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A) BERFIKIR 

Salah satu perbedaan yang signifikan antara makhluk manusia dengan 

hewan adalah kemampuannya dalam berfikir.  Bahkan eksistensi manusia sangat 

ditentukan oleh sejauhmana otaknya digunakan untuk befikir.  Seorang filsuf 

Yunani, Rene Descartes pun menegaskan, ”Cogito ergo sum (Aku berfikir maka aku 

ada),”. Secara sederhana, berfikir dapat diartikan sebagai kegiatan membuat 

kalimat, menyusun kata-kata yang dipahami untuk menghasilkan sebuah makna 

baru.  Karena berpikir adalah proses menyusun kalimat, maka kualitas berpikir 

ditentukan oleh seberapa banyak kata atau istilah yang dipahami tersebut.  

Semakin banyak kata dan istilah yang dikuasai tentunya maka akan semakin luas 

proses berpikir yang dapat dilakukan. Setiap kata mewakili sebuah konsep, yang 

juga berarti pengetahuan. Memperkaya pengetahuan berarti menambahkan kosa 

kata baru ke dalam pikiran, atau membuat proposisi baru dari kata-kata yang 

sudah dipahami.  Menyatakan hubungan-hubungan dari setiap konsep sehingga 

jelas maknanya. Dengan demikian, proses berfikir manusia pertama kali ditentukan 

oleh proses mencermati stimuli-stimuli yang ada.  Proses berfikir dalam kajian Ilmu 

komunikasi merupakan proses komunikasi intrapersonal. Adapun tahan-tahap 
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yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai tahap berfikir atau memeroleh 

informasi tersebut, di antaranya : 

 

a.1 Sensasi 

Sejak manusia dilahirkan dan berhubungan dengan dunia luar maka saat itu 

pulalah ia menerima rangsangan atau stimulus dari luar, selain tentunya 

rangsangan dari dalam dirinya.  Untuk mengenal dunia luar atau stimulus-stimulus 

tersebut maka manusia melakukan proses penginderaan melalui alat inderanya.  

Dengan demikian, tahap paling awal penerimaan informasi adalah sensasi.  Secara 

definitif, sensasi punya dua arti.  Makna yang sederhana adalah PERASAAN, dan 

pengertian lainnya adalah SESUATU YANG MENGGEMPARKAN.  Namun, yang 

dimaksud sensasi di sini adalah yang berkaitan dengan perasaan atau alat indera. 

Sensasi berasal dari kata ”sense”, artinya alat penginderaan, yang menghubungkan 

organisme dengan lingkungannya.  Melalui alat – alat indra, makna pesan yang 

dikirimkan ke otak harus dipelajari.  Semua indra mempunyai andil bagi 

berlangsungnya komunikasi. Penglihatan menyampaikan pesan nonverbal ke otak 

untuk diinterprestasikan. Pendengaran juga menyampaikan pesan verbal ke otak 

untuk ditafsirkan. Penciuman, sentuhan dan pengecapan, terkadang memainkan 

peranan penting dalam komunikasi, seperti bau parfum yang menyengat, jabatan 

tangan yang kuat, dan rasa air garam di pantai. Bila alat-alat indera mengubah 

informasi menjadi impuls-impuls saraf dengan bahasa yang dipahami oleh otak, 

maka terjadilah sensasi. Dengan demikian, sensasi adalah penerimaan dari segala 

sesuatu yang menerpa organisme (stimulus/rangsangan) melalui alat indera.  Pada 

sensasi, unsur-unsur stimulus belum terurai, masih dalam satu kesatuan.  

Sementara menurut Dennis Coon, Sensasi adalah pengalaman elementer 

yang segera, yang tidak memerlukan penguraian verbal. Simbolis, atau konseptual, 

dan terutama sekali berhubungan dengan kegiatan alat indera. Fungsi alat indera 

dalam menerima informasi dari lingkungan sangatlah penting.  Melalui alat indera 

manusia dapat memahami kualitas lingkungannya.  Lebih dari itu, melalui alat 

indera manusia memeroleh pengetahuan dan semua kemampuan untuk 

berinteraksi dengan dunianya. 
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”THERE IS NOTHING IN THE MIND  EXCEPT WHAT WAS FIRST IN 

THE SENSE,” (Tidak ada apa-apa dalam diri kita kecuali harus lebih 

dahulu lewat alat indera) -- John Locke, 

 

a.1.1 Syarat-Syarat Terjadinya Sensasi  

- Adanya objek yang diamati atau kekuatan stimulus. 

- Objek menimbulkan stimulus yang mengenai indera (reseptor) sehingga 

terjadi sensasi. Untuk bisa diterima oleh indera diperlukan kekuatan 

stimulus yang disebut sebagai ambang mutlak (absolute threshold).  

- Kepastian alat indera (reseptor) yang cukup baik serta syaraf (sensoris) 

yang baik sebagai penerus kepada pusat otak (kesadaran) untuk 

menghasilkan respon. 

- Pengalaman dan lingkungan budaya. Pengalaman dan budaya 

mempengaruhi kapasitas alat indera yang mempengaruhi sensasi. 

 

 Ambang Mutlak (Absolute Threshold) 

Apa saja yang menyentuh alat indera – dari dalam maupun dari luar – 

disebut stimuli.  Alat penerima (indera) akan segera mengubah stimuli menjadi 

energi syaraf untuk disampaikan ke otak melalui proses transduksi.  Agar stimuli 

dapat diterima oleh indera maka stimuli tersebut harus kuat.  Namun, indera 

memiliki batasan.  Batasan minimal intensitas stimuli dari alat indera itulah yang 

dinamakan ambang mutlak, misalnya alat indera Mata hanya dapat menangkap 

stimuli yang mempunyai panjang gelombang cahaya antara 380 - 780 nanometer. 

Sementara telinga hanya dapat mendeteksi frekuensi gelombang suara yang 

berkisar antara 20 – 20.000 herzt.  Sedangkan manusia akan sanggup menerima 

temperatur  10oC sampai 45oC.  Di bawah 10oC akan menggigil dengan perasaan 

dingin yang mencekam, dan di atas 48oC akan mengalami kepanasan yang 

menyengat. Jadi dapat dikatakan bahwa sensasi adalah proses manusia dalam 

menerima informasi sensoris [energi fisik dari lingkungan] melalui penginderaan 

dan menerjemahkan informasi tersebut menjadi sinyal-sinyal “neural” yang 

bermakna. Misalnya, ketika seseorang melihat (menggunakan indera visual, yaitu 

mata) sebuah benda berwarna merah, maka ada gelombang cahaya dari benda itu 
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yang ditangkap organ mata, lalu diproses dan ditransformasikan menjadi sinyal-

sinyal di otak, yang kemudian diinterpretasikan sebagai “warna merah”. 

 

a.2 Persepsi 

Persepsi atau pengamatan merupakan proses internal untuk memilih, 

mengevaluasi dan mengorganisasikan rangsangan dari lingkungan eksternal.  

Karenanya, persepsi menurut Drever merupakan suatu proses pengenalan atau 

identifikasi sesuatu dengan menggunakan panca indera (Sasanti, 2003).  Kesan 

yang diterima individu sangat tergantung pada seluruh pengalaman yang telah 

diperoleh melalui proses berpikir dan belajar, serta dipengaruhi oleh faktor yang 

berasal dari dalam diri individu. Dengan kata lain persepsi adalah cara kita 

mengubah energi – energi fisik lingkungan kita menjadi pengalaman yang 

bermakna.  Persepsi juga merupakan inti dari komunikasi karena persepsilah yang 

menentukan untuk memilih pesan.  Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi 

individu, semakin mudah dan semakin sering mereka berkomunikasi, dan sebagai 

konsekuensinya semakin cenderung membentuk kelompok budaya atau kelompok 

identitas. Lebih jelasnya tentang pengertian persepsi, berikut sejumlah definisi 

yang dikemukakan oleh para ahli : 

 

”PERSEPSI SEBAGAI AKTIVITAS YANG MEMUNGKINKAN MANUSIA 

MENGENDALIKAN RANGSANGAN-RANGSANGAN YANG SAMPAI KEPADANYA 

MELALUI ALAT INDERANYA, MENJADIKANNYA KEMAMPUAN ITULAH 

DIMUNGKINKAN INDIVIDU MENGENALI MILLEU (LINGKUNGAN PERGAULAN) 

HIDUPNYA.  

Sabri (1993)  

 

”PERSEPSI ADALAH SUATU PROSES PENGAMATAN SESEORANG YANG 

BERASAL DARI SUATU KOGNISI SECARA TERUS MENERUS DAN DIPENGARUHI 

OLEH INFORMASI BARU DARI LINGKUNGANNYA. RIGGIO (1990) JUGA 

MENDEFINISIKAN PERSEPSI SEBAGAI PROSES KOGNITIF BAIK LEWAT 

PENGINDERAAN, PANDANGAN, PENCIUMAN DAN PERASAAN YANG KEMUDIAN 

DITAFSIRKAN. 

Mar’at (1981)  

 

”PERSEPSI IALAH INTERPRETASI TENTANG APA YANG DIINDERAKAN ATAU 

DIRASAKAN INDIVIDU  

(Bower).  
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”PERSEPSI MERUPAKAN PROSES YANG TERJADI DI DALAM DIRI INDIVIDU 

YANG DIMULAI DENGAN DITERIMANYA RANGSANG, SAMPAI RANGSANG 

ITU DISADARI DAN DIMENGERTI OLEH INDIVIDU SEHINGGA INDIVIDU 

DAPAT MENGENALI DIRINYA SENDIRI DAN KEADAAN DI SEKITARNYA,”  

(Bimo Walgito) 

 

”PERSEPSI MERUPAKAN PROSES PENGORGANISASIAN DAN 

PENGINTERPRETASIAN TERHADAP STIMULUS OLEH ORGANISME ATAU 

INDIVIDU SEHINGGA DIDAPAT SESUATU YANG BERARTI DAN MERUPAKAN 

AKTIVITAS YANG TERINTEGRASI DALAM DIRI INDIVIDU,”  

(Davidoff) 

 

a.2.1 Diferensiasi Persepsi & Sensasi 

Persepsi merupakan proses organisme menginterpretasikan dan 

mengorganisir sensasi untuk menghasilkan suatu pengalaman yang penuh arti.  

Bila sensasi pada umumnya bersifat segera, relatif tidak memproses rangsangan 

yang berhubungan dengan indera mata, telinga, hidung, lidah, atau kulit, maka 

persepsi lebih menguraikan pengalaman seseorang dan secara khas melibatkan 

pengolahan lebih lanjut dari masukan yang berhubungan dengan perasaan.  

Dalam prakteknya, sensasi dan persepsi tidak terpisahkan, sebab mereka menjadi 

bagian dari satu proses yang berlanjut.  Organ indera manusia menerjemahkan 

energi fisik dari lingkungan ke dalam gerakan elektrik yang diproses oleh otak.  

Sebagai contoh, cahaya elektromagnetik yang menyorot mata menyebabkan sel –

sel yang peka rangsangan dalam mata mengaktifkan dan mengirimkan isyarat ke 

otak.  Tetapi manusia tidak pernah memahami isyarat ini.   

Proses dari persepsi menjadikan manusia menginterpretasikan semua objek, 

peristiwa, orang-orang, dan situasi. Tanpa kemampuan untuk mengorganisir dan 

menginterpretasikan sensasi, hidup akan kacau dan tidak bermakna.  Manusia 

tidak pernah bertemu dengan apa yang disebut sebagai warna, bentuk, dan bunyi. 

Seseorang tanpa memiliki kemampuan perseptual maka tidak akan bisa mengenali 

wajah, memahami bahasa, atau menghindari ancaman. Persepsi merupakan 

konsep yang sangat penting dalam psikologi, karena melalui persepsilah manusia 

dapat memandang dunianya.  Apakah dunia terlihat “berwarna” cerah, pucat, atau 

hitam, semuanya adalah persepsi manusia yang bersangkutan.  Namun terkadang  
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Istilah persepsi sering dikacaukan dengan istilah sensasi.  Sensasi hanya berupa 

kesan sesaat, saat stimulus baru diterima otak dan belum diorganisasikan dengan 

stimulus lainnya dan ingatan-ingatan yang berhubungan dengan stimulus 

tersebut.  Sensasi merupakan fungsi fisiologis, dan lebih banyak tergantung pada 

kematangan dan berfungsinya organ-organ sensoris.    

Jadi dapat dikatakan bahwa sensasi adalah proses manusia dalam dalam 

menerima informasi sensoris melalui penginderaan dan menerjemahkan informasi 

tersebut menjadi sinyal-sinyal “neural” yang bermakna.  Misalnya, ketika seseorang 

melihat sebuah benda berwarna biru, maka ada gelombang cahaya dari benda itu 

yang ditangkap oleh organ mata, lalu diproses dan ditransformasikan menjadi 

sinyal-sinyal di otak, yang kemudian diinterpretasikan sebagai “warna biru”. 

Berbeda dengan sensasi, persepsi merupakan sebuah proses yang aktif dari 

manusia dalam memilah, mengelompokkan, serta memberikan makna pada 

informasi yang diterimanya.  Benda berwarna biru akan memberikan sensasi warna 

biru, tapi orang tertentu akan merasa bersemangat ketika melihat warna biru 

tersebut itu. 

 

a.2.2 Prinsip-Prinsip Persepsi 

Sebagian besar dari prinsip-prinsip persepsi merupakan prinsip 

pengorganisasian berdasarkan teori Gestalt.  Teori Gestalt percaya bahwa persepsi 

bukanlah hasil penjumlahan bagian-bagian yang diindera seseorang, tetapi lebih 

dari itu merupakan keseluruhan (the whole).  Teori 

Gestalt menjabarkan beberapa prinsip yang dapat 

menjelaskan bagaimana seseorang menata sensasi 

menjadi suatu bentuk persepsi. Prinsip persepsi yang 

utama adalah prinsip figure and ground. Prinsip ini 

menggambarkan bahwa manusia, secara sengaja 

maupun tidak, memilih dari serangkaian stimulus, 

mana yang menjadi fokus atau bentuk utama (figure) 

dan mana yang menjadi latar (ground).  Misalnya, 

gambar di bawah ini menunjukkan seseorang dapat 

menjadikan bentuk gadis sebagai figure, dan detil yang lain sebagai ground, atau 

sebaliknya.  
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a.2.3 Proses Terjadinya Persepsi 

Ada tiga (3) langkah atau tahap dalam proses terjadinya persepsi yang 

dapat dipaparkan sebagai berikut, di antaranya : 

 

 Stimulasi alat indera (sensory stimulation) 

Merupakan tahapan ketika manusia menyadari adanya stimulus yang 

mengenai indera.  Namun terkadang manusia tidak selalu menyadari adanya 

stimuli yang datang tersebut karena indera manusia memiliki pilihan terhadap 

setiap stimulus yang datang. 

 

 Stimuli terhadap alat indera diatur  

Merupakan proses organisasi perseptual dalam beberapa prinsip yang 

meliputi : 

- HUKUM KEDEKATAN (PROXIMITY) : Object yang dekat antara satu sama 

lain, dan semakin nampak sama secara mental akan dikelompokkan 

dalam satu kesatuan utuh. Manusia akan cenderung menggolongkan 

bidang kesatu dengan bidang ke dua dari sebelah kiri sebagai satu 

pasangan, sementara bidang kedua dan ketiga tidak pasangkan.   

- HUKUM PERSAMAAN (SIMILARITY) : Persepsi manusia cenderung untuk 

menyatukan bagian-bagian bidang visuil yang serupa atau sama apakah 

dalam bentuk warna, tekstur, bentuk, atau bentuk-bentuk lainnya.  

- HUKUM KESINAMBUNGAN (CONTINUITY) : Prinsip ini menuntun 

manusia untuk melihat satu garis mengarah dalam bentuk yang teratur 

dan bukannya suatu bentuk yang tidak teratur.  

- HUKUM PENGAKHIRAN (CLOSURE) : Prinsip ini menunjukkan bahwa 

manusia memiliki cenderung untuk melengkapi atau menyempurnakan 

bentuk yang tidak sempurna dalam satu kesatuan utuh.  

- HUKUM KEBIASAAN UMUM (COMMON FATE) : Prinsip ini mengarahkan 

manusia untuk menyatukan sekelompok objek yang bergerak pada ke 

arah yang sama.  

- HUKUM KESEDERHANAAN (SIMPLICITY) : Merupakan prinsip yang 

menunjukkan manusia secara intuisi menyukai suatu yang bersifat 

sederhana dan seimbang.  



 

 

 

 8 

 Stimulasi alat indera ditafsirkan-dievaluasi 

Merupakan proses subjektivitas dalam diri manusia dalam memaknai suatu 

stimulus. Pada proses kedua manusia melakukan penafsiran yang kemudian 

dilanjutkan dengan tindakan evaluasi terhadap penafsiran tersebut. Proses 

penafsiran-evaluasi ini dipengaruhi oleh pengalaman, kebutuhan, keinginan, 

sistem nilai, keyakinan dan emosi pada saat mempersepsi. 

 

a.2.4 Proses yang Mempengaruhi Persepsi 

Persepsi dipengaruhi berbagi proses psikologi penting yang meliputi enam 

proses utama di antaranya sebagai berikut : 

 Teori keperibadian implisit (implicit personality theory) -- Merupakan 

suatu kondisi terjadinya “efek halo” dalam diri manusia yang 

mempengaruhi proses persepsinya terhadap suatu objek.  Manusia jika 

mempercayai sesorang yang memiliki sejumlah kualitas positif maka ia 

akan memberi kesimpulan bahwa orang tersebut juga memiliki kualitas 

positif yang lain pula, begitu juga sebaliknya. 

 Ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya (self fullfilling prophecy) -- 

Adalah kondisi yang terjadi pada diri seseorang yang membuat 

prakiraan atau merumuskan keyakinan yang menjadi kenyataan karena 

ia bertindak seakan-akan hal yang diyakininya itu benar-benar terjadi. 

 Aksentuasi perceptual (perceptual accentuaition) -- Adalah proses 

pandangan subjektivitas tentang kebaikan dan kelebihan dari suatu 

objek yang disukai daripada objek yang tidak disukai. 

 Primasi resensi (primacy recency) -- Adalah proses penggunaan 

informasi yang datang lebih dahulu untuk mendapatkan gambaran 

umum tentang suatu objek dan kemudian menggunakan informasi 

kedua untuk membuat gambaran lebih spesifik.  Ini menunjukkan bahwa 

kesan pertama yang tercipta lebih penting daripada tambahan Informasi 

yang datang belakangan.  

 Konsistensi (consistency) -- Adalah proses mempertahankan dan 

memelihara keseimbangan diantara sikap-sikap yang dipilih.  Manusia 

berharap objek yang disukai memiliki karakteristik yang disukainya 

begitu juga sebaliknya.  
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 Stereotiping (stereotyping) -- Merupakan jalan pintas manusia dalam 

melakukan persepsi. Manusia akan mempersepsi suatu objek 

berdasarkan latar belakang objek yang dipersepsi tersebut. Seorang 

yang tinggal di daerah dengan konstelasi premanisme yang tinggi akan 

dipersepsi memiliki perilaku yang juga seperti preman. 

 

ACHTUNG 

Enam proses di atas selain menentukan penafsiran terhadap 

stimulus sekaligus juga menjadi faktor penghambat terjadinya 

keakuratan dalam persepsi seseorang. 
 

a.2.5 Jenis-Jenis Persepsi 

Proses pemahaman terhadap rangsang atau stimulus yang diperoleh oleh 

indera menyebabkan persepsi terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain :. 

 PERSEPSI VISUAL : Persepsi visual didapatkan dari indera penglihatan. 

Persepsi ini adalah persepsi yang paling awal berkembang pada bayi, 

dan mempengaruhi bayi dan balita untuk memahami dunianya.  

 PERSEPSI AUDITORI : Persepsi auditori didapatkan dari indera 

pendengaran yaitu telinga. 

 PERSEPSI PERABAAN : Persepsi pengerabaan didapatkan dari indera 

taktil yaitu kulit. 

 PERSEPSI PENCIUMAN : Persepsi penciuman didapatkan dari indera 

penciuman yaitu hidung. 

 PERSEPSI PENGECAPAN : Persepsi pengecapan atau rasa didapatkan dari 

indera pengecapan yaitu lidah. 

  

a.2.6 Faktor – Faktor Persepsi 

Mar'at (Aryanti, 1995) mengemukakan bahwa persepsi dipengaruhi oleh 

faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala, dan pengetahuan terhadap objek 

psikologis.   Sementara Rahmat (dalam Aryanti, 1995) mengemukakan bahwa 

persepsi juga ditentukan juga oleh faktor FUNGSIONAL dan STRUKTURAL. 

Beberapa faktor fungsional atau faktor yang bersifat personal antara kebutuhan 

individu, pengalaman, usia, masa lalu, kepribadian, jenis kelamin, dan lain-lain yang 
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bersifat subyektif.  Sementara faktor struktural atau faktor dari luar individu antara 

lain, lingkungan keluarga, hukum-hukum yang berlaku, dan nilai-nilai dalam 

masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan 

suatu proses aktif timbulnya kesadaran dengan segera terhadap suatu obyek yang 

merupakan faktor internal serta eksternal individu meliputi keberadaan objek, 

kejadian dan orang lain melalui pemberian nilai terhadap objek tersebut. Sejumlah 

informasi dari luar mungkin tidak disadari, dihilangkan atau disalahartikan.  

Mekanisme penginderaan manusia yang kurang sempurna merupakan salah satu 

sumber kesalahan persepsi (Bartol, 1994). 

 

 Budaya Sebagai Faktor Persepsi 

Faktor – faktor internal bukan saja mempengaruhi atensi sebagai salah satu 

aspek persepsi, tetapi juga mempengaruhi persepsi secara keseluruhan, terutama 

penafsiran atas suatu rangsangan.  Agama, ideologi, tingkat ekonomi, pekerjaan, 

dan cita rasa sebagai faktorfaktor internal jelas mempengaruhi persepsi seseorang 

terhadap realitas. Dengan demikian persepsi itu terkait oleh budaya (culture-

bound). Kelompok-kelompok budaya boleh jadi berbeda dalam mempersepsikan 

sesuatu. Orang Jepang berpandangan, kegemaran berbicara adalah kedangkalan, 

sedangkan orang Amerika berpandangan, mengutarakan pendapat secara terbuka 

adalah hal yang baik. 

Larry A. Samovar dan Richard E. Porter mengemukakan 6 unsur budaya 

yang secara langsung mempengaruhi persepsi ketika berkomunikasi dengan orang 

dari budaya lain, yakni : 

- Kepercayaan (beliefs), nilai ( values ), sikap ( attitude ) 

- Pandangan dunia ( world view ) 

- Organisasi sosial ( sozial organization ) 

- Tabiat manusia ( human nature ) 

- Orientasi kegiatan ( activity orientation ) 

- Persepsi tentang diri dan orang lain ( perseption of self and other ) 

 

a.2.7 Pembentukan Persepsi 

Proses pembentukan persepsi dijelaskan oleh Feigi (dalam Yusuf, 1991: 108) 

sebagai pemaknaan hasil pengamatan yang diawali dengan adanya stimuli. Setelah 
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mendapat stimuli, pada tahap selanjutnya terjadi seleksi yang berinteraksi dengan 

"interpretation", begitu juga berinteraksi dengan "closure". Proses seleksi terjadi 

pada saat seseorang memperoleh informasi, maka akan berlangsung proses 

penyeleksian pesan tentang mana pesan yang dianggap penting dan tidak 

penting. Proses closure terjadi ketika hasil seleksi tersebut akan disusun menjadi 

satu kesatuan yang berurutan dan bermakna, sedangkan interpretasi berlangsung 

ketika yang bersangkutan memberi tafsiran atau makna terhadap informasi 

tersebut secara menyeluruh. Menurut Asngari (1984: 12-13) pada fase interpretasi 

ini, pengalaman masa silam atau dahulu. memegang peranan yang penting. 

Faktor-faktor fungsional yang menentukan persepsi seseorang berasal dari 

kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain termasuk yang kita sebut 

sebagai faktor-faktor personal (Rakhmat 1998: 55).  Selanjutnya Rakhmat 

menjelaskan yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, tetapi 

karakteristik orang yang memberi respon terhadap stimuli. Persepsi meliputi juga 

kognisi (pengetahuan), yang mencakup penafsiran objek, tanda dan orang dari 

sudut pengalaman yang bersangkutan (Gibson, 1986 : 54). Selaras dengan 

pernyataan tersebut Krech, dkk. (dalam Sri Tjahjorini Sugiharto 2001: 19) 

mengemukakan bahwa persepsi seseorang ditentukan oleh dua faktor utama, 

yakni pengalaman masa lalu dan faktor pribadi. 

 

a.2.8 Kegagalan Persepsi 

Persepsi seringkali tidak cermat. Salah satu penyebabnya adalah asumsi 

atau pengharapan.  Berikut beberapa bentuk dan kegagalan persepsi, di antaranya: 

 KESALAHAN ATRIBUSI : Atribusi adalah proses internal dalam diri kita 

untuk memahami penyebab perilaku orang lain. 

 EFEK HALO : Merujuk pada fakta, begitu kita membentuk kesan 

menyeluruh mengenai seseorang, kesan yang menyeluruh ini cenderung 

menimbulkan efek yang kuat atas penilaian kita akan sifat- sifatnya yang 

spesifik. 

 STEREOTIP : Adalah mengeneralisasikan orang – orang berdasarkan 

sedikit informasi dan membentuk asumsi mengenai mereka berdasarkan 

keanggotaan mereka dalam suatu kelompok.  

 PRASANGKA : Suatu kekeliruan persepsi terhadap orang yang berbeda. 
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Istilah ini berasal dari bahasa latin ( praejudicium ), yang berarti 

preseden atau penilaian berdasarkan pengalaman terdahulu. 

 GEGAR BUDAYA : Suatu bentuk ketidak mampuan menyesuaikan diri, 

yang merupakan reaksi terhadap upaya sementara yang gagal untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungan dan orang –orang baru. 

 

a.2.9 Cakupan Persepsi 

 PENGINDERAAN (SENSASI) = Melalui alat – alat indra (indera perasa, 

indera peraba, indra pencium, indra pengecap, dan indra pendengar) 

makna pesan yang dikirimkan ke otak harus dipelajari. Semua indera itu 

mempunyai andil bagi berlangsungnya komunikasi manusia, penglihatan 

menyampaikan pesan nonverbal ke otak untuk diinterprestasikan. 

Pendengaran juga menyampaikan pesan verbal ke otak untuk 

ditafsirkan. Penciuman, sentuhan dan pengecapan, kadang memainkan 

peranan penting dalam komunikasi, seperti bau parfum yang 

menyengat, jabatan tangan yang kuat, dan rasa air garam dipantai. 

 ATENSI ATAU PERHATIAN = Merupakan pemrosesan secara sadar 

sejumlah kecil informasi dari sejumlah besar informasi yang tersedia. 

Informasi didapatkan dari penginderaan, ingatan dan, proses kognitif 

lainnya.  Proses atensi membantu efisiensi penggunaan sumber daya 

mental yang terbatas yang kemudian akan membantu kecepatan reaksi 

terhadap rangsang tertentu. Atensi dapat merupakan proses sadar 

maupun tidak sadar. 

 INTERPRETASI = Adalah proses komunikasi melalui lisan atau gerakan 

antara dua atau lebih pembicara yang tak dapat menggunakan simbol- 

simbol yang sama, baik secara simultan (dikenal sebagai interpretasi 

simultan) atau berurutan (dikenal sebagai interpretasi berurutan). 

 PERHATIAN (ATTENTION) = “Adalah proses mental ketika stimuli atau 

rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli 

lainnya melemah,” Kenneth E. Andersen 
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 Faktor Eksternal Perhatian 

Apa yang diperhatikan ditentukan oleh faktor situasional dan faktor 

personal.  Faktor situasional juga dapat  disebut sebagai determinan 

perhatian atau penarik  Perhatian.  Stimuli diperhatikan karena 

mempunyai sifat-sifat yang menonjol, antara lain : 

- GERAKAN -- Manusia secara visual tertarik pada objek-objek yang 

bergerak.  Pada benda-benda yang mati, seseorang akan tertarik 

hanya kepada tikus kecil yang bergerak. 

- INTENSITAS STIMULI -- Manusia akan memerhatikan stimuli yang 

lebih menonjol dari stimuli yang lain.  Warna merah pada latar 

belakang putih; orang jangkung di tengah sekumpulan orang 

cebol; atau suara keras yang melengking di tengah malam. 

- KEBARUAN (NOVELTRY) -- Hal-hal yang baru, yang luar biasa, 

yang berbeda akan menarik perhatian.  Tanpa hal-hal yang baru 

stimuli akan monoton, membosankan dan lepas dari perhatian. 

- PERULANGAN -- Hal yang disajikan berkali-kali bila disertai sedikit 

variasi akan menarik perhatian.  Di sini, unsur ”familiarity” (yang 

sudah dikenal) berpadu dengan ”novelty (yang baru dikenal). 

Perulangan juga mengandung unsur sugesti; mempengaruhi alam 

bawah sadar.     

 

 Faktor Internal Perhatian 

- Faktor Biologis Dalam keadaan lapar, seluruh pikiran didominasi 

makanan.  Karena itu, bagi orang lapar, yang paling menarik 

perhatiannya makanan.  Pun halnya dengan seseorang yang 

sudah nonton film porno, ia akan cepat melihat stimuli seksual di 

sekitarnya. 

- Faktor Sosiopsikologis Motif sosio genesis, sikap, kebiasaan dan 

kemauan akan mempengaruhi apa yang kita perhatikan.  Seorang 

yang hobi otomotif tentu akan banyak mengunduh situs-situs 

yang berhubungan dengan otomotif saat membuka internet, 

sementara yang hobi porno, akan langsung mengunduh situs 

porno. 
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a.3 Memori 

Ada banyak pertanyaan tentang apa itu memori, bagaimana cara kerjanya, 

atau di mana letaknya. Psikologi kognitif dikenal sebagai cabang ilmu psikologi 

yang mempelajari pemrosesan informasi atau proses kegiatan mental manusia, 

mulai dari bagaimana memperoleh informasi, bagaimana informasi tersebut 

diproses sehingga menjadi layak untuk disimpan dalam memori.  Bagaimana 

proses memunculkan informasi yang telah tersimpan, kemudian digunakan untuk 

memunculkan respons tertentu atau aktivitas dalam berinteraksi dalam 

lingkungannya.  Berikut definisi memori menurut beberapa ahli, di antaranya : 

 

 “MEMORI ADALAH PROSES MENGUMPULKAN FENOMENA YANG 

TIDAK TERHITUNG BANYAKNYA DARI EKSISTENSI KITA MENJADI 

KESATUAN TUNGGAL,”  
[Hering, 1920] 

 

“MEMORI ADALAH HASIL DARI KONEKSAI MENTAL ANTARA IDE 

DENGAN KONSEP,”  
[Ebbinghaus]   

 

“MEMORI ADALAH PROSES PENGKODEAN, PENYIMPANAN, DAN 

PEMANGGILAN KEMBALI INFORMASI (RETRIEVAL) OLEH MANUSIA 

DAN ORGANISME LAINNYA.  
[Encharta, 2003] 

 

a.3.1 Tahapan Memori 

 PENYANDIAN/ENCODING -- Adalah proses transformasi informasi 

menjadi sandi atau representasi yang dapat diterima oleh memori.  

Dalam tahap ini memori dipahami dengan baik menurut apa yang 

dilakukan individu terhadap peristiwa di sekitarnya sebagai informasi 

yang masuk, bukan di mana informasi tersebut disimpan. Pengkodean 

berkaitan dengan presepsi awal dan pengenalan informasi.  Penyandian 

terbagi atas, penyandian akustik atau berdasarkan angka-angka dan 

bunyi dan penyandian semantik atau berdasarkan pada makna serta. 

 PENYIMPANAN/SAVINGS -- Adalah penyusunan dan penataan informasi 

yang diterima dari waktu ke waktu. Tahap ini memiliki tingkat kedalaman 
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dalam memproses informasi yang diterima, yaitu shallow level dan 

deeper level, dimana fleksibilitas individu dan elaborasi mempunyai 

pengaruh dalam proses penyimpanan. 

 PENGAMBILAN/RETRIEVAL -- Adalah proses pemanggilan dan 

pemakaian kembali informasi-informasi yang telah tersimpan dalam 

memori.  Dalam tahap ini individu melakukan proses pengingatan 

terhadap suatu fenomena atau informasi dalam ranah memori saat 

informasi tersebut dibutuhkan. Seseorang yang dengan baik dapat 

memanggil kembali informasi pengalaman sebelumnya yang tersimpan 

memiliki keselarasan dalam ketiga proses pengolahan informasi, 

sebaliknya kesalahan memori, sebagai contoh, lupa akan ingatan 

menunjukkan adanya jalur yang terputus dari langkah-langkah memori.  

Secara teoritis memori dapat dikelompokkan tiga tipe, yakni, sensory 

memory, short-term atau working memory, dan long-term memory. 

 

a.3.2 Tipe Memori 

Terkait tife memori terdapat 2 (dua) pendekatan, yakni 1) Cognitive Model 

(Model Kognitif) dan 2) Tulving’s Theory of Multiple Memory Systems. 

 

 Cognitive Model (Model Kognitif) 

Memori merupakan bagian dari information processing. Teori ini mencoba 

menjelaskan bahwa manusia memiliki tiga tife memori sebagai berikut : 

 

 Memori Indera (Sensory Memory) 

Memori Sensoris didefinisikan sebagai ”momentary lingering of sensory 

information after a stimulus is removed.” Diterjemahkan secara bebas, kalimat di 

atas bermakna, Memori Sensoris adalah informasi sensoris yang masih tersisa 

sesaat setelah stimulus diambil.  Tidak semua informasi yang tercatat dalam 

Memori Sensoris akan disimpan lebih lanjut ke Memori Jangka Pendek atau Jangka 

Panjang, karena manusia akan melakukan proses selective attention, yaitu memilih 

informasi mana yang akan diproses lebih lanjut. Sensory memory mengacu pada 

kondisi awal, perekaman informasi sementara di sistem sensor. Ketika manusia 

melihat sebuah kejadian, maka sebagian kejadian khususnya penglihatan terakhir 
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akan tetap berada di sistem penglihatan. Jenis sensory memory ini disebut Iconic 

memory yang mengacu pada keberadaan informasi pengelihatan biasa 

sebagaimana yang diinterpretasikan oleh rangkaian sistem pengelihatan.  

Sedangkan Echoic memory merupakan istilah untuk fenomena yang sama, namun 

dialami oleh indra pendengaran atau telinga seolah-olah terngiang di kepala. 

Sistem indra lain yang juga diasumsikan memiliki sensory memory adalah indra 

peraba, pengecap, dan pembau. 

Seorang psikolog Amerika, George Sperling mendemonstrasikan 

keberadaan sensory memory pada sebuah eksperimen di tahun 1960. Sperling 

meminta subyek penelitian untuk melihat pada layar kosong, dan kemudian 

menampilkan 12 huruf dalam suatu susunan dengan kecepatan seper duapuluh 

detik. Kemudian subyek diminta untuk menyebutkan susunan huruf tersebut 

dengan tepat, namun subyek hanya mampu menyebutkan huruf dan posisi 

sebagian saja. Pengujian berikutnya disertai dengan penggunaan bantuan suara 

penyebutan huruf dengan nada yang berbeda untuk posisi tiap huruf. Hasilnya 

subyek penelitian secara akurat dapat menyebutkan huruf dan posisinya.  Sistem 

sensory memory umumnya berfungsi di luar kesadaran dan menyimpan informasi 

untuk waktu yang singkat. Iconic memory hanya bertahan kurang dari satu detik, 

dan echoic memory bertahan lebih lama yaitu sekitar 3-4 detik. Informasi dalam 

sensory memory akan hilang kecuali informasi tersebut menarik perhatian kita dan 

memasuki areal short term memory atau working memory. 

 

 Memori Jangka Pendek (Short-Therm Memory/Working Memory) 

Memori Jangka Pendek disimpan lebih lama dibanding Memori Sensoris. 

Memori ini berisi hal-hal yang disadari dalam benak pada saat ini.  Otak seseorang 

dapat melakukan beberapa proses untuk menyimpan apa yang ada di Memori 

Jangka Pendek ke dalam Memori Jangka Panjang, misalnya rehearsal (mengulang-

ulang informasi di dalam benak) atau encoding (proses di mana informasi diubah 

bentuknya menjadi sesuatu yang mudah diingat).  Salah satu contoh konkret 

proses encoding adalah ketika melakukan CHUNKING, seperti ketika mengingat 

nomor telepon, di mana akan berusaha membagi-bagi sederetan angka itu 

menjadi beberapa potongan yang lebih mudah diingat. Short-therm memory 

mengacu pada kemampuan otak untuk menyimpan informasi secara sementara.  
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 Working Memory 

Seiring dengan berkembangnya konsep short-therm memory lebih dari 

sekedar informasi yang disimpan secara sementara, para psikolog mendefinisikan 

istilah baru yaitu working memory yang saat ini lebih banyak digunakan untuk 

sistem yang lebih luas, yaitu penyimpanan, manipulasi, dan penggunaan informasi 

yang tersimpan itu sendiri. Kemampuan working memory seringkali diuji dengan 

cara sebagaimana baik seseorang mampu mengingat daftar kata. Working 

memory memiliki keterbatasan yang mendasar, yaitu hanya dapat menyimpan 

informasi yang terbatas pada suatu waktu.  

Banyak metode yang digunakan untuk mencoba mengatasi keterbatasn 

working memory, salah satunya adalah membuat singkatan yang mudah 

dimengerti tentang sederetan nama atau kata. Working memory sangat penting 

peranannya dalam proses berpikir, seperti memecahkan soal matematika di luar 

kepala. Secara individu kapasitas working memory seseorang berbeda satu dengan 

lainnya. Kapasitas working memory juga bervariasi terhadap umur, seorang anak 

yang tumbuh dewasa akan berkembang juga kapasitas working memorynya dan 

kemudian menurun kembali di usia tua.  Kapasitas working memory seringkali 

dikaitkan dengan intelegensitas (sebagaimana yang diukur dalam uji kecerdasan). 

Sehingga semakin besar kapasitas working memory sesorang, maka semakin 

cerdaslah dia. 

 

 Memori Jangka Panjang (Long-Term Memory) 

Istilah long-term memory pada umumnya digunakan untuk 

menggambarkan sistem dalam otak yang menyimpan banyak informasi yang 

secara relatif memiliki dasar yang berkelanjutan, seperti ketika seseorang 

mengemudikan mobil, ingatan akan menu makan siang kemarin atau menyanyikan 

sebuah lagu.  Informasi semacam itu dan keterampilan, disimpan di dalam long-

therm memory. Para psikolog memiliki beberapa teori yang berbeda mengenai 

cara informasi disimpan dalam long-therm memory. Teori paling tradisional, 

memandang bahwa informasi memasuki area short-therm memory terlebih 

dahulu, setelah diproses baru kemudian memasuki area long-therm memory.  

Pandangan lain menyatakan bahwa short-therm memory dan long-therm 

memory merupakan sistem pararel dan bukan serial, sehingga informasi dapat 
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terdaftar secara simultan pada short-therm memory dan long therm memory. 

Long-therm memory memiliki kapasitas yang terbatas, sesorang dapat belajar dan 

mempertahankan fakta serta keterampilan sepanjang waktu. Walaupun orang 

dewasa cenderung menurun kemampuan otaknya untuk mengingat sesuatu, 

namun tetap mendapatkan pengayaan dari peristiwa masa tua. Dengan demikian, 

memori jangka panjang merupakan informasi-informasi yang disimpan dalam 

ingatan kita untuk keperluan di masa yang akan datang. Ketika kita membutuhkan 

informasi yang sudah berada di Memori Jangka Panjang, maka kita akan 

melakukan proses retrieval, yaitu proses mencari dan menemukan informasi yang 

dibutuhkan tersebut. Proses retrieval terbagi atas :  

- RECOGNITION -- Mengenali suatu stimulus yang sudah pernah dialami 

sebelumnya. Misalnya dalam soal pilihan berganda, siswa hanya dituntut 

untuk melakukan recognition karena semua pilihan jawaban sudah 

diberikan. Siswa hanya perlu mengenali jawaban yang benar di antara 

pilihan yang ada. 

- RECALL -- Mengingat kembali informasi yang pernah disimpan di masa 

yang lalu. Misalnya ketika saksi mata diminta untuk menceritakan 

kembali apa yang telah terjadi di lokasi kejadian, maka ia harus 

melakukan proses recal. 

Retrieval bisa dibantu dengan adanya cue, yaitu informasi yang berhubungan 

dengan apa yang tersimpan di Memori Jangka Panjang. Terkadang seseorang 

merasa sudah hampir bisa menyebutkan sesuatu dari ingatan namun tetap tidak 

bisa; fenomena ini disebut tip of the tounge.  Misalnya ketika seseorang bertemu 

dengan kenalan lama dan diyakini sekali bahwa ia mengingat namanya namun 

tetap tidak dapat menyebutkannya. 

 

 Tulving’s Theory of Multiple Memory Systems 

Menurut Tulving, Memori dapat dilihat sebagai suatu bentuk hirarki yang 

terdiri dari tiga (3) sistem Memori, yakni : 

- Memori Prosedural--Memori mengenai bagaimana caranya melakukan 

sesuatu, misalnya memori mengenai bagaimana caranya mengupas 

pisang lalu memakannya. Memori ini tidak hanya dimiliki manusia, 

melainkan dimiliki oleh semua makhluk yang mempunyai kemampuan 
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belajar, misalnya binatang yang mengingat bagaimana caranya 

melakukan akrobat di sirkus. 

- Memori Semantik--Memori mengenai fakta-fakta, misalnya Memori 

mengenai ibukota-ibukota Negara. Kebanyakan dari Memori Semantik 

berbentuk verbal. 

- Memori Episodik--Memori mengenai peristiwa-peristiwa yang pernah 

dialami secara pribadi oleh individu di masa yang lalu. Misalnya Memori 

mengenai pengalaman masa kecil seseorang. 

 

a.3.3 Gangguan Memori 

Kehilangan memori dikenal sebagai kehilangan daya ingat (amnesia).  Ada 

banyak jenis kehilangan daya ingat, dan dengan belajar mereka berbeda bentuk, 

telah menjadi mungkin untuk terlihat mematuhi cacat di setiap sub-sistem dari 

sistem memori otak, sehingga hipotesa dan fungsi mereka biasanya bekerja di 

otak.  

 

 Lupa 

Lupa terjadi karena butir-butir 

informasi yang ada di dalam 

memori tergeser atau displaced 

oleh butir yang baru atau karena 

mengalami peluruhan (decay) 

seiring berjalannya waktu (faktor 

usia).  Lupa ini merupakan bukti 

bahwa kapasitas memori sangat 

terbatas atau memiliki kapasitas 

tertentu seperti pada memori 

jangka pendek. Penyebab utama 

lain dari lupa dalam memori jangka 

pendek adalah informasi 

mengalami peluruhan seiring 

berjalannya waktu. Namun, 

pengulangan informasi melindunginya dari pergeseran atau peluruhan.  
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 Amnesia 

Amnesia merupakan proses kehilangan memori parsial.  Keadaan ini dapat 

terjadi karena berbagai penyebab, termasuk cedera otak akibat kecelakaan, stroke, 

ensefalitas, alkoholisme, kejutan elektrokonvultif dan prosedur bedah. Apapun 

penyebabnya, gejala utama amnesia adalah ketidakmampuan yang jelas dalam 

mengambil informasi faktual yang baru atau untuk mengingat peristiwa sehari-hari 

(amnesia anterograd).  Gejala sekunder dari amnesia adalah ketidakmampuan 

mengingat peristiwa yang terjadi sebelum cedera atau penyakit.   

 

 Amnesia pada Anak-anak 

Salahsatu aspek yang paling menonjol dari memori manusia adalah setiap 

orang mengalami sejenis amnesia tertentu, hampir semua orang tidak dapat 

mengingat peristiwa pada tahun pertama kehidupannya, walaupun masa masa 

inilah yang paling kaya dengan pengalaman. Fenomena tersebut menurut Freud 

(1905) merupakan amnesia pada anak-anak.  Freud menemukan fenomena ini 

dengan mengobservasi bahwa kebanyakan manusia tidak mampu mengingat 

peristiwa yang terjadi dalam 3-5 tahun pertama kehidupannya. 

Penyebab amnesia pada anak menurut Freud adalah represi perasaan 

seksual dan agresif yang dialami anak terhadap orangtuanya.  Selain itu, 

disebabkan oleh perbedaan masif antara bagaimana anak kecil menyandikan 

pengalaman dan bagaimana orang dewasa mengorganisasikan memori mereka.  

Orang dewasa menyusun memori dalam pengertian kategori dan skemata. 

Sedangkan anak kecil menyandikan pengalaman tanpa membubuhi atau 

menghubungkannya dengan peristiwa yang berkaitan.  Jika anak mulai 

membentuk asosiasi antara peristiwa dan mengkategorikan peristiwa itu, maka 

pengalaman awal mereka menjadi hilang (schachtel, 1982). 

 

 Alzheimer 

Masyarakat mengenal Alzheimer dengan istilah yang berbeda, yaitu 

kepikunan.  Penyakit Alzheimer tidak jarang juga disalahartikan dan disamakan 

dengan penyakit ingatan lainnya.  Namun seringkali kepikunan pada orang lanjut 

usia dianggap wajar, padahal seharusnya penyakit ini segera ditangani oleh para 

ahlinya (dokter, psikater, dan psikolog). Kepikunan pada taraf tertentu sebenarnya 
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adalah penyakit Alzheimer. Alzheimer banyak dialami oleh orang lanjut usia, 

terutama usia 65 tahun ke atas.  

 

 Definisi Alzheimer 

Menurut Whitbourne (2003), Alzheimer dikenal sebagai salah satu penyakit 

yang paling sering ditemui sebagai penyebab demensia.  Demensia adalah suatu 

penyakit penurunan fungsi kognitif/gangguan intelektual/daya ingat yang 

umumnya semakin lama semakin memburuk (progresif) dan tidak dapat diubah 

(irreversible). Demensia menyebabkan penderitanya kesulitan untuk menjalani 

aktivitas sehari-hari dan berhubungan sosial. Demensia yang disebabkan oleh 

Alzheimer, berarti demesia yang disertai oleh perubahan patologis di otak 

penderitanya.  

Waktu penyebaran penyakit Alzheimer pada seseorang bervariasi mulai dari 

5 hingga 20 tahun, dan kematian yang terjadi seringkali disebabkan karena infeksi. 

Faktor resiko utama seseorang mengidap Alzheimer adalah usia, yaitu semakin tua 

usia seseorang (khususnya setelah usia 65 tahun) maka semakin rentan orang 

tersebut mengidap Alzheimer. Menurut National Alzheimer's Association (2003), 

Alzheimer menyerang hingga 10% dari orang berusia 65 tahun atau lebih, dan 

secara berangsur proporsi ini berlipat ganda setiap 10 tahun setelah usia 65 tahun. 

Dan sebanyak separuh dari populasi yang berusia 85 tahun atau lebih dapat 

dipastikan mengidap Alzheimer. Sementara, pada orang yang memiliki faktor 

genetik turunan dari orang tua, penyakit ini akan menyerang di bawah usia 65 

tahun, langka. 

 

 Penyebab Alzheimer  

Alzheimer dapat disebabkan karena faktor genetik dan faktor non genetik. 

Pada orang yang terkena Alzheimer karena faktor genetik (bawaan orang tua), 

mereka mengidap Alzheimer di bawah usia 65 tahun atau usia muda. Namun pada 

orang yang terkena Alzheimer akibat faktor non genetik, terutama yang paling 

banyak berpengaruh adalah faktor usia, maka semakin tua usia seseorang 

(khususnya di atas 65 tahun) akan semakin rentan orang tersebut mengidap 

Alzheimer. Namun yang perlu digaris bawahi adalah, kasus penderita Alzheimer di 

bawah usia 65 tahun karena faktor genetik (bawaan orang tua) sangat jarang 
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ditemukan, sementara yang seringkali / banyak ditemukan adalah kasus penderita 

Alzheimer di atas usia 65 tahun. 

 

 Gejala Alzheimer 

Berdasarkan National Alzheimer's Association (2003), gejala Alzheimer 

dibagi menjadi 3 tahap, yaitu : 

1. Gejala ringan  

• Lebih sering bingung dan melupakan informasi yang baru dipelajari  

• Disorientasi: tersesat di daerah sekitar yang dikenalnya dengan baik  

• Bermasalah dalam melaksanakan tugas rutin  

• Mengalami perubahan dalam kepribadian dan penilaian 

2. Gejala menengah  

• Kesulitan dalam mengerjakan aktivitas hidup sehari-hari, seperti 

makan dan mandi  

• Cemas, curiga, dan agitasi  

• Mengalami gangguan tidur  

• Keluyuran  

• Kesulitan mengenali keluarga dan teman.  

3. Gejala akut  

• Sulit / kehilangan kemampuan berbicara  

• Kehilangan nafsu makan, menurunnya berat badan  

• Tidak mampu mengontrol buang air kecil dan buang air besar  

• Sangat tergantung pada caregiver/pengasuhAlzheimer's Disease and 

Related  

 

Disorders Association (2001), juga membuat 10 gejala penyakit Alzheimer 

Demensia yang sering muncul, sebagai berikut : 

 

 

1. Hilang ingatan 

 Salah satu gejala awal dari demensia adalah melupakan informasi yang 

baru dipelajari. Pada orang normal, wajar bila melupakan janji, nama 

atau nomor telepon. Pada mereka yang mengidap demensia, mereka 
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akan melupakan berbagai hal seperti itu lebih sering dan kemudian tidak 

ingat akan hal tersebut. 

2. Sulit untuk mengerjakan tugas yang familiar.  

 Orang yang terkena demensia eringkali kesulitan untuk menyelesaikan 

tugas sehari-hari yang sangat mereka ketahui yang tidak perlu berpikir 

untuk melakukannya. Orang yang terkena demensia tidak akan 

mengetahui langkah-langkah untuk menyiapkan makanan, 

menggunakan perabot rumah tangga atau berpartisipasi dalam 

melakukan kegemarannya selama ini.  

3. Bermasalah dengan bahasa 

 Sesekali, setiap orang dapat memiliki masalah dalam menemukan kata 

yang tepat, namun pada orang yang mengidap Alzheimer, mereka 

seringkali lupa akan kata-kata sederhatana ataupun substitusi dari kata 

yang tidak biasa digunakan, membuat ucapan atau tulisannya sulit untuk 

dimengerti. Contoh, jika orang yang mengidap Alzheimer kesulitan 

untuk menemukan sikat giginya, maka ia akan bertanya "Sesuatu untuk 

mulut saya". 

4. Disorientasi waktu dan tempat 

 Normal jika lupa hari dari minggu itu atau dimana kamu pergi. Tapi 

orang yang mengidap Alzheimer dapat tersesat di jalan dekat rumahnya 

sendiri, lupa dimana dia berada dan bagaimana ia dapat sampai ke 

tempat tersebut, dan tidak tahu bagaimana caranya dia bisa kembali ke 

rumah.  

5. Lemah atau kurang baik dalam mengambil keputusan 

 Tidak ada seorang pun yang memiliki keputusan sempurna di sepanjang 

waktu. Namun demikian, pada orang yang mengidap Alzheimer, mereka 

mengenakan baju tanpa mempertimbangkan cuaca, memakai beberapa 

kaos di hari yang panas atau memakai pakaian yang sangat minim ketika 

cuaca dingin. Orang dengan demensia seringkali menunjukkan 

keputusan yang lemah / kurang baik mengenai uang, mereka 

memberikan sejumlah besar uang kepada para telemarket atau 

membayar perbaikan rumah ataupun membeli barang yang tidak 

mereka butuhkan. 
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6. Bermasalah dengan pemikiran abstrak 

 Menyeimbangkan buku cek mungkin menjadi begitu sulit ketika tugas 

tersebut lebih rumit dari biasanya. Namun demikian, pada orang yang 

mengidap Alzheimer, mereka akan benar-benar lupa berapa angkanya, 

dan apa yang harus mereka lakukan terhadap angka-angka tersebut. 

7. Salah menempatkan segala sesuatu 

 Setiap orang dapat secara tidak disengaja salah menempatkan/menaruh 

dompet atau kunci. Orang yang mengidap Alzheimer akan meletakkan 

segala sesuatu pada tempat yang tidak sewajarnya, contoh: meletakkan 

gosokan di dalam freezer atau meletakkan jam tangan di mangkuk gula. 

8. Perubahan mood atau tingkah laku 

 Setiap orang dapat sedih atau moody dari waktu ke waktu. Seorang 

yang mengidap Alzheimer menampilkan mood yang berubah-ubah dari 

tenang menjadi ketakutan kemudian menjadi marah tanpa ada alasan 

yang jelas. 

9. Perubahan kepribadian 

 Kepribadian seseorang wajar mengalami perubahan seiring dengan usia. 

Namun pengidap Alzheimer dapat sangat berubah menjadi sangat 

kacau, penuh kecurigaan, ketakutan atau bergantung pada anggota 

keluarga. 

10. Kehilangan inisiatif 

 Lelah akibat pekerjaan rumah, aktivitas bisnis, atau kewajiban sosial 

sesekali waktu adalah wajar. Namun demikian, orang yang mengidap 

Alzheimer dapat menjadi pasif, duduk di depan televisi selama berjam-

jam, tidur lebih dari biasanya atau tidak ingin melakukan aktivitas yang 

biasanya dilakukan.Apabila seseorang mengidap beberapa dari gejala di 

atas, maka sebaiknya ia segera menemui dokter untuk melakukan 

pemeriksaan menyeluruh. 

 

 Penanganan Alzheimer 

1. Penanganan Pada Penderita  

Penanganan terhadap penyakit Alzheimer dapat dilakukan melalui 2 

pendekatan, yakni pharmacological dan nonpharmacological.  
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Pendekatan pharmacological 

Penanganan yang dilakukan terhadap Alzheimer dilakukan dengan 

menggunakan obat-obatan, satu-satunya obat yang dapat digunakan adalah obat-

obat yang mengandung acetylcholinestrase (AchE) inhibitor seperti: tacrine, 

donepezil HCL, rivastigmine, dan galantamine. Pemakaian obat-obatan ini harus 

merujuk pada anjuran yang dikemukan oleh dokter/psikiater. Karena pemakaian 

obat-obatan ini ditentukan oleh dosis, dan waktu pemberian, serta memiliki efek 

samping. Pengobatan lain yang dapat digunakan namun masih dipertanyakan 

mengenai keefektifannyanya adalah ginkgo biloba, vitamin E, C. 

Pendekatan non pharmacologica 

Pendekatan ini melakukan penanganan terhadap penyakit Alzheimer tanpa 

menggunakan obat-obatan, tujuan dari pendekatan ini adalah untuk 

mengatur/me-manage tingkah laku dan gejala kognitif pasien. Tujuan sekunder 

dari pendekatan ini adalah untuk mengurangi beban caregiver (pengasuh atau 

perawat, biasanya dari pihak keluarga pasien). Penanganan dengan menggunakan 

pendekatan nonpharmacological sangat bermanfaat ketika pengobatan tidak 

dapat dilakukan karena pasien tidak mampu mentoleransi efek samping 

pengobatan atau tidak menyetujui/mengikuti instruksi pengobatan, atau 

membantah pengobatan.  Pendekatan nonpharmacological dilakukan dengan 

menggunakan terapi, seperti: terapi behavioral management techniques, the 

pleasant event schedule (PES), music therapy, strategi/ modifikasi lingkungan, 

animal assisted therapy, morning bright light therapy, ECT. Melalui pendekatan 

nonpharmacological ini, penderita Alzheimer menjadi lebih mengenal, dan lebih 

siap menghadapi penyakitnya, serta lebih dapat me-manage dirinya sendiri 

(Litchtenberg, dkk., 2003). 

 

2. Penanganan Pada Caregiver 

Dalam melakukan penanganan terhadap penderita Alzheimer, yang paling 

berperan penting adalah caregiver dan keluarga. Caregiver dan keluarga akan 

sangat menentukan apakah penyakit penderita Alzheimer tersebut akan semakin 

memburuk dengan drastis ataukah memburuk namun dengan sangat lambat 

karena kemunduran akibat penyakit tersebut dapat diperlambat oleh caregiver.  
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Caregiver berperan dalam memotivasi penderita Alzheimer, pada caregiver yang 

mengalami stres dalam menangani penderita Alzheimer, maka kondisi penderita 

Alzheimer yang ditanganinya akan semakin memburuk dalam waktu yang cepat. 

Disini menunjukkan bahwa caregiver dan penderita Alzheimer dapat saling 

mempengaruhi satu sama lain.  Dengan tanggung jawab caregiver untuk 

mengasuh penderita Alzheimer, mulai dari makan, pengobatan, mandi, dsb. setiap 

hari, maka tidak heran jika caregiver mengalami stres bahkan tidak jarang juga 

sampai depresi. Oleh karena itu, caregiver sangat membutuhkan dukungan dari 

orang-orang di sekitarnya, termasuk dari para ahli melalui pendekatan 

nonpharmacological, sehingga penderita Alzheimer caregiver dapat lebih siap 

menghadapi penderita Alzheimer, lebih memahami penderita Alzheimer dan siap 

merawatnya (Litchtenberg, dkk., 2003) 

 

 Amnesia VS Alzheimer 

Alzheimer dapat disebabkan karena faktor genetik dan faktor non genetik. 

Penyakit ini menyerang dan merusak sistem syaraf otak.  Sementara pada amnesia 

dan delirium, yang terjadi adalah lebih disebabkan karena faktor psikologis, seperti 

kognitif fisik, ketakutan / kecemasan yang berlebihan. Namun yang perlu digaris 

bawahi adalah baik kognitif fisik, ketakutan/kecemasan yang berlebihan tidak 

selalu menyebabkan amnesia. Pada Alzheimer, kemunduran fungsi 

kognitif/ingatan berlangsung perlahan-lahan/ secara bertahap namun bersifat 

progresif/semakin memburuk, dan hingga saat ini belum dapat disembuhkan.  

Sementara pada amnesia, ingatan yang ada dapat hilang dalam waktu singkat dan 

sangat drastis, melupakan masa lalu/masa sebelum dia mengalami kecelakaan 

(tidak bertahap), masih dapat disembuhkan.  

Di samping amnesia, ada juga penyakit lupa yang disebut delirium, pada 

delirium, gangguan ingatan muncul karena faktor psikologis juga, seperti 

kecemasan/ketakutan yang berlebihan (biasanya berhubungan dengan pemakaian 

obat-obatan/zat terlarang), dan dapat juga disebabkan karena kognitif, namun 

perbedaan yang benar-benar jelas dengan amnesia adalah delirium, pada delirium 

terjadi gangguan kesadaran dan perubahan kognisi (namun tidak sampai pada 

gangguan ingatan), terjadi dalam waktu singkat (biasanya dalam hitungan jam 
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hingga hari) dan cenderung berfluktuasi (muncul dan hilang). Delirium dapat 

disembuhkan (American Psychiatric Association, 1995).  

Alzheimer Demensia Amnesia Delirium 

Fisiologis (saraf otak) Psikologis Psikologis 

 Gangguan memori / 

ingatan 

 Gangguan memori / 

ingatan 

 Gangguan kesadaran dan 

gangguan kognitif 

 Berlangsung bertahap 

dan bersifat progresif 

 Tidak bertahap, 

berlangsung secara drastis 

 Berlangsung secara short time 

 Permanen  Semi permanen  Fluktuatif 

 Belum dapat 

disembuhkan 

 Dapat disembuhkan  Dapat disembuhkan 

 

a.3.4 Meningkatkan Memori 

Para ahli masih memperdebatkan apakah Memori merupakan suatu trait 

(sifat) atau skill (kemampuan). Trait merupakan sesuatu yang stabil dan tidak dapat 

ditingkatkan, sedangkan skill merupakan sesuatu yang bisa dipelajari dan 

ditingkatkan. Orang yang memiliki kemampuan Memori yang sangat tinggi 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

- Proses encoding yang majemuk dan bermakna. 

- Memiliki banyak cue dengan asosiasi tinggi 

- Banyak latihan 

Contoh orang-orang dengan kemampuan Memori yang tinggi di antara 

Steve Faloon, dimana ia mampu mengingat deretan angka yang panjang.  

Sedangkan John Conrad dapat mengingat pesanan makanan di restoran dengan 

sangat baik. 

Sementara Rajan mampu mengingat angka phi.  Bagi orang normal, berikut 

ini beberapa cara untuk meningkatkan Memori, antara lain : 

 Mnemonic ; Menciptakan asosiasi antar hal yang harus diingat.  

 Method of loci ; Berusaha menciptakan gambaran seperti peta di benak 

dan mengasosiasikan tempat-tempat di peta itu dengan hal yang ingin 

diingat. 

 Peg word/ irama ; Mengasosiasikan kata yang ingin diingat dengan kata 

lain yang berirama. Memahami hal yang harus diingat, dan tidak hanya 

menghafalkan di luar kepala. Hal yang dipahami akan diingat lebih lama 

daripada hafalan luar kepala. 
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 Encoding Specificity ; Konteks ketika suatu hal sedang dipelajari sama 

dengan konteks ketika hal tersebut harus diingat kembali.  

 Sentuhan Emosional ; Memori akan menjadi baik ketika individu merasa 

terlibat secara emosional, namun keterlibatan emosional tidak terlalu 

tinggi. 

 Cue ; Menggunakan sebanyak mungkin cue ketika berusaha mengingat 

sesuatu. 

 Simultan ; Memori akan lebih baik jika sesuatu dipelajari berulang kali 

walaupun masing-masing sesi cukup pendek, daripada mempelajari 

sesuatu dalam satu sesi yang panjang. Jadi, lebih baik mempelajari 

sesuatu dalam 3 sesi terpisah yang masing-masing lamanya 20 menit 

daripada 1 sesi yang lamanya 1 jam. 

 Pendekatan Audio Visual ; Memori akan lebih baik jika bahan pelajaran 

disimpan dalam beberapa cara, misalnya mengingat suatu pelajaran baik 

dari segi visual maupun audio akan lebih baik daripada hanya salah satu 

saja. 

Di samping cara aplikasi di atas, para ahli psikologi juga memberikan 

langkha-langkah untuk meningkatkan daya ingat, antara lain : 

 Chunking dan rentang memori 

 Pembayangan dan penyandian 

 Penguraian dan penyandian 

 Konteks dan pengingatan 

 Organisasi 

 Melatih  

 Metode PQRST 

 

a.4 Berfikir   

Berpikir sesungguhnya adalah membuat kalimat, menyusun kata-kata yang 

dipahami sehingga memiliki makna baru.  Karena berpikir adalah proses menyusun 

kalimat, maka kualitas berpikir ditentukan oleh berapa banyak kata atau istilah 

yang dipahami.  Semakin banyak kata dan istilah yang dikuasai sudah barang tentu 

semakin luas proses berpikir yang dapat dilakukan. Setiap kata mewakili sebuah 

konsep, yang juga berarti pengetahuan. Memperkaya pengetahuan berarti 
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menambahkan kosakata  baru ke dalam benak, atau membuat proposisi baru dari 

kata-kata yang sudah dipahami. Menyatakan hubungan-hubungan dari setiap 

konsep sehingga jelas maknanya. Berpikir adalah proses mengolah dan 

memanipulasikan informasi untuk memenuhi suatu kebutuhan atau memberikan 

respons. Dalam berpikir seseorang mengolah informasi-informasi yang ada 

dengan menggunakan lambang-lambang visual, lambang grafis atau lambang 

verbal. Berpikir adalah suatu aktivitas mental.  Proses berpikir manusia memiliki 

dua ciri utama, yaitu : 

 Covert / unobservable (tidak terlihat) -- Proses berpikir terjadi pada otak 

manusia dan secara fisik tidak dapat dilihat prosesnya (dalam pengertian 

pemrosesan informasinya). Sejumlah ahli yang mencoba memantau 

proses berpikir secara fisik hanya menemukan aktivitas listrik arus lemah 

dan proses kimiawi pada otak manusia yang sedang berpikir. Dengan 

demikian, proses pengolahan informasi tak dapat diamati dan dilihat 

secara fisik maupun secara kimiawi. Pengolahan makna, baik semantik 

maupun visual bersifat abstrak sehingga tidak dapat dideteksi dengan 

panca indera. 

 Symbolic (melibatkan manipulasi dan penggunaan simbol) -- Dalam 

berpikir, manusia mengolah (memanipulasikan) informasi yang berupa 

simbol-simbol, (baik simbol verbal maupun visual). Simbol-simbol itu 

akan memberikan makna pada informasi yang diolah. Proses berpikir 

merupakan salah satu rangkaian dalam mekanisme penafsiran terhadap 

stimuli. Dalam berpikir semua proses kognitif dilibatkan, mulai dari 

sensasi, persepsi dan memori.  

 

ACHTUNG  

”Dalam proses pembelajaran, berpikir merupakan tujuan belajar yang 

sangat penting. Maka jalan sederhana yang dapat dilakukan adalah 

dengan menyusun kalimat. Tentu di sini adalah kalimat-kalimat ilmiah 

dengan menggunakan istilah-istilah yang sudah dipelajari. Setelah itu, 

yang juga penting adalah mendiskusikan kalimat yang sudah disusun 

tersebut dengan orang lain, sehingga terjadi proses berbagi gagasan. 

Dengan kata lain terjadi proses berpikir bersama melalui thinking 
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aloud, mengungkapkan buah pikiran dengan lantang. Di samping 

melatih berpikir, proses tersebut akan melatih sikap toleran ketika 

menemukan pemikiran berbeda dengan orang lain, melatih bersikap 

lapang dada, berlatih demokrasi,” 
 

a.4.1 Cara Berpikir 

Secara garis besar, ada dua macam cara berpikir, yaitu cara berpikir autistik 

dan berpikir realistik.  Berpikir autistik seringkali disebut sebagai mengkhayal, 

melamun atau berfantasi. Dengan berpikir autistik orang melarikan diri dari 

kenyataan, melihat hidup sebagai gambar-gambar yang fantastik. Sebaliknya, 

berpikir realistik disebut sebagai nalar (reasoning), yaitu berpikir secara logis, 

berdasarkan fakta-fakta yang ada dan menyesuaikan dengan dunia nyata, beserta 

semua dalil / hukum-hukumnya.  Berpikir realistik dapat dilakukan dengan tiga (3) 

cara, yaitu : 

 Berpikir Deduktif -- Adalah proses berpikir yang menerapkan kenyataan-

kenyataan yang berlaku umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. 

Kesimpulan yang dihasilkan dalam berpikir deduktif dimulai dari hal-hal 

umum menuju hal-hal khusus. 

 Berpikir Induktif -- Berpikir induktif justru sebaliknya, dimulai dari hal-hal 

khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Kesimpulan yang 

dihasilkan dalam berpikir induktif merupakan generalisasi dari hal-hal 

khusus.   

 Berpikir Evaluatif -- Adalah dengan menilai baik-buruknya atau tepat-

tidaknya suatu gagasan.  Dalam berpikir evaluatif, seseorang tidak 

menambah atau mengurangi gagasan, tetapi menilainya berdasarkan 

kriteria tertentu. 

 

a.4.2 Tujuan Berpikir 

Terkait tujuan berfikir, paling tidak ada tiga (3) tujuan yang Ingin dicapai 

melalui berpikir, yaitu : 

 Mengambil Keputusan (Decision Making) 

- Keputusannya adalah hasil dari suatu usaha intelektual  

- Keputusannya melibatkan pilihan dari berbagai alternatif  
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- Melibatkan tindakan nyata  

Decision making juga dipengaruhi oleh kualitas pengetahuan yang 

dimiliki dan motivasi (dorongan untuk berperliaku ke arah tujuan 

tertentu) serta sikap terhadap obyek yang akan dikenai keputusan. 

 Memecahkan Masalah (Problem Solving) 

- Identifikasi masalah  

- Menggali ingatan  

- Memahami situasi  

- Mencari jawaban dan kesimpulan  

- Mencoba dengan penyelesaian rnekanis (trial & error)  

- Menemukan pemecahan masalah (insight solution)  

 Problem solving juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ; 

- Faktor personal  

- Faktor situasional (mudah-sulitnya masalah, masalahnya baru sekali 

dihadapi sudah terbiasa, penting-kurang pentingnya masalah, 

kompleks-sederhananya masalah)  

- Faktor sosio-psikoiogis (motivasi, kebiasaan, emosi, sikap, dsb)  

 Menciptakan Gagasan Baru (Create Ideas)  

- Melibatkan / menghasilkan respons atau gagasan baru  

- Bersifat orisinal 

 

a.4.3 Ciri-Ciri Berpikir  

Berpikir adalah suatu aktivitas mental. Proses berpikir manusia memiliki dua 

ciri utama, yaitu : 

 Covert/Unobservable (tidak terlihat) -- Proses berpikir terjadi pada otak 

manusia dan secara fisik tidak dapat dilihat prosesnya (dalam pengertian 

pemrosesan informasinya).  Sejumlah ahli yang mencoba memantau 

proses berpikir secara fisik hanya menemukan aktivitas listrik arus lemah 

dan proses kimiawi pada otak manusia yang sedang berpikir. Dengan 

demikian, proses pengolahan informasi tak dapat diamati dan dilihat 

secara fisik maupun secara kimiawi.  Pengolahan makna, baik semantik 

maupun visual bersifat abstrak sehingga tidak dapat dideteksi dengan 

panca indera. 



 

 

 

 32 

 Symbolic (melibatkan manipulasi dan penggunaan simbol) -- Dalam 

berpikir, manusia mengolah (memanipulasikan) informasi yang berupa 

simbol-simbol, (baik simbol verbal maupun visual).  Simbol-simbol itu 

akan memberikan makna pada informasi yang diolah. 

 

B) BERFIKIR KREATIF  

Kreativitas seringkali dianggap sebagai sesuatu ketrampilan yang 

didasarkan pada bakat alam, dimana hanya mereka yang berbakat saja yang bisa 

menjadi kreatif, Anggapan ini tidak sepenuhnya benar, walaupun memang dalam 

kenyataannya terlihat bahwa orang-orang tertentu memiliki kemampuan untuk 

menciptakan ide-ide baru dengan cepat dan beragam.  Namun demikian, 

sesungguhnya kemampuan berpikir kreatif pada dasarnya dimiliki semua orang. 

Berpikir kreatif adalah KEMAMPUAN UNTUK MENCIPTAKAN GAGASAN GAGASAN 

BARU DAN ORISINIL. Bahkan pada orang yang merasa tidak mampu menciptakan 

ide baru pun sebenarnya bisa berpikir secara kreatif, asalkan dilatih.  Untuk itu, 

perlu diketahui terlebih dahulu mengenai cara berpikir dan cara berpikir kreatif. 

Salah satu ciri berpikir kreatif adalah digunakannya pola berpikir divergen, yaitu 

pola berfikir dengan menghasilkan sejumlah kemungkinan (alternatif).  Pola 

berpikir divergen dapat diukur dari ciri-cirinya, yaitu, 1) Fluency; 2) Flexibility; 3) 

Originality.  

 

b.1 Tahapan Berpikir Kreatif 

Dalam proses berpikir kreatif, terdiri dari lima (5) tahap, yaitu : 

 Orientasi (perumusan masalah)  

 Preparasi (mengumpulkan informasi yang relevan)  

 Inkubasi (istirahat sebentar untuk mengendapkan masaiah dan informasi 

yang diperoleh)  

 Iluminasi (mendapat ilham)  

 Verifikasi (menguji dan menilai gagasan yang diperoleh)  

 

b.2 Faktor Pengaruh Berpikir Kreatif 

Kemampuan kognitif (kecerdasan, kemampuan menciptakan gagasan baru 

dan fleksiblitas kognitif).  
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 Sikap yang terbuka (bisa menerima hal-hal baru, unik atau tidak biasa).  

 Sikap yang bebas, otonom (tidak terikat oleh konvensi)  

 Percaya diri sendiri   

 

______________________ 
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