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SENSASI PERSEPSI ATENSI

Dita Rachmayani., S.Psi., M.A

PROSES 

TanggapanPersepsiTransduksiSensasi

Proses pendeteksian

hadirnya stimuli 

Sederhana/perasaan/-

kesan yg timbul

sebagai akibat

Perangsangan suatu

reseptor dari

lingkungan.

Organ inderawi : mata, 

telinga, hidung, kulit & 

jaringan internal tubuh

Proses mengubah 
energi fisik �
energi kimia listrik 
� otak

Otak melakukan

Integrasi

(penggabungan), 

rekognisi, reorganisasi

& interpretasi

informasi sensoris yg

lebih kompleks �

Makna

Bersifat individual, krn

perasaan, kemampuan

berpikir, pengalaman2 

ind yg tdk sama

Manusia memberikan

reaksi dalam bentuk

perilaku atas

pemaknaan tersebut.
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CIRI SENSASI

• INDERAModalitas

• merah dgn biru; suara tinggi dgn suara rendah; bau wangi dgn bau busuk; rasa pahit 
dgn rasa manis; sentuhanKualitas

• merah tua dgn merah muda; suara tinggi melengking dengan tinggi alto; suara rendah
bass dgn rendah tenor; bau wangi bunga dgn bau wangi buah;rasa pedas pahit dgn
rasa pedas manis

Intensitas

• penggunaan anting, kalung yg tidak pernah dilepasAdaptasitas

• lamanya waktu penggunaan asesoris yg digunakanDurasi

DASAR FISIOLOGIS PERSEPSI

Sistem
Sensoris

• Sistem Indera

Pemrosesan
Informasi

• Bottom-Up

• Top-Bottom

Dimensi
Pengindraan

• Durasi

• Intensitas

Pemrosesan
Informasi

Bottom-Up Processing (Direct Perception) : Reseptor
sensoris mencatat informasi mengenai lingkungan luar
dan mengirim ke otak untuk dianalisis & interpretasi.

identifikasi bagian2 spesifik -> pola yg utuh

Ex : mendengarkan lagu baru

Top-Bottom Processing (Constructive Procession) :

pemrosesan kognisi pada tingkat yg lebih tinggi ke otak
(tdk dipicu rangsangan) dari pengalaman sebelumnya.

Identitas suatu pola -> bagian2 pola

merasakan-mengaplikasikan.

Ex : membuat lagu, Pengambilan keputusan.
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SISTEM INDERA

• Penglihatan dipengaruhi oleh panjang gelombang, intensitas & kompleksitas 
cahaya. (intensitas warna, gerakan)

Visual

• Karakteristik fisik dari stimulus (suara):
• Frekuensi/nada (rendah/tinggi) & Amplitudo (keras/lembutnya)

Auditori

• Mendeteksi > 10.000 bau terpisah
• Ingatan yg baik dari Pengalaman lampau dg sekedar mencium aroma tertentu

Penciuman

• Alat indera/Sel reseptor ada di 10.000 bintil rasa, di seluruh lidah, bagian mulut & tenggorokan
• Dipengaruhi genetik

Pengecap

• Rasa, Sentuhan, Tekanan, Temperatur
• Mengenali potensi bahaya & merespon rasa sakit

Perasa

PENGUKURAN INDERA

Ambang Batas Absolut

• Jumlah terkecil stimulus (energi fisik) yang harus ditampilkan 
agar terdeteksi indera (min. 50% dr total percobaan)

• Contoh : Bunyi detak jam dr jarak 20 kaki dlm situasi sunyi, Rasa 1 
sdt gula dlm 2 galon air, Aroma 1 tetes parfum yg disebar di 3 
ruang, Nyala lilin masih terlihat pd jarak 30 mil di malam gelap 
cerah

• Standar banyak orang

Ambang Batas 
Perbedaan

• Tingkat terkecil stimulasi yg perlu ditambah/kurangi agar terasa
bahwa ada perubahan yang terjadi.

• Contoh penjahit : bisa membedakan warna & tekstur kain; pianis

: main pelan, menaikkan vol dikit, kita terasa naiknya; Fitnes, 

beban ditambah 0,2kg � terasa ada bedanya/lebih berat dr
biasanya

• Batas meningkat seiring besarnya rangsang

• Masing2 orang berbeda
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TEORI DETEKSI SINYAL

• teori persepsi yg membagi deteksi sinyal sensorik mjd proses sensorik
� proses pengambilan keputusan. Misal deteksi sinyal radar: 2 
pesawat sdg berdekatan � untuk ambil keputusan menjauhkan
(selamat)><diam saja (menyebabkan tabrakan)

• 4 respon:
• Sungguh ada

• Bilang ada sinyal, tapi sebenarnya tidak ada

• Tidak mampu mendeteksi sinyal

• Dengan tepat nyatakan tidak ada sinyal

• Faktor2: kelelahan, harapan, terdesak (Demeyer, dkk, 2007), 
kewaspadaan, motif pribadi (Wade & Travis, 2014).

MEMPERSEPSIKAN RANGSANGAN

Atensi Selektif

• fokus pada aspek 
spesifik dari 
pengalaman dan 
mengabaikan 
aspek lainnya.

Set Persepsi

• kesiapan 
mempersepsikan 
sesuatu dengan 
cara tertentu 

Adaptasi Sensoris

• perubahan 
tingkat
Keresponsifan 
sensoris 
berdasarkan 
tingkat rata-rata 
rangsangan 
lingkungan.
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Secepat mungkin sebutkan warna
dari kotak2 dibawah ini !

Secepat mungkin sebutkan
warna yg digunakan pada setiap kata !

HIJAU BIRU MERAH

MERAH HIJAU BIRU

KUNING MERAH KUNING

BIRU KUNING HIJAU
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Berapa jumlah kartu as waru / sekop
dalam gambar ini?

DEPRIVASI STIMULUS

• Ketiadaan stimulus pada tingkat normal.

• Kekurangan pengalaman sensoris

• Misal : orang diisolasi dalam ruangan sepi, tidak boleh melakukan
apa2, mata dan pendengaran dibatasi �biingung, gelisah, 
penglihatan menjadi aneh, -- menjadi pengalaman yg tidak
menyenangkan/berbahaya.(Wade, 2014)

� Menjadi dasar mengapa orang ketika sendirian cenderung suka
menyetel music/TV , isolasi dianggap sbg hukuman.

Tapi ternyata kemampuan intelektual & persepsi, kemauan diri, lama 
waktu � seseorang lebih santai, tidak gelisah
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MACAM-MACAM PERSEPSI

Persepsi 
Kedalaman: 
kemampuan 

mempersepsikan 
objek secara tiga 

dimensi 

Persepsi gerak :

Kemampuan 
mempersepsikan 

objek yang 
tampak bergerak

Persepsi Bentuk : 
pengorganisasian

persepsi -> 4 
hukum dari
Pendekatan

Gestalt

HUKUM GESTALT : PROXIMITY PRINCIPLE

• Seseorang cenderung mempersepsi
stimulus-stimulus yang berdekatan
sebagai satu kelompok. 

• Pada contoh ini, seseorang akan
cenderung melihat ada dua kelompok
gambar titik merah dibandingkan dengan
ada 4 lajur titik. 
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HUKUM GESTALT : SIMILARITY PRINCIPLE

• Seseorang akan cenderung mempersepsikan
stimulus yang sama sebagai satu kesatuan.

• Pada gambar ini, walaupun jarak antar titik sama, 
tetapi orang cenderung mempersepsi bahwa
terdapat dua kelompok / lajur titik [yaitu titik
yang berwarna merah dan titik yang berwarna
biru] dibandingkan empat lajur titik.  

HUKUM GESTALT : CONTINUITY PRINCIPLE

• Prinsip ini menunjukkan bahwa kerja otak
manusia secara alamiah melakukan proses 
melengkapi informasi yang diterimanya
walaupun sebenarnya stimulus tidak
lengkap. 

• Pada gambar ini, seseorang cenderung
untuk mempersepsikan bahwa ada dua
garis yang bersilang membentuk huruf “X”, 
alih-alih melihatnya sebagai kumpulan titik-
titik. 
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HUKUM GESTALT : CLOSURE PRINCIPLE

• Kecenderungan mempersepsikan sesuatu
yang kurang lengkap menjadi lengkap, 
sehingga menjadi sesuatu yang penuh arti.

• Garis2 yang bersama2 membatasi atau
menutup suatu ruang, dipandang sbg satu
kesatuan. Orang tidak melihat kombinasi ][ 
, melainkan kombinasi []

PRINSIP GESTALT

PRINSIP “FIGURE-GROUND”

manusia, secara sengaja
maupun tidak, memilih dari
serangkaian stimulus, mana
yang menjadi fokus atau
bentuk utama [=figure] dan
mana yang menjadi latar
[=ground].
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KEMAMPUAN & PENYEBAB PERBEDAAN PERSEPSI

• bersifat bawaan & berkembang sejak usia dini

Kemampuan Alami

• Terbentuk melalui pengalaman

Periode Kritis

• Kebutuhan � Lapar, lbh cepat melihat
makanan

• Kepercayaan � Melihat meteor jatuh sbg ufo

• Emosi � Takut pada setan, mudah terbayang

• Ekspektasi � melihat orang lain sbg org yg kita
kenal.

• Faktor Eksternal : intensitas, ukuran, kontras, 
kebaruan.

Pengaruh Psikologis & Budaya

• Manusia cenderung memfokuskan perhatian
kita pada satu atau dua objek saja

Perhatian

• Kebutuhan2 atau harapan sesaat maupun yang 
menetap pada diri seseorang

Kebutuhan

• Sistem nilai yang berlaku dalam suatu
masyarakat

Sistem nilai

• Adanya pengalaman terdahulu yg berbeda dg 
individu lain

Pengalaman

• Gangguan jiwa dapat menyebabkan kesalahan
persepsi yang disebut halusinasi

Gangguan

kejiwaan

ILUSI

• terjadi ketika petunjuk-petunjuk
sensorik tidak tepat mengarahkan, atau
ketika kita salah mengartikan, petunjuk
yang ada.

• Merupakan kesalahan dalam persepsi /
Persepsi yg palsu atau menyimpang

• Contoh :

Rel kereta api, seakan-akan kedua rel
bertemu pada satu titik di cakrawala,
padahal tidak.
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Ilusi Muller-Lyer

Dua garis pada gambar (a) sama tepat panjangnya. Kita mungkin tertipu
hingga mempersepsikannya berbeda karena otak kita memaknai garis dengan
cabang yang mengarah ke luar sebagai lebih jauh, seperti sebuah sudut jauh
dalam bangunan, dan garis dengan cabang yang mengarah ke dalam sebagai
lebih dekat, seperti sebuah sudut dekat dalam sebuah bangunan (b).

FAKTOR PENYEBAB ILUSI

• contoh:gambar pada cermin atau gaung suaraeksternal

• Contoh : lapar, makan nasikebiasaan

• contoh:anda ingin sekali ketemu dengan kekasih anda yang telah lama 
tidak bertemu, anda melihat orang yang ada miripnya sedikit, anda kira
itu kekasih anda

Kesiapan mental 
/ harapan 
tertentu

• contoh:rangsang yang diamati terlalu kompleks, maka rangsang tsb dpt
menutup2i atau menyamarkan fakta objektif dari obyek

Kondisi 
rangsangan 

terlalu kompleks
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TUGAS 1 : SENSASI PERSEPSI

Buatlah menjadi 7 
kelompok, dengan rincian
tugas sbb :

• 4 kelompok
membahas mengenai
aplikasi Sensasi-
Persepsi (Presentasi
hari Rabu, 19
September 2018)

• 3 kelompok
membahas mengenai
aplikasi Atensi
(Presentasi hari
Kamis, 20 September 
2018)

Carilah contoh sensasi dan persepsi / Atensi dalam
kehidupan sehari-hari, dapat berupa :

• video/film/cuplikan mengenai penjelasan sensasi dan
persepsi / Atensi.

• berdasarkan kasus (dari koran/majalah/internet) yang
relevan.

• Pengumpulan tugas : Paparan video/film/cuplikan
maupun berdasarkan kasus di lapangan dilampirkan.
Sementara, hasil analisis keterkaitan dengan materi
ditulis tangan di lembar folio, dikumpulkan pada
hari Rabu, 19 September 2018

• Presentasi : menggunakan media PPT dan batas
waktu presentasi setiap kelompok adalah 15 menit.

KELOMPOK

SENSASI-PERSEPSI

1. Asti dkk

2. Shafa dkk

3. Ditya dkk

4. Ellen dkk

ATENSI

5. Dhimas dkk

6. Annisa dkk

7. Izzul dkk


