
PERSEPSI:
INTI KOMUNIKASI
INTERPERSONAL

Tatap muka ke 12
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Mengapa persepsi disebut inti
komunikasi?
 Persepsi disebut inti komunikasi, karena

jika persepsi kita tidak akurat, tidak
mungkin kita berkomunikasi secara
efektif.

 Persepsilah yang menentukan kita
memilih suatu pesan dan mengabaikan
pesan yang lain, memilih seorang teman
dan mengabaikan teman lain.
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Pengertian

 Persepsi dapat didefinisikan sebagai
cara individu memberi makna

 Persepsi adalah proses menafsirkan
informasi inderawi

 Persepsi adalah proses mental yang
digunakan untuk mengenali rangsangan

 Persepsi adalah pandangan atau
penilaian seseorang thd orang lain
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Persepsi sebagai proses
internal…
 Persepsi merupakan proses internal yang

dilalui individu dalam menseleksi, dan mengatur
stimuli yang datang dari luar.

 Stimuli itu ditangkap oleh indera, dan secara
spontan pikiran dan perasaan kita akan
memberi makna atas stimuli tersebut.

 Secara sederhana persepsi dapat dikatakan
sebagai proses individu dalam memahami
kontak/hubungan dengan dunia sekelilingnya.

 Informasi atau stimuli ditangkap oleh indera
dengan cara mendengar, melihat, meraba,
mencium dan merasa.  Stimuli itu dikirim ke
otak untuk dipelajari dan diinterpretasikan.
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Mempersepsi objek dan
mempersepsi manusia
 Apabila dikomparasikan, mempersepsi

manusia memang lebih sulit ketimbang
mempersepsi objek, karena: (a) Manusia
bersifat aktif ketika dipersepsi,
sedangkan objek pasif; (b) Persepsi
terhadap objek hanya menanggapi sifat-
sifat luar dari objek itu saja, sementara
untuk mempersepsi manusia perlu
mengenali aspek-aspek yang tidak
tampak.
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Mempersepsi objek

Garis horisontal manakah yang menurut
anda lebih panjang?
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Mempersepsi objek (lanjutan)

Dari gambar tersebut, bukankah garis
yang di bawah nampak lebih panjang?

 Sadarkah anda bahwa anda telah
melakukan kesalahan persepsi?

 Bukankah sebenarnya dua garis tsb
sama panjang?

 Apakah sudut lancip di kanan dan kiri
garis2 itu telah mempengaruhi persepsi
anda?
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Mempersepsi manusia

 Dalam sebuah acara tes wawancara penerimaan
pegawai, kadang-kadang pewawancara yang menjadi
“yuri” kesimpulannya saling berbeda dengan yuri lain.

 Mempersepsi manusia, berhadapan dengan sebuah
misteri, karena terdapat begitu banyak karakter manusia
yang tidak tampak oleh orang lain.

 Kadang kita langsung mempercayai ucapan seseorang.
Padahal sangat mungkin terjadi, “lain di mulut lain di
hati”.

 Yang tampak hanyalah sifat luarnya saja seperti:
pakaian, potongan rambut, perhiasan, dsb.

 Yang tidak tampak banyak sekali: harapan, keyakinan,
motivasi, keberhasilan, dll.
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Dua jenis filter

 Filter fisiologis, menunjuk pada kondisi dimana
perhatian kita hanya tertuju pada hal-hal yang
menarik. Penglihatan hanya tertuju pada objek
yang nampak indah. Pendengaran hanya akrab
pada suara yang lembut.

 Filter psikologis, membatasi perhatian kita
terhadap stimuli yang berkenan dengan
pertimbangan psikologis kita, misalnya kita
lebih memperhatikan orang yang senasib
dengan diri kita.
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Diskusikan

Dalam interaksi di lingkungan kampus,
dengan siapa saja anda sering
berkomunikasi secara interpersonal?

 Apa alasan anda?
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