
STRUKTUR DAN PEMBENTUKAN SIKAPSTRUKTUR DAN PEMBENTUKAN SIKAP



STRUKTUR SIKAPSTRUKTUR SIKAP

•• KomponenKomponen KognitifKognitif

•• KomponenKomponen AfektifAfektif

•• KomponenKomponen KonatifKonatif•• KomponenKomponen KonatifKonatif



KomponenKomponen KognitifKognitif

•• MerupakanMerupakan representasirepresentasi apaapa yang yang dipercayaidipercayai oleholeh individuindividu pemilikpemilik sikapsikap..

•• BerisiBerisi persepsipersepsi, , kepercayaankepercayaan, , dandan stereotipestereotipe yang yang dimilikidimiliki individuindividu mengenaimengenai
sesuatusesuatu (Mann, 1969).(Mann, 1969).

•• SesuatuSesuatu yang yang telahtelah terpolakanterpolakan dalamdalam fikiranfikiran..•• SesuatuSesuatu yang yang telahtelah terpolakanterpolakan dalamdalam fikiranfikiran..

•• TidakTidak selaluselalu akuratakurat..



KomponenKomponen AfektifAfektif

•• MerupakanMerupakan perasaanperasaan yang yang menyangkutmenyangkut aspekaspek emosionalemosional..

•• PerasaanPerasaan yang yang dimilikidimiliki terhadapterhadap sesuatusesuatu..

•• BanyakBanyak dipengaruhidipengaruhi oleholeh kepercayaankepercayaan atauatau apaapa yang yang kitakita percayaipercayai sebagaisebagai
benarbenar dandan berlakuberlaku bagibagi objekobjek termaksudtermaksud..benarbenar dandan berlakuberlaku bagibagi objekobjek termaksudtermaksud..



KomponenKomponen KonatifKonatif

•• MerupakanMerupakan aspekaspek kecenderungankecenderungan berperilakuberperilaku tertentutertentu sesuaisesuai dengandengan sikapsikap yang yang 
dimilikidimiliki oleholeh seseorangseseorang..

•• BagaimanaBagaimana orangorang berperilakuberperilaku dalamdalam situasisituasi tertentutertentu dandan terhadapterhadap stimulus stimulus 
tertentutertentu akanakan banyakbanyak ditentukanditentukan oleholeh bagaimanabagaimana kepercayaankepercayaan dandan perasaannyaperasaannyatertentutertentu akanakan banyakbanyak ditentukanditentukan oleholeh bagaimanabagaimana kepercayaankepercayaan dandan perasaannyaperasaannya
terhadapterhadap stimulus stimulus tersebuttersebut..

•• KecenderunganKecenderungan berperilakuberperilaku belumbelum tentutentu akanakan benarbenar--benarbenar ditampakkanditampakkan dalamdalam
bentukbentuk perilakuperilaku yang yang sesuaisesuai..



InteraksiInteraksi KomponenKomponen--komponenkomponen SikapSikap

•• Para Para AhliAhli PsikologiPsikologi SosialSosial banyakbanyak yang yang beranggapanberanggapan bahwabahwa interaksiinteraksi ketigaketiga
komponenkomponen iniini ((KognitifKognitif, , AfektifAfektif dandan KonatifKonatif) ) adalahadalah selarasselaras dandan konsistenkonsisten..

•• ApabilaApabila salahsalah satusatu daridari ketigaketiga komponenkomponen tersebuttersebut tidaktidak konsistenkonsisten dengandengan yang yang 
lain, lain, makamaka akanakan terjaditerjadi ketidakselarasanketidakselarasan yang yang menyebabkanmenyebabkan timbulnyatimbulnyalain, lain, makamaka akanakan terjaditerjadi ketidakselarasanketidakselarasan yang yang menyebabkanmenyebabkan timbulnyatimbulnya
mekanismemekanisme perubahanperubahan sikapsikap sedemikiansedemikian ruparupa sehinggasehingga konsistensikonsistensi ituitu tercapaitercapai
kembalikembali..



PEMBENTUKAN SIKAPPEMBENTUKAN SIKAP

•• SikapSikap sosialsosial terbentukterbentuk daridari adanyaadanya interaksiinteraksi sosialsosial yang yang dialamidialami oleholeh individuindividu..

•• TerjadiTerjadi hubunganhubungan timbaltimbal balikbalik yang yang turutturut mempengaruhimempengaruhi polapola perilakuperilaku masingmasing--
masingmasing individuindividu sebagaisebagai anggotaanggota masyarakatmasyarakat..

•• InteraksiInteraksi sosialsosial meliputimeliputi hubunganhubungan antaraantara individuindividu dengandengan lingkunganlingkungan fisikfisik
maupunmaupun lingkunganlingkungan psikologispsikologis didi sekelilingnyasekelilingnya..

•• BeberapaBeberapa faktorfaktor yang yang mempengaruhimempengaruhi pembentukanpembentukan sikapsikap adalahadalah pengalamanpengalaman•• BeberapaBeberapa faktorfaktor yang yang mempengaruhimempengaruhi pembentukanpembentukan sikapsikap adalahadalah pengalamanpengalaman
pribadipribadi, , kebudayaankebudayaan, , orangorang lain yang lain yang dianggapdianggap pentingpenting, media , media massamassa, , institusiinstitusi
atauatau lembagalembaga pendidikanpendidikan dandan lembagalembaga agama, agama, sertaserta faktorfaktor emosiemosi dalamdalam diridiri
individuindividu..



Pengalaman PribadiPengalaman Pribadi
•• Apa yang telah dan sedang kita alami akan ikut Apa yang telah dan sedang kita alami akan ikut 

membentuk dan mempengaruhi penghayatan kita membentuk dan mempengaruhi penghayatan kita 
terhadap stimulus sosial.terhadap stimulus sosial.

•• Tidak adanya pengalaman sama sekali dengan suatu Tidak adanya pengalaman sama sekali dengan suatu 
objek psikologis cenderung akan membentuk sikap objek psikologis cenderung akan membentuk sikap 
negatif terhadap objek tersebut (Middlebrook, 1974).negatif terhadap objek tersebut (Middlebrook, 1974).negatif terhadap objek tersebut (Middlebrook, 1974).negatif terhadap objek tersebut (Middlebrook, 1974).

•• Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, 
pengalaman pribadi haruslah meninggalkan kesan yang pengalaman pribadi haruslah meninggalkan kesan yang 
kuat.kuat.

•• Dalam pembentukan sikap, individu biasanya tidak Dalam pembentukan sikap, individu biasanya tidak 
melepaskan pengalaman yang sedang dialaminya dari melepaskan pengalaman yang sedang dialaminya dari 
pengalamanpengalaman--pengalaman lain yang terdahulu, yang pengalaman lain yang terdahulu, yang 
relevan.relevan.



Pengaruh Orang Lain yang Pengaruh Orang Lain yang 
Dianggap PentingDianggap Penting

•• Pada umumnya, individu cenderung untuk memiliki sikap yang Pada umumnya, individu cenderung untuk memiliki sikap yang 
konformis atau searah dengan sikap orang yang dianggapnya konformis atau searah dengan sikap orang yang dianggapnya 
penting.penting.

•• Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk 
berafiliasi dan untuk menghindari konflik dengan orang yang berafiliasi dan untuk menghindari konflik dengan orang yang berafiliasi dan untuk menghindari konflik dengan orang yang berafiliasi dan untuk menghindari konflik dengan orang yang 
dianggap penting tersebut.dianggap penting tersebut.

•• Sikap orang tua dan sikap anak cenderung untuk selalu sama Sikap orang tua dan sikap anak cenderung untuk selalu sama 
sepanjang hidup (Middlebrook, 1974).sepanjang hidup (Middlebrook, 1974).

•• Apabila terjadi kebimbangan dalam bersikap, maka biasanya Apabila terjadi kebimbangan dalam bersikap, maka biasanya 
peniruan sikap orang yang dianggap penting merupakan jalan yang peniruan sikap orang yang dianggap penting merupakan jalan yang 
dianggap terbaik.dianggap terbaik.

•• Peniruan sikap kadangPeniruan sikap kadang--kadang terjadi tanpa disadari oleh individu kadang terjadi tanpa disadari oleh individu 
dan dibentuk oleh kharisma orang yang ditiru tersebut.dan dibentuk oleh kharisma orang yang ditiru tersebut.



Pengaruh KebudayaanPengaruh Kebudayaan
•• Skinner sangat menekankan pengaruh lingkungan Skinner sangat menekankan pengaruh lingkungan 

(termasuk kebudayaan) dalam membentuk pribadi (termasuk kebudayaan) dalam membentuk pribadi 
seseorang. Kepribadian, katanya tidak lain daripada pola seseorang. Kepribadian, katanya tidak lain daripada pola 
perilaku yang konsisten yang menggambarkan sejarah perilaku yang konsisten yang menggambarkan sejarah 
reinforcementreinforcement yang kita alami.yang kita alami.

•• Kita memiliki pola sikap dan perilaku tertentu Kita memiliki pola sikap dan perilaku tertentu •• Kita memiliki pola sikap dan perilaku tertentu Kita memiliki pola sikap dan perilaku tertentu 
dikarenakan kita mendapat dikarenakan kita mendapat reinforcementreinforcement (penguat, (penguat, 
ganjaran) dari masyarakat untuk sikap dan perilaku ganjaran) dari masyarakat untuk sikap dan perilaku 
tersebut, bukan untuk sikap dan perilaku yang lain.tersebut, bukan untuk sikap dan perilaku yang lain.

•• Kebudayaan telah mewarnai sikap anggota Kebudayaan telah mewarnai sikap anggota 
masyarakatnya.masyarakatnya.

•• Hanya kepribadian individu yang telah mapan dan Hanya kepribadian individu yang telah mapan dan 
kuatlah yang dapat memudarkan dominansi kebudayaan kuatlah yang dapat memudarkan dominansi kebudayaan 
dalam pembentukan sikap individual.dalam pembentukan sikap individual.



Media MassaMedia Massa

•• Media massa membawa pesanMedia massa membawa pesan--pesan yang berisi sugesti pesan yang berisi sugesti 
yang dapat mengarahkan opini seseorang.yang dapat mengarahkan opini seseorang.

•• Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal 
memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya 
sikap terhadap hal tersebut.sikap terhadap hal tersebut.sikap terhadap hal tersebut.sikap terhadap hal tersebut.

•• PesanPesan--pesan sugestif yang dibawa oleh media massa, pesan sugestif yang dibawa oleh media massa, 
apabila cukup kuat, akan memberi dasar afektif dalam apabila cukup kuat, akan memberi dasar afektif dalam 
menilai sesuatu hal sehingga terbentuklah arah sikap menilai sesuatu hal sehingga terbentuklah arah sikap 
tertentu.tertentu.



Lembaga Pendidikan dan Lembaga Lembaga Pendidikan dan Lembaga 
AgamaAgama

•• Lembaga pendidikan serta lembaga agama sebagai Lembaga pendidikan serta lembaga agama sebagai 
suatu sistem mempunyai pengaruh dalam pembentukan suatu sistem mempunyai pengaruh dalam pembentukan 
sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar 
pengertian dan konsep moral dalam diri individu.pengertian dan konsep moral dalam diri individu.pengertian dan konsep moral dalam diri individu.pengertian dan konsep moral dalam diri individu.

•• Apabila terdapat suatu hal yang bersifat kontroversial, Apabila terdapat suatu hal yang bersifat kontroversial, 
ajaran moral yang diperoleh dari lembaga pendidikan ajaran moral yang diperoleh dari lembaga pendidikan 
atau dari agama seringkali menjadi determinan tunggal atau dari agama seringkali menjadi determinan tunggal 
yang menentukan sikap.yang menentukan sikap.



Pengaruh Faktor EmosionalPengaruh Faktor Emosional

•• KadangKadang--kadang, suatu bentuk sikap merupakan kadang, suatu bentuk sikap merupakan 
pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi 
sebagai semacam penyaluran frustrasi atau pengalihan sebagai semacam penyaluran frustrasi atau pengalihan 
bentuk mekanisme pertahanan ego.bentuk mekanisme pertahanan ego.

•••• Contoh bentuk sikap yang didasari oleh faktor emosional Contoh bentuk sikap yang didasari oleh faktor emosional 
adalah prasangka (adalah prasangka (prejudiceprejudice). Prasangka didefinisikan ). Prasangka didefinisikan 
sebagai sikap yang tidak toleran, tidak “sebagai sikap yang tidak toleran, tidak “fairfair”, atau tidak ”, atau tidak 
favorabel terhadap sekelompok orang (Wrighstman & favorabel terhadap sekelompok orang (Wrighstman & 
Deaux, 1981).Deaux, 1981).


