. W, 2011: 3) adalah :  
 
 “Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara dua orang yang 
berlansung secara tatap muka. Sifat komunikasi ini adalah  
A.  Spontan dan informal  
B. Saling menerima feedback secara maksimal  
C. Partisipan bersifat fleksibel.”  
 
Dalam hal ini memperlihatkan bahwa komunikasi interpersonal merupakan 
komunikasi yang mempunyai efek besar dalam hal mempengaruhi orang 
lain terutama individu. Hal ini dikarenakan, berdasarkan pendapat di atas, 
pada komunikasi interpersonal, pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi 
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bertemu secara langsung, atau bisa dibilang secara face to face, dalam arti 
tidak ada jarak yang memisahkan antara komunikator dengan komunikan. 
 
 Dari beberapa pengertian di atas mengenai komunikasi 
interpersonal dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal atau 
komunikasi antarpribadi merupakan suatu proses penyampaian dan 
penerimaan pesan antara komunikator dengan komunikan baik secara 
langsung maupun tidak langsung dimana komunikasi ini terdapat umpan 
balik (feedback) di antara keduanya.  
 

Teori Persepi interpersonal tentu memberikan makna terhadap 
stimuli inderawi yang berasal dari seseorang(komunikan), yang berupa 
pesan verbal dan nonverbal. Kecermatan dalam persepsi interpersonal akan 
berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi, seorang peserta 
komunikasi yang salah memberi makna terhadap pesan akan mengakibat 
kegagalan komunikasi. 

 
3.2   Konsep Diri 

 
Konsep diri sebagai “those physical, social, and psychological 

perceptions of ourselves that we have derived from experiences and our 
interaction with others” adalah definisi konsep diri dari William D. Brooks 
(Jalaluddin Rakhmat, 2007: 99). Jadi, Konsep diri adalah pandangan dan 
perasaan kita tentang diri kita sendiri. Persepsi ini bisa bersifat psikologi, 
sosial, dan fisik. Persepsi yang bersifat psikologi misalnya pandangan 
mengenai watak sendiri. Persepsi yang bersifat sosial misalnya 
pandangannya tentang bagaimana orang lain menilai dirinya. Persepsi yang 
bersifat fisik misalnya pandangan tentang penampilannya sendiri.  

William D.Brooks (dalam Rahkmat, 2005:105) juga mendefinisikan 
bahwa dalam menilai dirinya seseorang ada yang menilai positif dan ada 
yang menilai negatif. Maksudnya individu tersebut ada yang 
mempunyai konsep diri yang positif dan ada yang mempunyai konsep 
diri yang negatif. 
 
Tanda-tanda individu yang memiliki konsep diri yang positif adalah : 

1. Menerima pujian tanpa rasa malu. Ia menerima pujian tanpa rasa 
malu tanpa menghilangkan rasa merendah diri, jadi meskipun ia 
menerima pujian ia tidak membanggakan dirinya apalagi 
meremehkan orang lain. 
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2. Menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan dan 
keinginan serta perilaku yang tidak seharusnya disetujui oleh 
masyarakat. Ia peka terhadap perasaan orang lain sehingga akan 
menghargai perasaan orang lain meskipun kadang tidak di setujui 
oleh masyarakat. 

3. Mampu memperbaiki karena ia sanggup mengungkapkan aspek-
aspek kepribadian tidak disenangi dan berusaha mengubahnya. Ia 
mampu untuk mengintrospeksi dirinya sendiri sebelum 
menginstrospeksi orang lain, dan mampu untuk mengubahnya 
menjadi lebih baik agar diterima di lingkungannya. 

4. Yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah. Orang ini 
mempunyai rasa percaya diri sehingga merasa mampu dan yakin 
untuk mengatasi masalah yang dihadapi, tidak lari dari masalah, dan 
percaya bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. 

5. Merasa setara dengan orang lain. Ia selalu merendah diri, tidak 
sombong, mencela atau meremehkan siapapun, selalu menghargai 
orang lain. 

 
Dalam hal ini dasar konsep diri positif adalah penerimaan diri. Kualitas 

ini lebih mengarah kekerendahan hati dan kekedermawanan dari pada 
keangkuhan dan keegoisan. Orang yang mengenal dirinya dengan baik 
merupakan orang yang mempunyai konsep diri yang positif. 
 
Tanda-Tanda individu yang memiliki konsep diri negatif adalah : 
 

1. Cenderung bersikap hiperkritis. Ia selalu mengeluh, mencela atau 
meremehkan apapun dan siapapun. Mereka tidak pandai dan tidak 
sanggup mengungkapkan penghargaan atau pengakuan pada 
kelebihan orang lain. 

2. Cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain. Ia merasa tidak 
diperhatikan, karena itulah ia bereaksi pada orang lain sebagai 
musuh, sehingga tidak dapat melahirkan kehangatan dan keakraban 
persahabatan, berarti individu tersebut merasa rendah diri atau 
bahkan berperilaku yang tidak disenangi, misalkan membenci, 
mencela atau bahkan yang melibatkan fisik yaitu mengajak berkelahi 
(bermusuhan). 

3. Bersikap psimis terhadap kompetisi. Hal ini terungkap dalam 
keengganannya untuk bersaing dengan orang lain dalam membuat 



 

34 
 

prestasi. Ia akan menganggap tidak akan berdaya melawan 
persaingan yang merugikan dirinya.  

4. Peka terhadap kritik. Orang ini sangat tidak tahan kritik yang 
diterimanya dan mudah marah atau naik pitam, hal ini berarti dilihat 
dari faktor yang mempengaruhi dari individu tersebut belum dapat 
mengendalikan emosinya, sehingga kritikan dianggap sebagi hal 
yang salah. Bagi orang seperti ini koreksi sering dipersepsi sebagai 
usaha untuk menjatuhkan harga dirinya. Dalam berkomunikasi 
orang yang memiliki konsep diri negatif cenderung menghindari 
dialog yang terbuka, dan bersikeras mempertahankan pendapatnya 
dengan berbagai logika yang keliru. 

5. Responsif sekali terhadap pujian. Walaupun ia mungkin berpura-
pura menghindari pujian, ia tidak dapat menyembunyikan 
antusiasmenya pada waktu menerima pujian. Buat orang seperti ini, 
segala macam embel-embel yang menjunjung harga dirinya menjadi 
pusat perhatian. Bersamaan dengan kesenangannya terhadap 
pujian, merekapun hiperkritis terhadap orang lain. 

 
Dari penjabaran diatas, Individu yang memiliki konsep diri negatif 

meyakini dan memandang bahwa dirinya lemah, tidak berdaya, tidak dapat 
berbuat apa-apa, tidak kompeten, gagal, malang, tidak menarik, tidak 
disukai dan kehilangan daya tarik terhadap hidup. Individu ini akan 
cenderung bersikap psimistik terhadap kehidupan dan kesempatan yang 
dihadapinya. Ia tidak melihat tantangan sebagai kesempatan, namun lebih 
sebagai halangan. Individu yang memiliki konsep diri negatif akan mudah 
menyerah sebelum berperang dan jika ia mengalami kegagalan akan 
menyalahkan diri sendiri maupun menyalahkan orang lain. 

Dan individu yang memiliki konsep diri positif akan bersikap 
optimis, percaya diri sendiri dan selalu bersikap positif terhadap segala 
sesuatu, juga terhadap kegagalan yang dialami. Kegagalan tidak dipandang 
sebagai akhir segalanya, namun dijadikan sebagai penemuan dan pelajaran 
berharga untuk melangkah kedepan. Individu yang memiliki konsep diri 
positif akan mampu menghargai dirinya sendiri dan melihat hal-hal yang 
positif yang dapat dilakukan demi keberhasilan di masa yang akan datang.  
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Pengaruh Konsep diri terhadap Komunikasi interpersonal 
 
Dan dibawah ini merupakan beberapa faktor konsep diri yang sangat 

menentukan dalam komunikasi Interpersonal, yaitu :  
• Membuka diri. Pengetahuan tentang diri kita akan meningkatkan 

komunikasi, dan pada saat yang sama, berkomunikasi dengan orang lain 
meningkatkan pengetahuan tentang diri kita. Dengan membuka diri, konsep 
diri menjadi dekat pada kenyataan. Bila konsep diri sesuai dengan 
pengalaman kita, kita akan lebih terbuka untuk menerima pengalaman-
pengalaman dan gagasan baru.  

• Percaya diri. Ketakutan untuk melakukan komunikasi dikenal sebagai 
communication apprehension. Orang yang aprehensif dalam komunikasi 
disebabkan oleh kurangnya rasa percaya diri. Untuk menumbuhkan percaya 
diri, menumbuhkan konsep diri yang sehat menjadi perlu.  

• Selektivitas. Konsep diri mempengaruhi perilaku komunikasi kita 
karena konsep diri mempengaruhi kepada pesan apa kita bersedia 
membuka diri (terpaan selektif), bagaimana kita mempersepsi pesan 
(persepsi selektif), dan apa yang kita ingat (ingatan selektif). Selain itu 
konsep diri juga berpengaruh dalam penyandian pesan (penyandian 
selektif). 

• Karena setiap orang bertingkah laku sedapat mungkin sesuai dengan 
konsep dirinya. Bila seseorang mahasiswa menganggap dirinya sebagai 
orang yang rajin, ia akan berusaha menghadiri kuliah secara teratur, 
membuat catatan yang baik, mempelajari materi kuliah dengan sungguh-
sungguh, sehingga memperoleh nilai akademis yang baik. 

 
 

3.3  Atraksi Interpersonal 
 
A.  Pengertian Atraksi Interpersonal 

Atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif 
dan daya tarik seseorang. Makin tertarik kita dengan orang lain maka 
semakin besar kecenderungan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. 
 
B. Faktor Faktor yang mempengaruhi Atraksi Interpersonal 

Adapun factor yang mempegaruhi atraksi interpersonal yaitu di bagi 
menjadi dua yaitu: 
1.    Factor Personal 
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Faktor personal sangat menentukan timbulnya atraksi sesorang 
dengan orang lain. Adapun faktor-faktor personal yang mempengaruhi 
atraksi interpersonal, adalah sebagai berikut: 

• Kesamaan karakteristik personal 
Orang-orang yang memiliki kesamaan dalam nilai-nilai, sikap, keyakinan, 
tingkat sosioekonomis, agama, dan ideologis memiliki kecenderungan saling 
menyukai. Menurut teori Cognitive consistency dari Fritz Heider manusia 
selalu berusaha mencapai konsistensi dalam sikap dan perilakunya. 

Contoh : Ketika kita sedang naik kendaraan umum dan berjumpa 
dengan seorang kenalan baru. Maka percakapan kita berlangsung dan 
dimulai dari masalah-masalah demografis (dimana anda tinggal, pekerjaan 
anda, dll) sampai masalah-masalah politik dan sebagainya. 

 

• Tekanan emosional (stress) 
Bila seseorang sedang dalam keadaan yang mencemaskannya atau harus 
memikul tekanan emosional, maka ia akan menginginkan kehadiran orang 
lain. Tekanan emosional ini dibuktikan oleh Stanley Schacter dengan 
membuat sebuah eksperimen. Ia mengumpulkan dua kelompok mahasiswi. 
Kepada kelompok pertama dia menyatakan bahwa mereka akan menjadi 
subjek eksperimen yang meneliti efek kejutan listrik yang sangat 
menyakitkan. Sedangkan untuk kelompok kedua dia memberitahukan 
bahwa mereka hanya mendapat kejutan yang ringan saja. Dari kedua 
kelompok tersebut Schacter menemukan bahwa kelompok pertama 
memiliki kecemasan sebesar 63%, sedangkan kelompok kedua memiliki 
tingkat kecemasan 33% dari data tersebut Schacter menyimpulkan bahwa 
situasi yang membuat orang cemas akan meningkatkan kebutuhan akan 
kasih sayang. 
 

• Harga diri yang rendah 
Menurut wlster, bila harga diri seseorang direndahkan, harsat afiliasi 
(bergabung dengan orang lain) bertambah, dan ia makin responsif untuk 
menerima kasih sayang orang lain. Orang yang rendah diri cenderung 
mudah mencintai orang lain. 
 

• Isolasi sosial 
Sebagai makhluk sosial, manusia mungkin tahan untuk hidup terasing 
selama beberapa waktu, namun tidak untuk waktu yang lama. Beberapa 
penelitian menunjukkan bahwa tingkat isolasi sosial sangat besar 
pengaruhnya terhadap kesukaan kita pada orang lain 
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2.    Faktor Situasional 
Adapun faktor-faktor situasional yang mempengaruhi Atraksi interpersonal 
yaitu : 

 

• Daya tarik fisik (Physical Attractiveness) 
Beberapa peneliti menyimpulkan bahwa daya tarik fisik sering menjadi 
penyebab utama atraksi personal. Kita cenderung senang kepada orang-
orang yang berwajah tampan atau cantik. Mereka sangat mudah 
memperolah perhatian dari lingkungan sekitarnya. Jadi, tidak salah jika 
banyak sekali perusahaan yang menggunakan wanita cantik dan pria 
tampan untuk dijadikan pegawai dalam bagian promosi, iklan, dan bahkan 
Hubungan Masyarakatnya. 

 

• Ganjaran (Reward) 
Kita akan menyukai orang yang menyukai kita dan kita akan menyenangi 
orang yang memuji kita. Menurut teori pertukaran sosial, interaksi sosial 
adalah semacam transaksi dagang. Kita akan melanjutkan transaksi bila kita 
mendapatkan laba yang banyak. Menurut Thibault dan Kelley, bila 
pergaulan kita sangat menyenangkan, sangat menguntungkan dari segi 
psikologi dan ekonomis, maka kita akan saling menyenangi. 

 

• Familiarity 
Prinsip dari familiarity dicerminkan dalam peribahasa Indonesia, “kalau tak 
kenal, maka tak sayang”. Ketika kita sering berjumpa dengan seseorang  dan 
tidak ada hal yang pentik untuk dibicarakan maka kita akan menyukainya. 
Robert B. Zajonc memperlihatkan foto-foto wajah dalam subjek-subjek 
eksperimennya. Ia menemukan makin seriang subjek melihat wajah 
tertentu maka ia akan menyukainnya. Dari penelitian tersebut kemudian 
melahirkan sebuah teori “more exposure” (terpaan saja). Hipotesis itu 
dipakai sebagai landasan ilmiah akan pentingnya repetisi pesan dalam 
mempengaruhi pendapat dan sikap. 
 

• Kedekatan (proximity) atau closeness. 
Seseorang atau hal-hal yang sudah kita kenal dan akrab dengan kita 

biasanya lebih disukai daripada hal-hal atau orang yang masih asing bagi 
kita. Contohnya adalah dengan penerapan teknik repetisi dalam iklan agar 
kita semakin akrab dengan produk yang diiklankan sehingga akhirnya 
menyukai produk tersebut. 
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• Kemampuan (competence) 
Kita cenderung menyenangi orang-orang yang memiliki kemampuan 

lebih tinggi daripada kita, atau lebih berhasil dalam kehidupannya. 
Aronson menemukan dalam penelitian yang dilakukannya, bahwa orang 
yang paling disenangi adalah orang yang memiliki kemampuan tinggi, tetapi 
menunjukkan beberapa kelemahan. Aronson menciptakan empat kondisi 
eksperimental, yaitu: 

·       Orang yang memiliki kemampuan tinggi dan berbuat salah 
·       Berkemampuan tinggi tapi tidak berbuat salah 
·       Orang yang memiliki kemampuan rata-rata dan berbuat salah 
·       Orang yang berkemampuan rata-rata dan tidak berbuat salah 
 

C. Pengaruh Atraksi Interpersonal Terhadap Komunikasi Interpersonal 
 

• Penafsiran pesan dan penilaian 
Sudah diketahui bahwa pendapat dan penilaian kita tentang orang lain 

tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional. Kita juga makhluk 
emosional. Oleh karena itu, ketika kita menyenangi seseorang, kita juga 
melihat segala hal yang berkaitan dengan dia secara positif. Sebaliknya, jika 
kita membencinya, kita cenderung melihat karakteristik secara negative. 

• Efektivitas komunikasi 
Komunikasi interpersonal dinyatakan efektif bila pertemuan komunikasi 

merupakan hal yang menyenangkan bagi komunikan. Bila kita berkumpul 
dengan kelompok yang banyak mamiliki kesamaan dengan kita, maqka kita 
akan menyenangi mereka. Begitu juga sebaliknya. Menurut Wolosin, 
komunikasi akan lebih efektif bila para komunikan saling menyukai. 

Daya tarik seseorang sangat penting bagi komunikasi interpersonal. Jika 
kita menyukai seeorang maka kita cenderung melihat segala sesuatu dari 
diri orang tersebut dengan positif sebaliknya jika kita tidak menyuaki 
seseorang maka kita akan meliaht segala sesuatu dari orang tersebut secara 
negatif. Situasi tersebut sangat penting bagi terciptanya komunikasi 
interpersonal yang efektif, sebab semakin positif sikap kita terhadap lawan 
bicara kita maka makin efektif pula kegiatan komunikasi yang kita lakukan 
dengan orang tersebut.  
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3.4  Hubungan Interpersonal  
 

Hakikat dari hubungan interpersonal adalah dimana ketika kita 
berkomunikasi, kita bukan sekedar menyampaikan isi pesan, tetapi juga 
menentukan kadar hubungan interpersonalnya. Jadi ketika kita 
berkomunikasi kita tidak hanya menentukan content melainkan juga 
menentukan relationship. Pandangan ini merupakan hal baru dan untuk 
menunjukan hubungan pesan komunikan ini disebut dengan 
metakomunikasi.  

Dalam hal ini berarti bahwa studi komunikasi interpersonal bergeser 
dari isi pesan kepada aspek rasional. aspek rasional adalah 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 diantara komunikan.  

Hubungan interpersonal terbentuk ketika proses pengolahan pesan, 
(baik verbal maupun non verbal) secara timbal balik terjadi dan halini 
dinamakan komunikasi interpersonal. ketika hubungan itu tumbuh, terjadi 
pula kesepakatan tentang aturan berkomunikasi antara partisipan yang 
terlibat. 
 
 
A. JENIS JENIS HUBUNGAN INTERPERSONAL  
 
1. Model Pertukaran Sosial Model ini memandang hubungan interpersonal 
sebagai suatu transaksi dagang. Orang berhubungan dengan orang lain 
karena mengharapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya. Thibault dan 
Kelley, dua orang pemuka utama dari model ini,menyimpulkan model 
pertukaran sosialsebagai berikut, “Asumsi dasar yang mendasari seluruh 
analisis kami adalah bahwa setiap individu secara sukarela memasuki dan 
tinggal dalam hubungan sosial hanya selama hubungan tersebut cukup 
memuaska ditinjau dari segi ganjaran dan biaya.  
 
2. Model Permainan Model ini berasal dari psikiater Eric Berne (1964,1972) 
yang menceritakannya dalam buku Games People Play. Analisisnya 
kemudian dikenal sebagai analisis transaksional. Dalam model ini,orang-
orang berhubungan dalam bermacam-macam permainan. Mendasari 
permainan ini adalah tiga bagian kepribadian manusia,Orang Tua, Orang 
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Dewasa, dan Anak. Orang Tua adalah aspek kepribadian yang merupakan 
asumsi dan perilaku yang kita terima dari orang tua kita atau orang yang 
kita anggap orang tua kita. Orang Dewasa adalah bagian kepribadian yang 
mengolah informasi secara rasional, sesuai dengan situasi, dan biasanya 
berkenaan dengan masalah-masalah penting yang memerlukan 
pengambilan keputusan secara sadar. Anak adalah unsur kepribadian yang 
di ambil dari perasaan dan pengalaman kanak-kanak dan mengandung 
potensi intiuisi, spontanitas, kreativitas, dan kesenangan.  
 
3. Model Interaksional Model ini memandang hubungan interpersonal 
sebagai suatu sistem. Setiap sistem memiliki sifat - sifat struktural, 
integratif, dan medan. Semua sistem terdiri dari subsistem - subsistem yang 
saling tergantung dan bertindak bersama sebagai satu kesatuan. 
Selanjutnya, semua sistem mempunyai kecenderungan untuk memelihara 
dan mempertahankan kesatuan. Bila ekuilibrium sistem terganggu, segera 
akan diambil tindakannya. Dalam mempertahankan ekuilibrium, sistem dan 
subsistem harus melakukan transaksi yang dengan lingkungannya(medan). 
 
B. PERKEMBANGAN HUBUNGAN INTERPERSONAL  
 
1. Pembentukan hubungan interpersonal Tahap ini sering disebut sebagai 
tahap perkenalan (acquintance process); diuraikan seacara terinci oleh 
Theodore Newcomb dalam The Acquaintance process(1961), Dony Byrne 
dalam The Attraction Paradigm(1971),dan Dalmas A. Taylor dalam Social 
penetration : The Development of interpersonal Relationship(1973) di sini 
kita tidak akan menguraikan proses ini secara terinci. Fokus kita ialah pada 
proses penyampaian dan penerimaaan informasi dalam peembentukan 
hubungan. Steve Duck (1976:127)  
 
2. Peneguhan Hubungan Interpersonal Hubungan interpersonal tidaklah 
bersifat statis, tetapi selalu berubah. Untuk memeihara dan memperteguh 
hubungan interpersonal, perubahan memerlukan tindakan-tingdakan 
tertentu untuk mengembalikan keseimbangan (equilibrium). Ada 4 faktor 
yang amat penting dalam memelihara keseimbangan ini : keakraban, 
kontrol, respon yang tepat, dan nada emosioanl yang tepat. Keakraban 
merupakan pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang. Hubungan 
interpersonal akan terpelihara apabila kedua belah pihak sepakat tentang 
tingkat keakraban yg diperlukan. Faktor kedua adalah kesepakatan tentang 
siapa yang mengontrol siapa, bilamana. Jika dua orang mempunyai 
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pendapat yang berbeda sebelum mengambil kesimpulan, siapakah yang 
harus berbicara lebih banyak, siapa yang menentukan, siapakah yang 
dominan. Konflik terjadi umumnya bila masing-masing ingin berkuasa, atau 
tidak ada pihak yang mau mengalah. Faktor yang ketiga adalah ketepatan 
respon artinya, respon A dikuti oleh respon B yang sesuai. Dalam 
percakapan, misalnya pertanyaan harus disambut dengan jawaban, lelucon 
dengan tertawa, permintaan keterangan dengan penjelasan. Respon ini 
bukan saja berkenaan dengan pesan-pesan verbal, tetapi juga pesan-pesan 
nonverbal. Faktor keempat yang memelihara hubungan interpersonal 
adalah keserasian suasana emosional ketika berlangsungya komunikasi. 
Walaupun mungkin saja terjadi dua orang berinteraksi dengan suasana 
emosional yang berbeda, tetapi interaksi itu tidak akan stabil. Besar 
kemungkinan salah satu pihak mengakhiri interaksi atau mengubah suasana 
emosi. 
 

 Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Pola Hubungan 
Interpersonal 

 
1. Percaya Diri (trust)  

Diantara berbagai faktor yang mempengaruhi komunikasi 
interpersonal, faktor percaya adalah yang paling penting. Sejak tahap yang 
pertama dalam hubungan interpersonal (tahap perkenalan), sampai pada 
tahap tahap kedua (tahap peneguhan), “percaya” menentukan efektifitas 
komunikasi. Secara ilmiah, “percaya” didefinisikan sebagai “mengandalkan 
perilaku orang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yang 
pencapaiannya tidak pasti dan dalam situasi yang penuh 
risiko”(Giffin,1967:224 234).  
 
Definisi ini menyebutkan tiga unsur percaya :  

• Ada situasi yang menimbulkan risiko. Bila orang menaruh 
kepercayaan kepada seseorang, ia akan menghadapi risiko. Risiko itu 
dapat berupa kerugian yang anda alami. Bila tidak ada risiko,percaya 
tidak di perlukan.  

• Orang yang menaruh kepercayaan kepada orang lain berarti 
menyadari bahwa akibat-akibatnya bergantung pada perilaku orang 
lain.  

• Orang yang yakin bahwa perilaku orang lain akan berakibat baik 
baginya.  

 



 

42 
 

Sikap percaya akan berkembang apabial setiap komunikan menganggap 
komunikan lainnya berlaku jujur.  
 
2. Sikap Suportif  

Sikap suportif adalah sikap yang mengurangi sikap defensif dalam 
komunikasi. Orang bersikap defensif bila ia tidak menerima, tidak jujur, dan 
tidak empatis. Sudah jelas, dengan sikap defensif komunikasi interpersonal 
akan gagal. karena orang defensif akan lebih banyak melindungi diri dari 
ancaman yang ditanggapinya dalam situasi komunikasi ketimbang 
memahami pesan orang lain. Komunikasi defensif dapat terjadi karena 
faktor-faktor personal (ketakutan,kecemasan,harga diri yang 
rendah,pengaaman defensif,dan sebagainya) atau faktor-faktor situasional. 
Diantara faktor-faktor situsioanal adalah perilaku komunikasi orang lain.  

 
3. Sikap terbuka (open-mindedness)  

Sikap Terbuka amat besar pengaruhnya dalam menumbuhkan 
komunikasi interpersonal yang efektif. Lawan dari sikap terbuka adalah 
dogmatism. Sehingga untuk memahami sikap terbuka, kita harus 
mengidentifikasikan lebih dahulu karakteristik orang dogmatis.  

 
Contoh-contoh yang lebih jelas dsan karakteristik orang yg dogmatis 

atau bersikap tertutup : 

• Menilai pesan berdasarkan motif pribadi. Orang dogmatis tidak akan 
memperhatikan ogika suatiu proposisi, ia lebih banyak melihat 
sejauh mana proposisi itu sesuai dgn dirinya.  

• Berpikir simplitis. Bagi orang dogmatis, dunia ini hanya hitam dam 
putih, tidak ada kelabu.ia tidak snggup membedakan yang setengah 
benar setengah salah.  

• Berorientasi pada sumber. Bagi orang dogmatis yg paing penting 
ialah siapa yg berbicara, bukan apa yg dibicarakan.  

• Mencari informasi dari sumber sendiri. 

• Secara kaku mempertahankan dan membela sistem kepercayaan. 

• Tidak mampu membiarkan inkonsistensi. Agar komunikasi 
interpersonal yang kita lakukan melahirkan hubungan interpersonal 
yg efektif, digmatisme harus digantikan dengan sikap terbuka. 
Bersama- sama dengan sikap percaya dan sikap suportif, sikap 
terbuka mendorong timbulnya saling pengertian. 
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Bab 4 

 Sistem Komunikasi Intrapersonal 

 
 Di dalam buku The Dynamics of Human Communication a 

Laboratory Approach, tahun 1992 Gail E. Myers & Michelle Tolela Myers 
mengatakan bahwa, apa yang terjadi dalam diri manusia, seperti apa yang 
mereka pikirkan, rasakan, nilai-nilai yang dianut, reaksi, khayalan, mimpi, 
dan lain-lain merupakan dimensi dari intrapersonal, disebutkan bahwa 
komunikasi intrapersonal adalah proses di mana individu menciptakan 
pengertian. Di lain pihak Ronald L. Applbaum dalam buku Fundamental 
Concept in Human Communication mendefinisikan komunikasi 
intrapersonal sebagai : Komunikasi yang berlangsung dalam diri kita, ia 
meliputi kegiatan berbicara kepada diri sendiri dan kegiatan-kegiatan 
mengamati dan memberikan makna (intelektual dan emosional) kepada 
lingkungan kita (Uchayana 1993).  

Berdasarkan semua definisi di atas, kita dapat menyimpulkan 
bahwa, komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang berlangsung 
dalam diri seseorang. Orang itu berperan baik sebagai komunikator maupun 
sebagai komunikan, dia berbicara pada dirinya sendiri, dia berdialog dengan 
dirinya sendiri, dia bertanya kepada dirinya sendiri, dan dijawab oleh dirinya 
sendiri. 

Jika Individu mampu berdialog dengan diri sendiri berarti ia mampu 
mengenal diri sendiri. Adalah penting bagi kita untuk bisa mengenal diri 
sendiri sehingga kita dapat berfungsi secara bebas di masyarakat. Belajar 
mengenal diri sendiri berarti belajar bagaimana kita berpikir, berasa, dan 
bagaimana kita mengamati, menginterpretasikan, dan mereaksi lingkungan 
kita. Oleh karena itu untuk mengenal diri pribadi, kita harus memahami 
dengan baik komunikasi intrapersonal. 
 Dalam komunikasi intrapersonal tidaklah terjadi begitu saja, tidak 
lain tidak bukan wajib melalui proses tertentu yang pada akhirnya 
menimbulkan kesimpulan dalam diri seseorang. Proses berlangsungnya 
komunikasi dalam diri seseorang diterjemahkan dalam satu sistem 
komunikasi yang dikenal dengan sistem komunikasi intrapersonal. 
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 Menurut Rakhmat, komunikasi intrapersonal adalah proses 
pengolahan informasi, Proses ini melewati empat tahap yaitu : Sensasi, 
Persepsi, Memori, dan Berpikir. 
 

4.1  Sensasi 
 

Kata sensasi berasal dari kata “sense” yang artinya alat pengindraan, 
yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Menurut Dennis 
Coon, definisi Sensasi adalah pengalaman elementer yang segera, yang 
tidak memerlukan penguraian verbal. Simbolis, atau konseptual, dan 
terutama sekali berhubungan dengan kegiatan alat indera. 

Istilah sensasi disini merupakan Proses komunikasi intrapersonal dimulai 
dengan adanya sebuah stimulus. Komunikasi intrapersonal adalah reaksi 
terhadap stimuli yang dapat berupa stimuli internal atau stimuli eksternal. 
Seorang ahli komunikasi yang bernama Mark Knapp menunjukkan sebuah 
kerangka kerja yang berguna untuk memahami proses komunikasi 
intrapersonal. Menurut Knapp, terdapat dua faktor yang mempengaruhi 
komunikasi intrapersonal yaitu stimuli internal dan stimuli eksternal. 

• Stimuli internal meliputi motif-motif peribadi, sikap, dan konsep diri. 
• Stimuli eksternal meliputi berbagai kejadian, obyek, dan orang yang 

berada di luar individu. Seorang individu akan membentuk persepsi, 
perasaan, dan makna penafsiran sebuah kesan yang dibuat tentang 
dirinya dan sekitarnya pada saat tertentu. Stimuli-stimuli tersebut 
kemudian ditangkap oleh organ-organ sensor dan mengirimkannya 
ke otak. Proses ini disebut dengan resepsi. 

 
4.2  Persepsi intrapersonal 

 
Pengalaman tentang objek ataubisa disebut sebagai persepsi ini adalah 

peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 
informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna 
stimulus inderawi (Rahmat, 2011: 50). Menurut Jalaludin Rahmat dalam 
bukunya Psikologi Komunikasi, untuk mendapatkan persepsi terlebih dahulu 
harus melewati proses sensasi, yaitu penginderaan makna dari suatu 
informasi.  

”Sensasi adalah pengalaman elementer yang segera, yang tidak 
menguraikan verbal, simbolis, atau konseptual, dan terutama sekali 
berhubungan dengan alat indera.” Ungkap Benyamin B. Wolman. Senada 
dengan Wolfman, Bimo Walgito (2003: 53) menjelaskan secara singkat 
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bahwa persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. 
Penginderaan itu sendiri merupakan suatu proses penerimaan stimulus oleh 
individu melalui alat indera. Lahlry (1991) dalam Severin dan Tankard (2011) 
juga mendefinisikan persepsi sebagai suatu proses yang digunakan untuk 
menginterpretasikan data-data sensoris (Severin & Tankard, 2011: 83).  

Persepsi ialah proses pemaknaan terhadap stimulus. Jika stimulusnya 
berupa benda disebut object perception dan jika stimulusnya berupa 
manusia disebut social perception. Menurut Baron dan Byrne (2000), 
persepsi sosial adalah suatu usaha untuk memahami orang lain dan diri kita 
sendiri (Rahman, 2013: 79). Sementara Joseph A. DeVito menyebutkan 
bahwa persepsi merupakan proses yang menjadikan individu sadar akan 
banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera (Mulyana, 2016: 180).  
      Pengertian lain menyebutkan bahwa, persepsi merupakan proses di 
mana individu memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi apa yang 
dibayangkan tentang media di sekelilingnya. Jadi, dengan mempersepsi 
setiap individu memandang dunia berkaitan dengan apa yang dia butuhkan, 
apa yang dia nilai, apakah sesuai dengan keyakinan dan budayanya (Liliweri, 
2011: 153). 

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi  
Ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang menurut 

Bimo Walgito, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 
merupakan apa yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, 
kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan aspek-aspek lain yang ada dalam 
diri individu. Sedangkan faktor eksternal merupakan sesuatu yang berasal 
dari luar seperti stimulus dan lingkungan (Walgito, 2003: 54).  

Dari sebuah hasil penelitian telah mengidentifikasi dua jenis 
pengaruh dalam persepsi, yaitu pengaruh struktural dan pengaruh 
fungsional. Pengaruh struktural pada persepsi berasal dari aspek-aspek fisik 
rangsangan yang terpapar pada kita, misalnya titik-titik yang disusun 
berdekatan secara berjajar akan terlihat seperti sebentuk garis. 
Pengaruhpengaruh fungsional merupakan faktor-faktor psikologis yang 
mempengaruhi persepsi, dan karena itu membawa pula pada subjektivitas 
ke dalam proses (Severin & Tankard, 2011: 83).  

Ada tujuh faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Liliweri 
(2011). Pertama, fisiologis dan kemampuan sensoris yang meliputi audio-
visual, fisik, dan umur. Kedua, kebudayaan yang meliputi kepercayaan, nilai-
nilai, pemahaman, dan asumsi taken for granted. Ketiga, stand point theory 
yang meliputi komunikasi sosial, ras, etnisitas, gender, kelas ekonomi, 
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agama, spiritualitas, umur, orientasi seksual, serta posisi kekuasaan dalam 
hierarki sosial. Keempat, peranan sosial yang meliputi peranan sosial ketika 
berkomunikasi dengan orang lain, harapan terhadap kepenuhan peran, dan 
pilihan karier. Kelima, kemampuan kognitif. Keenam, kompleksitas kognitif, 
serta ketujuh persepsi yang berpusat pada orang (Liliweri, 2011: 155).  

Sedangkan Latipah (2017: 61) mengidentifikasi bahwa ada empat 
faktor yang mempengaruhi persepsi, yakni faktor bawaan, periode kritis, 
psikologis dan budaya. Faktor bawaan terjadi karena kemampuan 
penginderaan dan persepsi yang dimiliki individu sejak lahir, sehingga 
kemampuan ini bisa berkembang seiring berjalannya waktu. Faktor periode 
kritis berasal dari pengalaman. Individu dapat mempersepsi sesuatu 
manakala sebelumnya telah mengetahui hal yang berkaitan dengan sesuatu 
yang akan dipersepsinya. Sedangkan faktor psikologis berasal dari 
kebutuhan, kepercayaan, emosi, dan ekspektasi. Individu akan 
mempersepsi sesuatu berdasarkan apa yang dibutuhkan dan menarik 
perhatiannya. Selain itu, apa yang dianggap benar sesuai kepercayaan yang 
dimiliki juga akan mempengaruhi persepsi individu terhadap sesuatu. Hal 
lain yang termasuk faktor psikologis adalah emosi dan ekspektasi individu 
terhadap suatu hal atau pesan akan berpengaruh terhadap persepsinya. 
Faktor terakhir adalah budaya. Budaya di mana individu tinggal akan sangat 
mempengaruhi persepsi tiap individu. Budaya juga mengajarkan pada 
individu tentang apa yang penting untuk disadari atau diabaikan.  

 
Sementara Jalaluddin Rakhmat (2011) mengungkapkan ada tiga 

faktor yang mempengaruhi persepsi, yakni perhatian (attention), faktor 
fungsional, serta faktor sturktural. 

 

1) Perhatian (Attention)  

 
Kenneth E. Andersen (1972) dalam Rakhmat (2011: 51) 

mendefinisikan perhatian sebagai proses mental ketika stimulus atau 
rangkaian stimulus menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimulus 
lainnya melemah. Perhatian terjadi apabila individu memfokuskan diri pada 
satu indera dan mengabaikan fungsi dan masukan indera-indera lainnya. 
Perhatian dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor eksternal dan faktor 
internal.  
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A. Faktor eksternal  
Faktor ini meliputi gerakan, intensitas stimulus, kebaruan, dan perulangan. 
Manusia secara visual tertarik kepada objek-objek yang bergerak. Individu 
akan lebih tertarik memerhatikan sesuatu yang bergerak dibandingkan 
dengan sesuatu yang mati/ tidak bergerak. Selain itu, manusia juga tertarik 
terhadap suatu intensitas stimuli. Dengan intensitas stimulus, manusia akan 
sangat susah lolos untuk tidak memerhatikan sesuatu yang berbeda dan 
menonjol. Individu lebih tertarik untuk memerhatikan seseorang yang tinggi 
di tengah orang-orang pendek, suara keras di tengah kesunyian, dan lain 
sebagainya yang menunjukkan perbedaan yang mencolok. Hal lain yang 
membuat individu merasa tertarik adalah kebaruan. Seseorang akan sangat 
antusias dengan sesuatu yang baru. Orang yang suka membaca novel akan 
mencari novel yang baru terbit, orang yang suka nonton film akan lebih 
suka menonton film-film terbaru, dan lain sebagainya. Tanpa hal-hal yang 
baru, stimulus akan terasa monoton, membosankan, tidak berwarna, dan 
akhirnya tidak menjadi pusat perhatian orang-orang (Rakhmat, 2011: 51).  

Kemudian hal terakhir yang memengaruhi perhatian adalah 
perulangan. Sesuatu yang disajikan berkali-kali dengan disertai sedikit 
variasi akan mudah mendapat perhatian. Dalam hal ini, unsur familiarity 
(yang sudah dikenal) berpadu dengan unsur novelty (yang baru dikenal). 
Perulangan ternyata mengandung unsur sugesti juga, yakni dapat 
memengaruhi alam bawah sadar seseorang. Maka dari itu, tidak heran jika 
para pengiklan sering mengulang-ulang jingles dari produk yang dipasarkan. 
Selain itu, para politisi juga menggunakan prinsip ini untuk menaklukkan 
masyarakat (Rakhmat, 2011: 51). 

 
B. Faktor Internal  

Seringkali indera manusia tidak bisa dipercaya, tentu karena keterbatasan 
manusia itu sendiri. Apa yang menjadi perhatian seseorang seringkali lolos 
dari perhatian orang lain, atau sebaliknya. Akan ada kecenderungan setiap 
orang untuk memusatkan perhatiannya. Inilah yang disebut faktor internal 
yang memengaruhi perhatian (Rakhmat, 2011: 52).  

Faktor internal ini meliputi, faktor biologis, sosio-psikologis, 
sosiogenis, sikap, kebiasaan, dan kemauan. Seseorang yang lapar akan 
sangat senang memerhatikan makanan. Seseorang yang melihat 
kerumunan orang dalam suatu foto akan memiliki tanggapan yang berbeda 
dengan orang lain yang melihat foto yang sama. Lefrancois (1974) dalam 
Rakhmat (2011) menganalogikan perbedaan perhatian setiap individu 
dalam sebuah perjalanan naik gunung yang diikuti oleh geolog, ahli botani, 
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ahli zoologi, dan seniman. Geolog akan memerhatikan batuan, ahli botani 
memerhatikan bunga-bungaan, ahli zoologi memerhatikan binatang, dan 
seniman akan memerhatikan warna dan bentuk gunung itu.  

Dengan begitu, dapat digambarkan bahwa latar belakang 
kebudayaan, pengalaman, serta pendidikan akan memengaruhi perhatian 
setiap individu (Rakhmat, 2011: 53). Dengan begitu, perhatian merupakan 
proses yang aktif dan dinamis, bukan pasif dan refleksif. Individu secara 
sengaja akan mencari stimulus tertentu dan mengarahkan pada 
perhatiannya. Namun meski begitu, walaupun perhatian terhadap suatu 
stimulus sangat kuat, bukan berarti persepsi dalam individu akan cermat. 
Kadang-kadang konsentrasi yang sangat kuat dapat mendistorsi persepsi 
seseorang. Maka dari itu, individu akan cenderung memersepsi apa yang 
ingin dipersepsi olehnya (Rakhmat, 2011: 54). 

 
2) Faktor Fungsional  

 
Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan 

hal-hal lain yang termasuk apa yang disebut sebagai faktor-faktor personal. 
Yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimulus, tetapi 
karakteristik orang yang memberikan respon pada stimulus itu (Rakhmat, 
2011: 54). Dari hal tersebut, Krech dan Crutchfield merumuskan dalil 
persepsi yang pertama yakni, “persepsi bersifat selektif secara fungsional”. 
Maksudnya, objekobjek yang mendapat tekanan dalam persepsi biasanya 
adalah objek-objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan 
persepsi. Dalam hal ini, contohnya adalah pengaruh kebutuhan, kesiapan 
mental, suasana emosional, dan latar belakang budaya terhadap persepsi 
(Rakhmat, 2011: 55).  

Selain itu, kerangka referensi (frame of reference) juga merupakan salah 
satu faktor fungsional yang sangat memengaruhi persepi. Kerangka 
referensi ini memengaruhi bagaimana seseorang memberikan makna pada 
suatu pesan yang diterimanya. Penilaian terhadap objek tergantung pada 
pengetahuan yang dimiliki individu. Seorang mahasiswa kedokteran akan 
sangat asing dengan teori dan bahasa-bahasa dalam ilmu komunikasi, 
begitu pula mahasiswa komunikasi akan sangat kebingungan dan tidak 
memberikan makna apa-apa terhadap istilah-istilah kedokteran (Rakhmat, 
2011: 56-57).  
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3) Faktor Struktural  
 
Faktor ini dipengaruhi oleh teori Gestalt. Menurut teori ini, individu 

akan memersepsi sesuatu sebagai bagian dari keseluruhan tanpa melihat 
bagianbagiannya, kemudian baru menghimpunnya menjadi suatu makna. 
Menurut Kohler, jika ingin memahami suatu peristiwa maka harus 
memandangnya dalam hubungan secara keseluruhan. Dengan begitu, tidak 
harus meneliti bagian-bagian atau fakta-fakta yang terpisah. Untuk 
memahami seseorang, individu harus melihat konteksnya, lingkungannya, 
dan masalah yang dihadapinya (Rakhmat, 2011: 57).  

Dari prinsip tersebut, Krech dan Crutchfield merumuskan dalil persepsi 
yang kedua, yakni “medan perseptual dan kognitif selalu diorganisasikan 
dan diberi arti.” Individu mengorganisasikan stimulus berdasarkan 
konteksnya. Walaupun stimulusnya tidak lengkap, individu akan mengisinya 
dengan interpretasi yang konsisten dengan rangkaian stimulus yang 
dipersepsi (Rakhmat, 2011: 57-58).  

Dalam hubungannya dengan konteks, Krech dan Crutchfield 
merumuskan dalil persepsi yang ketiga, yaitu “sifat-sifat perseptual dan 
kognitif dari substruktur ditentukan pada umumnya oleh sifat-sifat struktur 
secara keseluruhan.” Jika individu dianggap sebagai anggota suatu 
kelompok, maka sifat individu yang berkaitan dengan sifat kelompok akan 
dipengaruhi oleh keanggotaan kelompoknya, dengan efek berupa asimilasi 
dan kontras (Rakhmat, 2011: 58).  

Asimilasi adalah sesuatu yang cenderung sangat mirip, sedangkan 
kontras adalah perbedaan. Asimilasi terjadi ketika adanya sedikit perbedaan 
antara substruktur dan struktur utama. Sementara kontras muncul ketika 
perbedaan yang begitu besar nampak antara keduanya (Syam, 2012: 97). 
Dengan adanya kontras, individu akan menilai sesuatu secara berlebihan 
apabila melihat sifat-sifat objek persepsi bertolak belakang dengan sifat-
sifat kelompoknya (Rakhmat, 2011: 59).  

Manusia akan selalu memandang sesuatu berdasarkan konteks dan 
strukturnya. Struktur ini diperoleh berdasarkan kedekatan atau 
kesamaannya. Jika sesuatu memliki kesamaan dengan yang lain, maka ini 
dianggap satu kelompok (Rakhmat, 2011: 59).  

Menurut Nina W Syam (2012), cara memandang orang bukanlah berupa 
anggapan yang keliru, tetapi harus diperoleh secara universal atas dasar 
proses kognitif dan perseptual. Persepsi tentang individu akan cenderung 
berubah dan dipengaruhi oleh struktur kognitif utama. Maksudnya, untuk 
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memersepsi seseorang, individu harus melihat secara spesifik kelompok 
orang tersebut (Syam, 2012: 97).  

Dari prinsip tersebut, Krech dan Crutchfield merumuskan dalil persepsi 
yang keempat, yaitu “objek atau peristiwa yang berdekatan dalam ruangan 
dan waktu atau menyerupai satu sama lain, cenderung ditanggapi sebagai 
bagian dari struktur yang sama.” Dalil ini umumnya bersifat struktural 
dalam mengelompokkan objek-objek fisik. Namun dalam persepsi sosial 
pengelompokkan tidaklah murni struktural, sebab apa yang dianggap sama 
oleh seseorang belum tentu sama oleh orang lain (Rakhmat, 2011, 59-60).  

Dengan begitu kerangka rujukan turut andil dalam melihat kesamaan. 
Sesuatu yang baru dilihat akan dianggap sama dengan sesuatu yang 
sebelumnya pernah dilihat, meskipun pada hakikatnya tetap ada 
perbedaan. Selain kerangka rujukan, kebudayaan juga memiliki peran dalam 
melihat kesamaan. Dalam suatu budaya, akan terjadi suatu 
pengelompokkan kultural, seperti orang kaya dan orang miskin, orang 
terdidik dan tidak terdidik, dan lain sebagainya. Contoh lainnya ketika ada 
orang yang mengakrabkan dirinya dengan orang yang memiliki kredibilitas 
tinggi, maka dia akan dianggap memiliki kredibilitas tinggi pula. Jadi, 
kedekatan dalam ruang dan waktu menyebabkan stimulus dianggap sebagai 
bagian dari struktur yang sama. (Rakhmat, 2011: 60).  

 

4.3  Memori 
 

Dalam komunikasi Intrapersonal, memori memegang peranan penting 
dalam memengaruhi baik persepsi maupun berpikir. Memori adalah system 
yang sangat berstruktur, yang menyebabkan organisme sanggup merekam 
fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing 
perilakunya (Schlessinger dan Groves).  
 
Bacalah contoh kasus dari Memori dibawah ini :  
 

Seorang wanita disambut 26 tahun berlalu bedah otak karena 
epilepsi, Karena hanya digunakan anestesia lokal, pasien masih dalam 
kondisi sadar.  Dokter bedah untuk membuka daerah-daerah tertentu dan 
memunculkan rekaman peristiwa.  Elektroda ditempatkan pada lokasi 11 
pada otaknya, dan pasien berkata, "Ya, tuan ,, saya berbicara seperti ibu 
membalikkan di suatu tempat. Diperbanyak terjadi tahun-lampau; 
seseorang yang tinggal bertetangga dengan saya."  Elektroda bergerak di 
lokasi nomor 13, dan pasien berteriak, "Saya mendengar suara. Jauh 
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malam, di sekitar tempat pesta - seperti ada sirkus .... Saya melihat banyak 
gerobak yang digunakan untuk menyimpan hewan."  Elektroda dilet akkan 
lagi di lokasi nomor 11, dan pasien berkata lagi, "Ya, aku mendengar suara 
yang aku kenal, seorang wanita seperti sedang memanggil, wanita yang 
sama."  Pada peristiwa ini, memori diungkap kembali, begitu hidup, seakan-
akan si pasien mengalaminya lagi.  Secara singkat, memori melewati tiga 
proses: perekaman, penyimanan, dan pemanggilan.  Perekaman (disebut 
encoding) adalah pencatatan informasi melalui reseptor indera dan sirkit 
saraf internal.  Penyimpanana (penyimpanan), proses yang kedua, 
ditentukan lama informasi yang bisa kita pakai, dalam bentuk apa, dan di 
mana.  Penyimpanan bisa aktif atau pasif.  Kita menyimpan secara aktif, jika 
kita menambahkan informasi tambahan.  Kita mengisi informasi yang tidak 
lengkap dengan kesimpulan kita sendiri (inilah yang menyebabkan desas-
desus menyebarkan Icoin banyak dari volume yang berasal).  Mungkin 
secara pasif terjadi tanpa pehambahan.  Pemanggilan (pengambilan), dalam 
bahasa sehari-hari, diterjemahkan igat lagi, menggunakan informasi yang 
dipindahkan (Mussen dan Rosenzweig, 1973: 499). 
 
Memori melewati tiga proses : 
1. Perekaman (encoding) adalah pencatatan informasi melalui reseptor 
inera dan sirkit saraf internal. 
2. Penyimpanan (strorage) adalah menentukan berapa lama informasi itu 
berada berserta kita, dalam bentuk apa, dan di mana. Pe 
3. Pemanggilan (retrieval), dalam bahasa sehari-hari, mengingat lagi, adalah 
menggunakan informasi yang disimpan. 

 
Jenis-jenis Memori 
 
Pemanggilan diketahui dengan empat cara : 
 
1) Pengingatan.  (Recall) 

Pengingat adalah proses aktif untuk mene hasilkan kembali fakta 
dan informasi verbatim (kata demi kata), tanpa petunjuk yang jelas.  Jika 
Anda setuju, "Apakah jenis. Jenis ikan yang termasuk mamalia?"  Anda 
menjawabnya dengan pengingat.  Ketika Anda menjawab pertanyaan dalam 
bentuk esci Anda juga mencoba mengingat kembali pertanyaan yang 
disimpan di memori. 
   
2) Pengenalan (Recognition).   
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Agak sukar untuk mengingat kembali se jumlah fakta;  lebih mudah 
mengenalnya kembali.  Pertanyaan, "Siana nama Presiden Mesir 
sekarang?"  lebih sukar dijawab daripada per tanyakan.  "Siapa nama 
Presiden Mesir sekarang - Sadat atau Mu. Barak?"  Pada pertanyaan kedua, 
Anda tidak perlu mempertimbangkan, Anda harus mengenali satu di antara 
dua.  Pilihan berganda (pilihan ganda) dalam tes objektif menuntut 
pengenalan, bukan pengingatan. 
   
3) Belajar lagi (Relearning).   

Menguasai kembali pelajaran yang sudah pernah kita peroleh 
termasuk pekerjaan memori.  Scorang psikolog sering membaca kutipan-
kutipan pendek dalam bahasa Yunani pada kutipan yang masih kecil.  Ini 
menghabiskan setiap hari sejak usia 15 bulan hingga 3 tahun.  Pada usia 8 
tahun, ia menjawab masih ingat pada kutipan-kutipan yang pernah 
didengarnya.  Anak itu menjawab tidak.  Ingat tidak terjadi.  Diperlihatkan 
kutipan- kutipan itu dikutip, apakah ia mengenalnya.  Pengakuan juga tidak 
terjadi.  Hampir-hampir psikologis yang hilang hilang.  Kini si anak disuruh 
menghafal kutipan yang pernah dan yang tidak pernah didengarnya.  
Ternyata dua puluh lima persen lebih cepat menghafal kutipan yang pernah 
didengarnya.  Ini yang discbut belajar ulang.   
 
4) Redegrasi (Redintegration).  Mengintegrasikan merek pada seluruh masa 
lalu dari satu petunjuk ke memori kecil, ke takbir pada malam 'Id sering 
membawa orang Islam pada kenangan-kenangan indah (atau pahit) pada 
masa lalu, lengkap dengan seluruh pencarian yang menyertainya.  Petunjuk 
memori mungkin mengandung bau tertentu, warna, atau tempat.  Inilah 
yang menyebabkan Anda tiba-tiba dilanda perasaan kecewa kompilasi 
mencium aroma parfum Drak- kar, karena mengingatkan Anda pada pacar 
anda 

 
Mekanisme Memori 
 
Ada tiga teori yang menjelaskan memori  
 
1) Teori Aus (Disuse Theory)  
Menurut teori ini, memori hilang atau memudar karena waktu.  Seperti 
halnya ingatan kita yang baru, kuat, jika dibor terus-menerus.  Sejak zaman 
Yunani sampai sekarang, masih ada orang yang beranggapan tugas guru 
melatih ingatan muridnya.  Selama sekolah orang hanya mengingat.  
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William James, juga Benton J. Underwood membuktikan dengan 
eksperimen, bahwa 'semakin menghafal, kemampuan orang miskin untuk 
menghafal "- semakin sering mengingat, semakin buruk mengingat (Hunt, 
1982: 94). Lagipula, tidak selalu dapat mengauskan  memori. Sering terjadi 
kita masih ingat pada proses puluhan tahun yang lalu, akan tetapi lupa akan 
kejadian seminggu yang lalu 
  
2) Teori Interferensi (Interference Theory)  

Menurut teori ini sesuai dengan ini  lilin atau kanvas. Pengalaman 
adalah lukisan di atas meja lilin atau kanvas itu. Katakanlah, pada kanvas itu 
sudah terlukis hukum relativitas. Segera setelah itu, Anda mencoba 
memahami hukum medan gabungan. Yang kedua akan menyebabkan ter-
hapusnya film yang baru atau mengaburkannya. Misalkan, Anda menghafal 
halaman pertama dalam kamus Inggris-Indonesia. Anda berhasil. Teruskan 
ke halaman dua. Berhasil juga, telapi yang berhasil pada h  alaman pertama 
berkurang. Ini disebut inhibisi reiroaktif (hambatan ke beiakang). Beberapa 
percobaan menunjukkan pelajaran yang dihafal sebelum tidur lebih awet 
dalam, ingatan dari pelajaran yang dihafal sebelum kegiatan-kegiatan lain 
(Shiffrin, 1970) Mengapa?  Karena dalam tidur tidak terjadi inhibisi 
retroaktif. Di muka kita menyebut nama Underwood. Ia menyuruh subjek 
percobaannya untuk menghafal daftar suku kata yang tidak ada 
artinya. Empat jam kemudian, mereka dites. Mereka sanggupindah ingat 80 
persen. Pada daftar yang kedua puluh, dengan jangka waktu yang sama, 
mereka menghargai hanya 20 persen.  Lebih sering diingat, lebih buruk daya 
ingat kita. Ini disebut inhibisi proaktif (hambalan ke depan) atau kita sebut 
hambatan motivasi.  Anggota klinik psikologi mem buktikan fakta-peristiwa 
yang "melukai" hati kita dikeluarkan. Freud mengasali lupa pada proses 
represi yang terkait dengan cemas atau kesulitan.   

Amnesia memori - dapat terjadi karena gangguan fisik atau psikologi;  
karena kerusakan otak atau neurosis.  Menarik, sesuatu yang penting 
menurut kita, yang menarik perhatian kita, yang memenuhi kebutuhan kita, 
akan mudah kita ingat.  Sekali lagi, ini mempengaruhi faktor personal dalam 
memori.  lupa sebagian atau seluruh Teori Pengolahan Informasi 
(oMengolah Teori) oM Singkat, teori ini menyatakan bahwa informasi mula-
mula terpisah pada penyimpanan inderawi (gudang inderawi), kemudian 
memasuki memori jangka pendek (STM, memori pendek);  lalu dilupakan 
atau dikoding un- tuk dimasukkan ke dalam memori jangka panjang (LTM, 
memori jangka pan-jang).  Otak manusia dianalogikan dengan komputer.  
Penyimpanan Sensor lebih dari proses perseptual dari memori.  Ada dua 
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macam memori: memori ikonis untuk materi yang kita peroleh secara 
visual, dan memori untuk materi yang masuk auditif (melalui 
pendengaran).  Penyimpanan di sini berlangsung cepat, hanya berlangsung 
sepersepuluh hingga seperempat detik.   

Penyimpanan sensorik-lah yang menyebabkan kita melihat rangkaian 
gambar seperti bergerak, kompilasi kita menonton film. Supaya dapat 
membantah, informasi ini harus disandi (disandikan) dan masuk pada 
memori jangka pendek.  Ini pun berlangsung singkat.  Anda melihat nomor 
telepon, kemudian memutar pesawat, dan nomor telepon terlupa lagi;  
Kecuali jika Anda mengulangnya berkali-kali.  STM sangat menentukan 
interferensi.  STM hanya mampu mengingat tujuh (plus atau minus dua) bit 
informasi.  Anda dapat mengingat 8-1-6-5-4-2-2, tetapi akan sukar 
mengingat 1-7-0-8-1-9-4-5-I-3-6-5.  Jumlah bit informasi ini disebut 
rentangan memori (memori span).  Untuk mengingatkan kemampuan STM 
para psikolog meminta kita untuk mengelompokkan informasi;  
kelompoknya disebut chunk.  Deretan angka yang kedua akan dapat diambil 
bila dibagi menjadi empat bagian.  aqmnenen inootunsM 17 08 1945 1365 
Ini tahun Masehi dan tahun Hijrah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 
Jika informasi ini berhasil diselesaikan pada STM, ia akan masuk LTM.  Inilah 
yang umum kita kenal sebagai ingatan.  LTM cantumkan informasi 
penyimpanan sejak semenit sampai seumur hidup.  Seperti disebut di atas, 
kita dapat memasukkan informasi dari STM ke LTM dengan chunking 
(pembagian menjadi beberapa "chunk"), gladi resik.  (mengaktifkan STM 
untuk waktu yang lama dengan mengulang-ulang- nya), pengelompokan 
(mengelompokkan dalam konsep-konsep, seperti me- masukkan elang, 
perkutut, dan jalak pada kelompok burung), atau metode loci 
(memvisualisasikan dalam benak kita bahan yang harus  kita ingat).  Kita 
tidak perlu membahas strategi yang mempertimbangkan terperinci.  Kita di 
sini hanya ingin mengganti memori kerja menerima, mengolah, dan 
menyimpan informasi. 
 

4.4  Berfikir 
 

Dalam berpikir kita melibat semua proses yang kita sebut sensasi, 
persepsi, dan memori. Berpikir merupakan manipulasi atau organisasi 
unsure-unsur lingkungan dengan menggunakan lambing-lambang sehingga 
tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak. Berpikir 
menunjukan berbagai kegiatan yang melibatkan penggunaan konsep dan 
lambang, sebagai pengganti objek dan peristiwa. Berpikir kita lakukan untuk 
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memahami relaitas dalam rangka mengambil keputusan (decision making), 
memecahkan persoalan (problem solving). Dan menghasilkan yang baru 
(creativity). 
 
Biarkan saya memberi Anda pertanyaan ini :  
 
Di bawah ini adalah sembilan poin yang diatur dalam empat istilah.  
Hubungkan titik-titik dengan menggambar empat garis lurus, yang tidak 
terputus, tanpa mengangkat pensil atau pena Anda.  Jangan lewatkan satu 
poin pun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada awalnya, tentu saja Anda menangkap tulisan dan gambar titik 
(sensasi).  Anda membaca dan mencoba memahami apa yang saya tanyakan 
(persepsi).  Pada saat itu Anda sebenarnya juga membongkar memori Anda 
untuk memahami apa yang disebut garis lurus, persegi panjang, dan 
kemungkinan masalah yang sama di masa lalu (memori).   

Jika Anda belum pernah mencobanya, cobalah!  Anda mungkin gagal 
pada percobaan pertama.  Sebelum percobaan kedua, Anda akan melihat 
kembali poin-poinnya.  Dalam benak Anda, Anda membayangkan berbagai 
cara menggambar garis lurus.  Masih ada satu titik yang terlewat.  Untuk 
mencoba setiap jawaban yang mungkin, Anda tidak perlu membuat poin 
lagi.  Anda hanya membayangkannya dalam pikiran Anda.  Anda 
menggunakan gambar dalam pikiran.   

Gambar ini disebut gambar atau gambar oleh Marx (1976) dan Coon 
(1977) juga disebut simbol grafik atau simbol grafik (Fuch, 1967).  Sekarang 
satu pertanyaan lagi Misalkan Anda melakukan korupsi sebabyak empat 
miliar rupiah (Kata saja ini sebetulnya sudah keterlaluan jika melihat 
kerugian negara).  Setiap hari Ada membelanjakan seratus ribu rupiah.  
Berapa kali uang Anda habis?  Cukupkah hasil korupsi yang ditransfer 
seumur hidup Anda atau malah kemenangan Andaa Untuk menjawab 
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pertanyaan ini, Anda tidak menggunakan citra.  Anda memakai angka, kali, 
bagi, jumlah, dan kurang.  Ini kita sebut saja la bang verbal (simbol verbal).   

Baik lambang grafis maupun verbal merupakan representasi objek 
atau peristiwa;  artinya, mewakili atau mengundang objek atau peristiwa 
dalam benak Anda.  Dalam menggunakan lambang, tidak perlu lagi 
memanipulasikan objek atau interaksi.  Untuk menjawab pertanyaan yang 
kedua.  Anda tidak perlu menghadirkan uang empat miliar;  tidak perlu 
menyimak 100000 rupiah pada 11 X 360 buah kota.  Secara cepat, Anda 
men- jawabnya dengan berpikir.  "Berpikir merupakan manipulasi atau or- 
ganisasi tidak-tidak lingkungan dengan menggunakan lambang-lambang 
sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak," kata Floyd 
L.   

Menurut Paul Mussen dan Mark R. Rosenzweig, "Istilah 'berpikir' 
mengacu pada banyak jenis kegiatan yang melibatkan manipulasi konsep 
dan simbol, representasi objek dan peristiwa" (1973: 410).  Jadi, pikirkanlah 
berbagai kegiatan yang melibatkan penggunaan konsep dan lambang, 
sebagai penggantian objek dan peristiwa.   

Pernah terjadi di tengah-tengah psikolog (Psikolog, seperti politikus, 
memang senang berdebat).  Mungkinkah manusia berpikir tan 
menggunakan bahasa atau lambang-lambang verbal?  Tidak mungkin, jawab 
Hannah Arendt dalam karya terakhirnya Thinking.  "Pemikiran tanpa ucapan 
tidak terbayangkan," katanya.  Mungkin saja, kata Roger N. Shepard, 
psikolog dari Stanford University.  Faraday, Galton, Einstein, dan beberapa 
peneliti lain yang terkenal, melaporkan mereka memecahkan masalah 
ilmiah dengan citra visual, dan baru yang menerjemahkan pikiran mereka ke 
dalam kata-kata.   

Kita tidak akan menyambut penyelesaian ini.  Jelas berpikir untuk 
menggunakan lambang, visual atau grafis.  Tapi untuk apa orang berpikir?  
Berpikir kita untuk memutuskan realitas dalam kerangka mengam-bil 
keputusan, memecahkan masalah, dan menghasilkan yang baru 
(kreativitas).  Memahami realitas, menarik kesimpulan, membahas berbagai 
perdebatan dari eksternàl dan internal.  Dibandingkan dengan singkat, Anita 
Tayloi et al.  dianggap berpikir sebagai proses revisi.  Berpikir adalah proses 
menyimpulkan (Taylor et al. 1977: 55).   
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Ada dua macam berpikir: 
 
1. berpikir autistik, dengan melamun, berfantasi, menghayal, dan wishful 
thinking. Dengan berpikir autistic prang melarikan diri dari kenyataan dan 
melihat hidup sebagai gambar-gambar fantastis. 
2. berpikir realistic, disebut juga nalar (reasoning), ialah berpikir dalam 
rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyara. 
3. Floyd L. Ruch, menyebutkan tiga macam berpikir realistic : 
 

• Berpikir Deduktif 

Deduktif adalah sifat deduksi yang berasal dari kata Latin deucere. 
Dengan begitu, kata deduksi yang diturunkan dari kata tersebut memiliki 
arti mengantar dari sebuah hal ke hal lainnya. Sebagai sebuah istilah 
penalaran, deduksi adalah proses berfikir atau penalaran yang bertolak dari 
preposisi yang sebelumnya sudah ada menuju ke preposisi baru yang 
akhirnya membentuk sebuah kesimpulan. 
 

Reasoning yang deduktif bersumber dari pandangan umum atau general 
conclusion dan sumber filsafat berfikir atau philosophy thinking seperti yang 
berasal dari Plato dan juga Aristoteles. 

 

• Berfikir Induktif 

Induktif memiliki arti bersifat induksi. Sedangkan induksi merupakan 
proses berfikir yang bertolak dari satu atau sejumlah fenomena individual 
untuk menurunkan sebuah kesimpulan atau inferensi. 

Berfikir induktif atau inductive thinking merupakan penarikan sebuah 
kesimpulan umum dari beberapa kejadian atau dara di sekelilingnya yang 
juga membutuhkan tips meningkatkan daya ingat. Dasarnya ialah observasi 
dan juga proses pemikiran yang sintesis. 

• Berfikir Evaluatif 

Berfikir evaluatif merupakan cara berfikir kritis, menilai antara baik dan 
buruknya, tepat atau tidaknya sebuah gagasan. Dalam berfikir evaluatif ini, 
seorang individu bisa menambah atau mengurangi sebuah gagasan dan 
menilai atas dasar kriteria tertentu. 
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Tujuan Berfikir : 
 
1. Menetapkan Keputusan (Decision Making) 
 
Salah satu fungsi berpikir adalah menetapkan keputusan. Keputusan yang 
kita ambil beraneka ragam. Tanda-tanda umumnya: 

• Keputusan merupakan hasil berpikir, hasil usaha intelektual 

• Keputusan selalu melibatkan pilihan dari berbagai alternative 

• Keputusan selalu melibatkan tindakan nyata, walaupun 
pelaksanaanya boleh ditangguhkan atau dilupakan. 

 
Faktor-faktor personal amat menentukan apa yang diputuskan, antara lain : 

• Kognisi, kualitas dan kuantitas pengetahuan yang dimiliki 

• Motif, amat memengaruhi pengambilan keputusan 

• Sikap, juga menjadi faktor penentu lainnya. 
 

2. Memecahkan persoalan (Problem Solving) 
 
Proses memecahkan persoalan berlangsung melalui lima tahap : 

• Terjadi peristiwa ketika perilaku yang biasa dihambat Karena sebab-
sebab tertentu 

• Anda mencoba menggali memori anda untuk mengatahui cara apa 
saja yang efektif pada masa lalu 

• Pada tahap ini, anda mencoba seluruh kemungkinan pemecahan 
yang pernah anda ingat atau yang dapat anda pikirkan. 

• Anda mulai menggunakan lambing-lambang vergal atau grafis untuk 
mengatasi masalah 

• Tiba-tiba terlintas dalam pikiran anda suatu pemecahan. 
Pemecahan masalah ini biasa disebut Aha-Erlebnis (Pengalaman 
Aha), atau lebih lazim disebut insight solution. 

 

Faktor-faktor yang Memengaruhi Proses Pemecahan Masalah 
 
Pemecahan masalah dipengaruhi faktor-faktrot situasional dan personal. 
Faktor-faktor situasional terjadi, misalnya, pada stimulus yang menimbulkan 
masalah. Pengaruh faktor-faktor biologis dan sosiopsikologis terhadap 
proses pemecahan masalah. Contohnya : 
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• Motivasi. Motivasi yang rendah lebih mengalihkan perhatian. 
Motivasi yang tinggi membatasi fleksibilitas. 

• Kepercayaan dan sikap yang salah. Asumsi yang salah dapat 
menyesatkan kita. 

• Kebiasaan. Kecenderungan untuk memertahankan pole berpikir 
tertentu, atau misalnya melihat masalah dari satu sisi saja, atau 
kepercayaan yang berlebihan dan tanpa kritis pada pendapat 
otoritas, mengahambat pemecahan masalah yang efisien. 

• Emosi. Dalam menghadapi berbagai situasi, kita tanpa sadar sering 
terlibat secara emosional. Emosi mewarnai cara berpikir kita. Kita 
tidak pernah berpikir betul-betul secara objektif. 

 

Berpikir Kreatif (Creative Thinking) 
Berpikir kreatif menurut James C. Coleman dan Coustance L. Hammen, 

adalah “Thinking which produces new methods, new concepts, new 
understanding, new invebtions, new work of art.” Berpikir kreatif harus 
memenui tiga syarat: 

• Kreativitas melibatkan respons atau gagasan yang baru, atau yang 
secara statistic sangat jarang terjadi. Tetapi kebauran saja tidak 
cukup. 

• Kreativitas ialah dapat memecahkan persoalan secara realistis. 

• Kreativitas merupakan usaha untuk memertahankan insight yang 
orisinal, menilai dan mengembangkannya sebaik mungkin. 
 

Ketika orang berpikir kreatif, cara berpikir yang digunakan adalah 
berpikir analogis. Guilford membedakan antara berpikir kreatif dan tak 
kreatif dengan konsep konvergen dan divergen. Kata Guilford, orang kreatif 
ditandai dengan cara berpikir divergen. Yakni, mencoba menghasilkan 
sejumlah kemungkinan jawaban. Berpikir konvergen erat kaitannya dengan 
kecerdasan, sedangkan divergen kreativitas. Berpikir divergen dapat diukur 
dengan fluency, flexibility, dan originality. 
 

Proses Berpikir Kreatif 
 
Para psikolog menyebutkan lima tahap berpikir kreatif : 

• Orientasi : Masalah dirumuskan, dan aspek - aspek masalah 
diidentifikasi 

• Preparasi : Pikiran berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin 
informasi yang relevan dengan masalah. 
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• Inkubasi : Pikiran beristirahat sebentar, ketika berbagai pemecahan 
berhadapan  
dengan jalan buntu. Pada tahap ini, proses pemecahan masalah 
berlangsung terus dalam jiwa bawah sadar kita. 

• Iluminasi : Masa Inkubasi berakhir ketika pemikir memperoleh 
semacam ilham, serangkaian insight yang memecahkan masalah. Ini 
menimbulkan Aha Erlebnis. 

• Verifikasi : Tahap terakhir untuk menguji dan secara kritis menilai 
pemecahan masalah yang diajukan pada tahan keempat. 

 

Faktor-faktor yang Memengaruhi Berpikir Kreatif 
 
Berpikir kreatif tumbuh subur bila ditunjang oleh faktor personal 

dan situasional. Menurut Coleman dan Hammen, faktor yang secara umum 
menandai orang-orang kreatif adalah : 

• Kemampuan Kognitif : Termasuk di sini kecerdasan di atas rata-rata, 
kemampuan melahirkan gagasan-gagasan baru, gagasan-gagasan 
yang berlainan, dan fleksibilitas kognitif 

• Sikap yang terbuka : orang kreatif mempersiapkan dirinya menerima 
stimuli internal maupun eksternal. 

• Sikap yang bebas, otonom, dan percaya pada diri sendiri : orang 
kreatif ingin menampilkan dirinya semampu dan semaunya, ia tidak 
terikat oleh konvensi-kovensi. Hal ini menyebabkan orang kreatif 
sering dianggap “nyentrik” atau gila. 

 
Selain faktor lingkungan psikososial, beberapa peneliti menjukan adanya 

faktor situasional lainnya. Maltzman menyatakan adanya faktor peneguhan 
dari lingkungan. Dutton menyebutkan tersedianya hal-hal istimewa bagi 
manusia kreatif, dan Silvano Arieti menekankan faktor isolasi dalam 
menumbuhkan kreativitas. 
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PENUTUP 
 

A. Kesimpulan  
 
Dari seluruh pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Psikologi 
komunikasi adalah salah satu aspek penting dalam komunikasi Psikologi, 
komunikasi merupakan ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan dan 
mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. 
Psikologi komunikasi sangat berperan dalam perubahan perilaku manusia, 
terutama saat manusia berkomunikasi dengan manusia lain, baik yang 
sifatnya interpersonal, kelompok, maupun massa. 
 
Psikologi Komunikasi bukan hanya wajib dipelajari oleh para mahasiswa 
fakultas ilmu komunikasi dan mahasiswa psikologi saja tetapi juga wajib 
dipelajari oleh semua orang yang mau memahami dan memperbaiki mental 
diri dan komunikasi yang mereka lakukan.  
 
Ketika seseorang memahami dan mengerti psikologi komunikasi, saat 
komunikasi berlangsung antara komunikator dan komunikan, orang mampu 
melihat dan menganalisis gerak dan tingkah kedua komponen tersebut, 
yang berbicara dan yang mendengar. Dengan menganalisis pandangan ini, 
maka peran ilmu psikologi komunikasi dalam perkembangan masyarakat 
dan pengetahuan berpengaruh cukup besar. 
 

B. Saran 
 
Pada era modern seperti sekarang ini, ilmu komunikasi adalah modal awal 
manusia untuk menjalani kehidupannya, ilmu ini dirasa sangatlah penting 
bagi semua orang dan tentunya selain dituntut harus mahir dalam 
berkomunikasi kita juga harus tau bagaimana berperilaku yang tepat pada 
saat berkomunikasi dengan orang lain. Maka dari itu, Psikologi Komunikasi 
merupakan ilmu yang tepat untuk dipelajari bagi siapapun yang ingin 
memperbaiki komunikasi dan pola perilakunya. 
 
Ilmu Psikologi Komunikasi merupakan salah satu pedoman bagi individu 
untuk membantu memudahkan setiap kesulitan yang dihadapi di 
kehidupannya.  
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