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Pemikiran & Persepsi

Cara pandang seseorang akan lingkungannya,

akan dunianya, mempengaruhi bagaimana

seseorang mempertanyakan sesuatu dan

bagaimana orang tersebut akan menerima

penjelasan yang diberikan atas pertanyaan-

pertanyaannya.

hendriksandi@dsn.dinus.ac.id

Cara pandang tentang masalah akan

mendorong terbentuknya proses penentuan

keputusan yang berbeda-beda.



GAYA PEMIKIRAN 

(STYLES OFTHINKING)



Ciri Gaya Pemikiran Ilmiah:

1. Observasi langsung dan terarah atas fenomena dan masalah

2. Secara jelas mendefinisikan variabel, metode dan prosedur yang

dipakai untuk mendapatkan data empiris

3. Pengajuan hipotesis yang dapat diuji dan diukur

4. Terdapatnya mekanisme untuk pengajuan hipotesis yang lebih

baik

5. Penggunaan alat ukur dan alat uji hipotesis, seperti statistik dan

bukan penarikan kesimpulan atas dasar justifikasi kualitatif-naratif

(keahlian berbahasa)

6. Proses swa-pembenaran.



ALUR GAYA PEMIKIRAN ILMIAH



MANFAAT ALUR GAYA PEMIKIRAN ILMIAH

1. Membantu menghadapi keingintahuan yang mendalam,

keraguan, hambatan, kecurigaan, atau rintangan atas sesuatu.

2. Membantu menentukan pokok permasalahan yang jelas:

❑mengajukan pertanyaan

❑mengkaji secara mendalam pengetahuan yang sudah ada

❑mengumpulkan data dan kenyataan

❑Menggunakan pendekatan intelektual dibandingkan emosional

dalam menghadapi masalah

❑Menggunakan hipotesis untuk menjelaskan kenyataan yang 

dipercaya secara logis berhubungan dengan masalah.



3. Membantu menarik kesimpulan dari hipotesis yang 
diajukan dan membantu dalam menemukan Langkah.

4. Membantu para penentu keputusan dalam
memformulasikan beberapa hipotesis lainnya.

5. Membantu penentuan langkah-langkah sistematis guna
pengujian empiris atas hipotesis.

6. Membantu para pembuat keputusan dalam mengambil
kesimpulan akhir berdasarkan kriteria penolakan atau
penerimaan hipotesis.

7. Membantu memberikan masukan informasi yang penting
terhadap masalah awal yang dihadapi.



Persepsi

❖ Proses kognitif untuk menginterpretasikan

dan memahami lingkungan

hendriksandi@dsn.dinus.ac.id

❖ “Alat” untuk memilih alternatif solusi terbaik:

1. Solusi

2. Penetapan sejumlah alternatif

3. Penentuan tindakan untuk

mewujudkan keputusan yang telah

diambil, dipermudah.

❖ Cara pandang manusia terhadap

lingkungannya, terhadap apa yang ada

disekelilingnya.

❖ Respon terhadap sejumlah obyek yang 

berbeda

❖ Penilaian subyektif, atau sebuah respon

yang bersifat pribadi seseorang atas

fenomena alam realitas yang diamati.

❖ Persepsi sosial atau kognisi sosial

❖ Pengolahan informasi lingkungan sosial



Gaya pemikiran pengambil keputusan ditentukan oleh persepsi
tentang fenomena alam realitas yang dialami, dan dipengaruhi
oleh gaya pemikiran yang dipakai kala menghubungkan
mekanisme stimulus respon.

P = (E+ST)

P = persepsi

E = experience

ST = styles of thinking



GAYA PEMIKIRAN DAN PERSEPSI

➢ Kata kunci: Pengolahan Informasi Sosial

Tahap 1:Rangsangan lingkungan (stimulus):

▪ Gaya pemikiran

▪ Pengambilan keputusan akhir

Tahap 2 dan 3: Proses menuju keputusan akhir

▪ Perincian masalah dan tujuan

▪ Pembuatan alternatif yang mungkin dilaksanakan



PROSES PENGOLAHAN INFORMASI SOSIAL



THANK YOU
Dr. Hendrik Heri Sandi, M.M.


