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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Tentang Opinion Leader 

2.1.1 Opinion Leader  

Rogers (dalam Windham, 2009) mendefenisikan konsep opinion 

leader sebagai tingkatan dimana individu mampu untuk mempengaruhi 

individu yang lainnya melalui sikap atau perilaku tampak dan dianggap 

tepat dan dengan frekuensi yang tertentu. Rogers dan Cartono (dalam 

Windham, 2009) mengkarakteristikkan seorang opinion leader sebagai 

orang yang memberikan contoh sebuah nilai kepada orang-orang yang 

mengikutinya. 

Burt (dalam Windham, 2009) mengemukakan bahwa seorang opinion 

leader adalah dapat digambarkan sebagai orang-orang, melalui interaksi 

personal, mampu membuat gagasan-gagasan atau inovasi dan 

membagikannya kepada orang-orang yang berkomunikasi dengannya.  

Secara tidak langsung, opinion leader merupakan perantara berbagai 

informasi yang diterima dan diteruskan kepada masyarakat setempat. 

Pihak yang sering menjadi media exposure di masyarakat desa kadang 

diperankan oleh seorang opinion leader. Mereka ini sangat dipercaya dan 

dijadikan panutan serta menjadi tempat bertanya dan meminta nasehat 

dalam segala hal. 
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Menurut Solomon (2007: 404), proses komunikasi seseorang kepada 

oang lain melalui proses tertentu, dalam pandangan tradisional terlihat 

pada gambar di bawah ini. 

Gambar 2.1 

Model Proses Komunikasi Tradisional 

 

 

Sumber: Solomon (2007: 404) 

Dalam pandangan tradisional, proses word of mouth communication  

dari informasi yang disampaikan dari sumber, kemudian informasi itu 

ditangkap oleh pemimpin opini yang mempunyai pengikut dan 

berpengaruh. Informasi yang ditangkap oleh pemimpin opini disampaikan 

kepada pengikutnya melalui komunikasi dari mulut ke mulut. Dalam 

proses komunikasi, pengikut tidak mampu mempengaruhi pemimpin opini 

sehingga dia hanya menerima informasi saja dan mengikuti apa yang 

dilakukan oleh pemimpin opini.  

Seorang opinion leader berhubungan dengan opinion leadership 

(kepemimpinan pendapat). Dua istilah ini saling berkaitan karena dalam 

setiap kepemimpinan dibutuhkan seorang pemuka pendapat untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan masyarakat. 

Menurut Gary Yuki, 2001: 223) opinion leader memiliki beberapa 

ciri, yaitu: 

 

Pemimipin 
opini  

Sumber  Pengikut 
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a. Tingkat energi yang tinggi dan tolerasi terhadap tekanan  

Tingkat energi tinggi dan toleransi terhadap tekanan membantu 

para opinion leader menanggulangi tingkat kecepatan yang tinggi. 

Permasalahan pribadi serta kelompok yang dihadapi kebanyakan 

membuat seorang pemimpin tertekan. Oleh karena itu vitalitas fisik dan 

keuletan emosional membuatnya lebih mudah untuk menanggulangi 

antar pribadi yang menekan. 

Seorang opinion leader seringkali dipaksa membuat keputusan 

penting tanpa informasi yang mencukupi serta kebutuhan untuk 

memecahkan konflik peran dan memuaskan permintaan yang saling 

bertentangan oleh berbagai pihak. Pemecahan masalah yang efektif 

meminta kemampuan untuk tetap tenang dan tetap fokus pada masalah 

serta menjauhi rasa panik. Dengan begitu ia akan memberikan 

pengarahan yang mantap dan pasti terhadap para anggota kelompok 

yang lainnya. 

b. Rasa Percaya diri 

Rasa percaya diri berhubungan secara positif dengan efektivitas 

dan kemajuan diri sendiri. Rasa percaya diri memudahkan efektivittas 

kepemimpinan. Tanpa adanya rasa percaya diri yang kuat, seorang 

komunikator berkemungkinan lebih kecil untuk membuat upaya 

mempengaruhi komunikan. sebaliknya seorang komunikator yang 

memiliki percaya tinggi yang kuat lebih berkemungkinan untuk 

memecahkan tugas dan permasalahan yang rumit. Percaya diri 
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berhubungan dengan pendekatan yang berorientasi tindakan untuk 

berhadapan dengan masalah. Rasa optimis ketika menghadapi sebuah 

masalah akan terwujud dengan komitmen dan kegigihan dalam 

menyelesaikannya. 

c. Pusat kendali internal 

Orang yang memiliki pusat kendali internal yang kuat yakin bahwa 

peristiwa dalam hidup mereka lebih banyak ditentukan oleh tindakan 

mereka sendiri daripada oleh kebetulan atau kekuatan yang tidak dapat 

dikendalikan. Sebaliknya, orang yang memiliki orientasi kendali 

eksternal yang kuat yakin bahwa peristiwa kebanyakan ditentukan oleh 

suatu kebetulan atau takdir dan mereka tidak dapat berbuat apapun. 

Orang yang memiliki kendali internal memiliki perspektif maju ke 

depan sehingga kemungkinan untuk membuat suatu rencana baru untuk 

kemajuannya jauh lebih besar daripada orang dengan kendali eksternal. 

Mereka percaya dengan kemampuannya dan dapat mempengaruhi 

orang lain dengan bujukan bukannya manipulasi. 

d. Kestabilan dan kematangan emosional 

Istilah kematangan emosional dapat didefinisikan dengan 

kematangan seseorang dalam aspek psikologis, dapat menyesuaikan diri 

dengan baik dan tidak menderita kekacauan psikologis yang berat. 

Mereka cenderung memiliki kesadaran yang lebih tepat mengenai 

kekuatan dan kelemahan mereka. 
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Orang dengan kematangan emosi tidak terlalu egosentris 

(memikirkan diri sendiri dan lebih memikirkan orang lain). Mereka 

tidak impulsif, lebih stabil dan memiliki kendali terhadap dirinya 

sendiri. Mereka juga dapat menerima saran dari orang lain dan bersifat 

lebih terbuka terhadap perubahan. Oleh karena mereka lebih banyak 

mempunyai hubungan baik dengan orang lain dan wawasannya jauh 

lebih luas. 

e. Integritas pribadi 

Integritas adalah perilaku seseorang yang konsisten dengan nilai 

yang menyertainya. Pribadi yang berintegritas tinggi memiliki sifat etis, 

jujur, menepati janji, tanggung jawab, konsisten dan dapat dipercaya. 

Indikator-indikator tersebut harus dimiliki oleh seorang opinion leader 

jika mereka berharap menjadi seseorang yang kredibel di bidang 

kepemimpinan. 

Para komunikan akan langsung merubah sikap jika salah satu 

indikator tidak dipenuhi. Orang tidak akan meneruskan informasi yang 

penting dan sensitif jika opinion leadernya tidak dapat dipercaya. 

Seorang opinion leader yang berharap dapat mengilhami orang lain 

untuk mendukung ideologi atau visi harus menjadi contoh dalam 

perilakunya sendiri. 

f. Motivasi kekuasaan 

Seringkali seseorang yang berharap akan kekuasaan yang tinggi 

cenderung senang untuk mempengaruhi orang lain maupun peristiwa 
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dan besar pula kemungkinannya untuk mendapatkan posisi otoritas. 

Orang yang memiliki kebutuhan yang kuat akan kekuasaan akan 

mencari posisi dan otoritas kekuasaan serta membiasakan diri dengan 

organisasi atau politik. 

Seseorang akan memiliki emosional yang matang apabila ia 

memiliki orientasi terhadap kekuasaan sosialisasi. Mereka akan 

menggunakan kekuasaan lebih banyak bagi orang lain dan ragu untuk 

memanipulasi kekuasaan tersebut. 

Sifat-sifat yang dimiliki oleh orang dengan motivasi tinggi adalah, 

tidak terlalu egoistis, lebih defensif, tidak beorientasi mengumpulkan 

materi, memiliki jangkauan pandang yang luas, bersedia menerima 

kritik, saran serta nasihat, dan mampu menerima keahlian orang lain 

secara relevan. 

2.1.2 Karakteristik Opinion Leader 

Opinion leader dalam kelompok mempunyai cara yang berbeda-beda 

dalam menyampaikan pesannya kepada komunikan untuk mendapatkan 

respon atau tanggapan tertentu dalam situasi tertentu pula. Kesesuaian 

maksud dari opinion leader ini tergantung dari isi pesan dan feedback 

yang diharapkan dari komunikan. Selain itu faktor psikologis masing-

masing opinion leader juga menentukan gaya dan caranya dalam 

mengelola penyampaian pesan. 

Dalam sebuah komunikasi, umpan balik merupakan bentuk khas dari 

sebuah pesan. Komunikasi disebut efektif jika umpan balik yang 
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didapatkan sesuai dengan harapan komunikator. Oleh karena itu perlu 

seorang komunikator yang berkemampuan untuk mendapatkan kategori 

komunikasi efektif. 

Menurut (S. Djuarsa Sendjaja 1994 : 143_ dalam bukunya Teori 

Komunikasi, karakteristik opinion leader dapat dibagi menjadi 6 (enam), 

yaitu: 

1) The Controlling Style 

Dalam karakter opinion leader yang pertama adalah bersifat 

mengendalikan. Gaya mengendalikan ini ditandai dengan adanya satu 

kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa dan mengatur baik 

perilaku, pikiran dan tanggapan komunikan. Gaya ini dapat 

dikategorikan sebagai one step flow. Oleh karena itu opinion leader 

tidak berusaha untuk membicarakan gagasannya, namun lebih pada 

usaha agar gagasannya ini dilaksanakan seperti apa yang dikatakan dan 

diharapkan tanpa mendengarkan pikiran dari komunikan. 

2) The Equalitarian Style 

Gaya ini lebih megutamakan kesamaan pikiran antara opinion 

leader dan komunikan. Dalam gaya ini tindak komunikasi dilakukan 

secara terbuka. Artinya setiap anggota dapat mengkomunikasikan 

gagasan ataupun pendapat dalam suasana yang rileks, santai dan 

informal. Dengan kondisi yang seperti ini diharapkan komunikasi akan 

mencapai kesepakatan dan pengertian bersama. 
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 Opinion leader yang menggunakan pola two step flow ini 

merupakan orang-orang yang memiliki sikap kepedulian tinggi serta 

kemampuan membina hubungan baik dengan orang lain dalam lingkup 

hubungan pribadi maupun hubungan kerja. Oleh karena itu akan 

terbina empati dan kerjasama dalam setiap pengambilan keputusan 

terlebih dalam masalah yang kompleks. 

3) The Structuring Style 

Poin dalam gaya ini adalah penjadwalan tugas dan pekerjaan secara 

terstuktur. Seorang opinion leader yang menganut gaya ini lebih 

memanfaatkan pesan-pesan verbal secara lisan maupun tulisan agar 

memantapkan instruksi yang harus dilaksanakan oleh semua anggota 

komunikasi. Seorang opinion leader yang mampu membuat instruksi 

terstuktur adalah orang-orang yang mampu merencanakan pesan-pesan 

verbal untuk memantapkan tujuan organisasi, kerangka penugasan dan 

memberikan jawaban atas pertanyaan yang muncul. 

4) The Relinquising Style 

Gaya ini lebih dikenal dengan gaya komunikasi agresif, artinya 

pengirim pesan atau komunikator mengetahui bahwa lingkungannya 

berorientasi pada tindakan (action oriented). Komunikasi semacam ini 

seringkali dipakai untuk mempengaruhi orang lain dan memiliki 

kecenderungan memaksa. 

Tujuan utama komunikasi dinamis ini adalah untuk menstimuli 

atau merangsang orang lain berbuat lebih baik dan lebih cepat dari saat 
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itu. Untuk penggunaan gaya ini lebih cocok digunakan untuk 

mengatasi persoalan yang bersifat kritis namun tetap memperhatikan 

kemampuan yang cukup untuk menyelesaikan persoalan tersebut 

bersama-sama. 

5) The Dynamic Style 

Dalam sebuah komunikasi kelompok tidak semua hal dikuasai oleh 

opinion leader, baik dalam percakapan hingga pengambilan keputusan. 

Bekerja sama antara seluruh anggota lebih ditekankan dalam model 

komunikasi jenis ini. Komunikator tidak hanya membicarakan 

permasalahan tetapi juga meminta pendapat dari seluruh anggota 

komunikasi. 

Komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima 

saran, pendapat atau gagasan orang lain. Komunikator tidak memberi 

perintah meskipun ia memiliki hak untuk memberi perintah dan 

mengontrol orang lain. Untuk itu diperlukan komunikan yang 

berpengatahuan luas, teliti serta bersedia bertanggung jawab atas tugas 

yang dibebankan. 

6) The Withdrawal Style 

Deskripsi konkret dari gaya ini adalah independen atau berdiri 

sendiri dan menghindari komunikasi. Tujuannya adalah untuk 

mengalihkan persoalan yang tengah dihadapi oleh kelompok. Gaya ini 

memiliki kecenderungan untuk menghalangi berlangsungnya interaksi 

yang bermanfaat dan produktif. 
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Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya 

tindak komunikasi, artinya tidak ada keinginan dari orang-orang yang 

memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena ada 

beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh 

orang-orang tersebut. 

2.1.3 Opinion Leader dalam Kelompok 

Sebuah kelompok adalah kumpulan dari beberapa individu yang 

memiliki tujuan sama untuk membangun sebuah perubahan. Kelompok 

merupakan bagian kehidupan kita sehari-hari. Ia tidak dapat dilepaskan 

dari kehidupan manusia. Kelompok adalah wadah untuk mewujudkan 

harapan dan keinginan barbagai informasi dalam hampir semua aspek 

kehidupan. Melihat betapa pentingnya kelompok bagi individu, kelompok 

dikatakan sebagai media pengungkapan persoalan-persoalan baik yang 

bersifat pribadi (keluarga sebagai kelompok primer) maupun yang bersifat 

umum (kebutuhan pengetahuan semua anggota kelompok). 

Setiap individu memilih kelompoknya masing-masing berdasarkan 

ketertarikannya (interest) masing-masing. Orang yang memisahkan atau 

mengisolasi diri dari orang lain adalah orang yang penyendiri, benci 

kepada orang lain atau dapat dikatakan sebagai orang antisosial. Semua 

anggota di dalam kelompok memiliki tujuan yang sama sehingga mereka 

bersatu dan membangun sebuah sinergi untuk mewujudkannya. Di dalam 

teori kepribadian kelompok, sinergi dikatakan memiliki peran penting 

dalam sebuah pencapaian cita-cita. Namun sinergi tidak hanya dihabiskan 



 

18 
 

untuk mencapai tujuan saja tetapi juga termasuk untuk menjaga hubungan 

antar anggota, baik pribadi maupun umum. 

Dalam sebuah kelompok terdapat opinion leader (komunikator) 

dan anggota (komunikan). Fungsi seorang komunikator dapat dijabarkan 

dalam 8 (delapan) aspek menurut Burgoon, Heston dan Mc. Croskey. 

Kedelapan fungsi tersebut adalah: 

a. Fungsi Inisiasi 

Dalam fungsi ini, seorang pemimpin harus dapat mengambil inisiatif 

(prakarsa) untuk gagasan atau ide baru. Selain itu juga dapat 

memberikan pemahaman terhadap gagasan yang kurang layak. 

Seorang opinion leader mempunyai tanggung jawab atas masyarakat, 

oleh karena itu mereka harus berani mengambil keputusan untuk 

mengambil atau menolak gagasan baik yang berasal dari dirinya 

sendiri mapun orang lain. 

b. Fungsi Keanggotaan 

Seseorang layak memberi sumbangsih terhadap sebuah kelompok jika 

ia benar-benar merupakan anggota kelompok tersebut. Oleh karena itu 

seorang opinion leader harus dapat melebur ke dalam kelompok agar 

dapat diterima oleh anggota yang lain. Peleburan ini dapat dilakukan 

dengan banyak cara, misalnya mengikuti kegiatan rutin, berpartisipasi 

dalam setiap kegiatan dan mengakrabkan diri di tengah-tengah 

kelompok. 
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c. Fungs Perwakilan 

Sebuah kelompok seringkali mendapat ancaman dari luar. Di sinilah 

fungsi seorang opinion leader untuk dapat menyelesaikan masalah 

agar anggota kelompok menjadi tenang kembali dan melanjutkan 

aktivitasnya seperti sedia kala. Opinion leader bertugas sebagai 

penengah jika anggota kelompoknya bermasalah dengan kelompok 

yang lain. 

d. Fungsi Organisasi 

Tanggung jawab terhadap hal-hal yang bersangkut paut dengan 

persoalan organisasional, kelancaran roda organisasi dalam 

masyarakat dan deskripsi pembagian tugas ada di tangan seorang 

opinion leader, sehingga ia perlu memiliki keahlian dalam bidang 

mengelola organisasi dan kelompok. 

e. Fungsi Integrasi 

Dalam fungsi ini seorang opinion leader perlu memiliki kemampuan 

untuk memecahkan ataupun mengelola dengan baik konflik yang ada 

dan muncul di kelompoknya. Dengan kemampuan ini diharapkan 

seorang opinion leader dapat menciptakan suasana yang kondusif 

untuk tercapainya penyelesaian konflik dan dapat memberi kepuasan 

untuk semua pihak. 

f. Fungsi Managemen Informasi Internal 

Seorang opinion leader harus dapat menjadi penghubung atau sarana 

berlangsungnya komunikasi di dalam kelompok. Bagaimana 
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perencanaan, pelaksanaan serta pengevaluasian sebuah kegiatan harus 

dibicarakan dengan keterbukaan. Untuk itulah diperlukan seorang 

pemimpin untuk menjadi penghubung serta penengah jika ada kritik 

serta solusi untuk kegiatan tersebut. 

g. Fungsi Penyaring Informasi 

Untuk kemajuan dan perkembangan sebuah kelompok, diperlukan 

banyak informasi serta wawasan baru dari luar. Namun tidak semua 

informasi dapat diterima dan diadopsi oleh suatu kelompok. Di sinilah 

seorang opinion leader bertindak sebagai penyaring informasi baik 

yang masuk ataupun yang keluar. Hal ini bertujuan untuk mengurangi 

konflik yang dapat timbul di dalam kelompok. 

h. Fungsi Imbalan 

Opinion leader melakukan fungsi evaluasi dan menyatakan setuju atau 

tidak terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh para 

anggotanya. Hal ini dilakukan melalui imbalan-imbalan materi seperti 

pemberian hadiah atau pujian ataupun sebuah penghargaan. Kekuatan 

reward ini terbukti sangat efektif untuk meningkatkan mutu 

masyarakat. 

2.1.4 Kredibilitas Opinion Leader dalam Pemberdayaan Masyarakat 

Kredibilitas opinion leader dalam penelitian ini adalah sejumlah 

individu yang memiliki pengaruh dalam masyarakat. Mereka adalah 

orang-orang yang dipercaya dan memiliki keahlian untuk menggerakkan 

roda kepemimpinan dalam masyarakat, misalnya tokoh masyarakat atau 
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tokoh agama. Seseorang mendapatkan gelar tokoh agama atau tokoh 

masyarakat seringkali bukanlah jabatan formal, akan tetapi merupakan 

jabatan yang didapatkan dari opini publik. 

Opini publik berperan besar dalam kedudukan dan perjalanan seorang 

opinion leader. Bisa dikatakan bahwa opinion leader lahir dari opini 

publik suatu kelompok. Opini publik akan dipengaruhi oleh kepercayaan 

mereka terhadap individu yang bersangkutan. Tidak hanya kepercayaan 

tetapi juga keahlian yang dimiliki oleh seorang opinion leader. Keahlian 

dinilai dari kemampuannya mengaktualisasikan keilmuannya. Jadi dapat 

dikatakan bahwa opinion leader ada karena persepsi masyarakat 

mengatakan seseorang itu pantas menjadi pemimpin. 

 

2.2 Kajian Tentang Citra (Image) 

2.2.1  Citra 

Citra adalah tujuan utama untuk membentuk reputasi dan prestasi yang 

hendak dicapai. Pengertian citra sendiri itu abstrak (intangible) dan tidak 

dapat diukur secara sistematis, tetapi wujudnya bisa dirasakan dari hasil 

penilaian baik atau buruk, seperti penerimaan tanggapan baik positif 

maupun negatif yang khususnya datang dari publik (khalayak sasaran) dan 

masyarakat luas pada umumnya (Roslan, 1998: 62-63). Citra merupakan 

cara bagaimana pihak lain memandang sebuah perusahaan, seseorang atau 
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suatu aktivitas. Setiap perusahaan mempunyai citra sebanyak jumlah orang 

yang memandangnya. 

Menurut Bill Canton (Soemirat dan Adrianto, 2004: 111-112) 

mengatakan bahwa citra adalah “image: he impression, the feeling, the 

conception which the public has of a company; a concioussly created 

created impression of an object, person or organization (Citra adalah kesan, 

perasaaan, gambaran diri public terhadap perusahaan, kesan yang dengan 

sengaja diciptakan dari suatu objek, orang atau organisasi. Jadi, citra itu 

dengan sengaja perlu di ciptakan agar bernilai positif. Citra sendiri 

merupakan salah satu aset terpenting dalam suatu perusahaan atau 

organisasi. Jalaludin Rakhmad dalam bukunya Psikologi Komunikasi 

mendefinisikan citra sebagai penggambaran tentang realitas dan tidak harus 

sesuai dengan realitas, citra adalah dunia menurut persepsi. Citra terbentuk 

berdasarkan pengetahuan dan informasi-informasi yang diterima seseorang.  

Menurut Frank Jefkins, dalam buku Public Relations Techniques (2004: 

114) mengatakan: “The   impressions   of   an   organizations   based   on   

knowledge and experience.” Definisi tersebut dapat diartikan bahwa citra 

adalah kesan atau pandangan terhadap suatu organisasi berdasarkan 

pengetahuan dari publik itu sendiri. Pengalaman dan pengetahuan menjadi 

kunci pertimbangan bagi organisasi untuk mengambil keputusan ketika akan 

membentuk citranya dimata publik. Citra organisasi akan teridentifikasi dari 

fikiran publik mengenai organisasi. Sedangkan Solomon dalam Jalaludin 

Rahmat, mengemukakan bahwa sikap pada seseorang atau sesuatu 



 

23 
 

tergantung pada citra kita tentang kita atau objek tersebut (Soemirat dan 

Adrianto 2004: 114) 

Informasi yang di dapat oleh publik berasal dari proses komunikasi 

yang diperoleh. Proses komunikasi yang dilakukan dalam memaknai citra 

mengandung beberapa unsur, yaitu komunikator (sumber), pesan, 

komunikan (khalayak) dan efek (umpan balik). Secara umum citra timbul 

karena adanya persepsi dalam proses komunikasi. Dengan kata lain, 

identitas organisasi akan berhubungan dengan persepsi kita mengenai 

organisasi tersebut (Cengel & Guzeleik, 2007: 5). Citra merupakan salah 

satu bagian yang penting bagi organisasi dinamika dan perubahan 

masyarakat yang cepat harus direspon dengan tepat oleh organisasi yang 

ingin membentuk citranya.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Citra adalah (1) kata 

benda : gambar atau rupa, gambaran; (2) Gambaran yang dimiliki orang 

banyak mengenai pribadi, perusahaan organisasi atau produk. (Soemirat dan 

Adrianto 2004: 114) Berdasarkan pengertian para pakar diatas, citra dapat 

disimpulkan sebagai realitas penilaian publik terhadap organisasi yang di 

dapat dari pengetahuan dan pengalaman yang menimbulkan kesan untuk 

membentuk sebuah persepsi. 
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2.2.2 Jenis Citra 

Frank Jefkins dalam bukunya Public Relations mengatakan terdapat 6 

jenis citra (image), antara lain: 

 

a.    The Mirror Image (Citra Bayangan) 

Citra yang dianut oleh orang dalam mengenai pandangan luar, terhadap 

organisasinya. Citra ini melekat pada pemimpin organisasi, pemimpin 

tersebut selalu merasa semua orang mempunyai pandangan yang positif 

terhadap organisasinya. Citra ini sering kali tidaklah tepat, bahkan 

hanya sekedar ilusi, sebagai akibat dari tidak memadainya informasi, 

pengetahuan ataupun pemahaman yang dimiliki oleh kalangan dalam 

atau pemimpin organisasi itu mengenai pendapat dan pandangan dari 

luar. Citra ini cenderung positif, bahkan terlalu positif, karena 

membayangkan atau memfantasikan hal yang sebenarnya tidak terjadi. 

Akan tetapi hal ini merupakan suatu kecenderungan yang wajar, karena 

hampir semua orang memang menyukai fantasi. 

b. The Current Image (Citra yang Berlaku) 

Suatu pandangan yang dianut oleh pihak-pihak luar mengenai suatu 

organisasi. Namun sama halnya dengan citra bayangan, citra yang 

berlaku tidak selamanya, bahkan jarang sesuai dengan kenyataan karena 

semata-mata terbentuk dari pengalaman atau pengetahuan orang-orang 
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luar yang biasanya serba terbatas. Citra ini ditentukan oleh banyak 

sedikitnya informasi yang dimiliki oleh mereka yang mempercayai 

organisasi tersebut. Dalam dunia dan kehidupan yang serba sibuk sulit 

diharapkan mereka akan memiliki informasi yang memadai dan benar 

mengenai suatu organisasi dimana mereka tidak menjadi anggotanya. 

c.  The Wish Image (Citra yang Diharapkan) 

Suatu citra yang diinginkan oleh pihak management untuk mencapai 

prestasi tertentu. Citra ini juga tidak sama dengan citra yang 

sebenarnya, biasanya citra yang diharapkan itu lebih baik atau lebih 

menyenangkan dari pada citra yang ada walaupun dalam keadaan 

tertentu citra yang terlalu baik juga bisa merepotkan. Namun secara 

umum, yang disebut sebagai citra harapan itu memang sesuatu yang 

berkonotasi baik. 

d.  The Corrporate Image (Citra Perusahaan)  

Citra dari suatu organisasi atau lembaga secara keseluruhan, jadi bukan 

citra produk dan pelayanannya saja. Citra perusahaan terbentuk dari 

banyak hal, seperti sejarah atau riwayat hidup perusahaan yang 

gemilang, keberhasilan dan stabilitas di bidang keuangan, berbagai 

macam penghargaan yang di dapat, hubungan industri yang baik untuk 

masyarakat, reputasi sebagai pencipta lapangan kerja dalam jumlah 

besar, kesediaan memikul tanggung jawab sosial dan komitmen 

mengadakan riset. 
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e. Citra Majemuk  (Multiple Image) 

Citra yang beraneka ragam (banyak) yang hampir sama banyaknya 

dengan jumlah pegawai yang dimiliki oleh organisasi/ perusahaan 

tersebut. Seperti sejumlah individu, kantor cabang atau perwakilan 

perusahaan lainnya yang dapat membentuk citra tertentu baik secara 

sengaja atau tidak sengaja untuk memunculkan citra yang belum tentu 

sama dengan seluruh organisasi atau perusahaan. 

2.2.3 Proses Pembentukan Citra  

Sekarang ini banyak perusahaan atau organisasi bahkan instansi 

pemerintah yang sangat memahami perlunya memberi perhatian yang 

maksimal untuk membentuk suatu citra yang menguntungkan bagi 

perusahaan tersebut. Dengan kata lain citra perusahaan adalah fragile 

commodity (komoditas yang rapuh/ mudah pecah). Namun, kebanyakan 

perusahaan juga meyakini bahwa citra perusahaan yang positif adalah 

esensial, sukses yang berkelanjutan dan dalam jangka panjang. Proses 

pembentukan citra dalam struktur kognitif yang sesuai dengan pengertian 

sistem komunikasi dijelaskan oleh John S. Nimpoene (Soemirat dan 

Ardianto, 2004: 114), dalam laporan penelitian tentang tingkah laku 

konsumen sebagai berikut:  

 

 

 



 

27 
 

    Gambar 2.2 

Model Pembentukan Citra Pengalaman Stimulus 

 

   

       

 

       Sumber : Dasar-Dasar Public Relations (Soleh Soemirat dan Elvinaro, 2004) 

 

Model pembentukan citra menunjukkan bahwa struktur yang berasal 

dari luar diorganisasikan dan mempengaruhi respons. Stimulus (rangsang) 

yang diberikan pada individu dapat diterima atau di tolak. Jika rangsang di 

tolak, maka proses selanjutnya tidak akan berjalan. Hal ini menunjukkan 

bahwa rangsang tersebut tidak efektif dalam mempengaruhi individu karena 

tidak ada perhatian dari individu tersebut. Sebaliknya, jika rangsangan itu di 

terima oleh individu, berarti terdapat komunikasi dan terdapat perhatian dari 

organisme, dengan demikian proses selanjutnya dapat berjalan. Pada 

dasarnya proses pembentukan citra adalah respon dari stimulus atau 

rangsangan yang diberikan. Proses pembentukan citra akan berbeda jika 

persepsi, kognisi, motivasi dan sikap yang berubah.  

Stimulus 
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Kognisi 
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Empat komponen persepsi-kognisi-motivasi dan sikap diartikan sebagai 

citra individu terhadap rangsang. Ini disebut sebagai “picturein our head” 

oleh walter Lipman. (Soemirat dan Ardianto, 2004: 115) 

a. Stimulus/ Rangsang 

Menurut Chaplin dalam Walgito (2002:68), stimulus adalah segala 

sesuatu yang mengenai reseptor, dan menyebabkan aktifnya organisme. 

Ini berarti segala sesuatu yang mengenai reseptor menyebabkan 

reseptor itu aktif,dan ini menyebabkan organisme itu aktif. 

Masih menurut Chaplin stimulus dapat datang dari dalam diri dan 

datang dari luar organisme yang bersangkutan. Namun demikian 

sebagian besar stimulus datang dari luar organisme. Adapun faktor yang 

mempengaruhi agar stimulus dapat dipersepsi: 

1. Intensitas dan kekuatan stimulus 

Agar stimulus dapat dipersepsi oleh individu, stimulus tersebut 

harus cukup kuatnya. Dengan demikian, kekuatan stimulus akan 

turut menentukan dipersepsi atau tidaknya stimulus iu. Sehubungan 

dengan kekuatan stimulus, dapat dikemukakan bahwa pada 

umumnya stimulus yang kuat lebih menguntungkan dalam 

kemungkinannya untuk direspon apabila dibandingkan dengan 

stimulus yang lemah. Misalnya: penjual tahu bulat yang 

menawarkan dagangannya dengan suara yang khas tahu bulat dan 

menggunakan speaker yang menarik perhatian orang untuk 

membelinya. 
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2. Ukuran Stimulus 

Pada umumnya ukuran stimulus yang lebih besar lebih 

menguntungkan dalam menarik perhatian apabila dibandingkan 

dengan ukuran yang kecil. Suatu headline yang besar dari surat 

kabar akan lebih menarik perhatian apabila dibandingkan dengan 

huruf-huruf yang kecil. Iklan yang besar seperti billboard pada 

umumnya lebih menarik perhatian apabila dibandingkan dengan 

iklan yang lebih kecil. 

3. Perubahan Stimulus  

Seperti yang telah dikemukakan di atas, stimulus monoton 

kurang menguntungkan atau kurang menarik perhatian, karena itu 

perlu adanya perubahan dari stimulus untuk dapat lebih menarik 

perhatian. Ambulance yang membawa pasian gawat darurat tidak 

akan melintasi jalanan dengan lancar jika membunyikan sirine 

hanya sekali, tetapi berbeda jika ambulance membunyikan sirine 

berulang kali di sepanjang jalan, sirine tersebut akan menarik 

perhatian pengguna jalan dan memberikan perubahan stimulus 

dengan cara sedikit menepi untuk memberikan kelancaran. 

4. Ulangan dari Stimulus 

Stimulus yang diulang-ulang akan lebih menarik perhatian dari 

pada stimulus yang tidak diulang. Bunyi kentongan bakso yang 

bertalu-talu akan lebih menarik perhatian jika dibandingkan dengan 

kentongan yang hanya berbunyi satu kali saja. 
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5. Pertentangan atau kontras dari stimulus 

Stimulus yang kontras atau bertentangan dengan lingkungan 

sekitar akan lebih menarik perhatian orang sekitar, karena stimulus 

berbeda dengan keadaan pada umumnya. Saat diadakan jember 

carnival, peserta dengan kostum yang mencolok dan unik akan 

keadaan yang kontras ini akan lebih menarik pusat perhatian orang 

yang melihatnya dan tertuju langsung kepada orang tersebut. 

b. Persepsi  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah 

tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang 

mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Bimo Walgito 

(2004: 70) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses 

pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima 

oleh individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan 

aktivitas yang integrated dalam diri individu. Respon sebagai akibat 

dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam 

bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari individu 

tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Jalaludin 

Rakhmat (2007: 51) menyatakan persepsi adalah pengamatan tentang 

objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan 
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Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, 

pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka 

dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan 

berbeda antar individu satu dengan individu lain. Setiap orang 

mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan 

cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh 

banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut 

pandangnya. Dari berbagai penjelasan di atas, dapat ditarik suatu 

kesamaan pendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses yang 

dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan atau respon yang 

terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu 

dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya. 

Menurut Walgito (2002: 70), Faktor-faktor yang berperan dalam 

persepsi yaitu: 

1. Obyek yang dipersepsi 

Obyek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau 

reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang 

mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam individu yang 

bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang 

bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian stimulus datang dari luar 

individu. 
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2. Alat indera syaraf, dan pusat susunan syaraf 

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima 

stimulus. Disamping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat 

untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat 

susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat 

untuk mengadakan respons diperlukan syaraf motoris. 

3. Perhatian 

Untuk menyadari atau mengadakan persepsi diperlukan adanya 

perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu 

persiapan dalam rangka mengadakan persepsi yaitu, obyek atau 

stimulus yang dipersepsi, alat indera dan syaraf-syaraf serta pusat 

susunan syaraf yang merupakan syaraf fisiologis, dan perhatian, 

yang merupakan syaraf psikologis. 

c. Kognisi 

Menurut (Soemirat dan Adrianto, 2004: 116) kognisi merupakan 

suatu keyakinan diri dari individu terhadap stimulus. Keyakinan ini 

akan timbul apabila individu telah mengerti rangsangan tersebut, 

sehingga individu harus diberikan informasi-informasi yang cukup 

untuk dapat mempengaruhi perkembangan kognisinya. Maka dari itu 

berkaitan dengan proses pembentukan citra, public relation harus 

memberikan informasi yang cukup yang dapat mempengaruhi 

perkembangan kognisi publiknya. 
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Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kognisi 

1. Faktor Keturunan/ Hareditas 

Manusia lahir sudah membawa potensi-potensi tertentu yang tidak 

dapat dipengaruhi lingkungan, Intelegensi sudah ditentukan sejak 

anak dilahirkan. Para ahli psikologi Loehlin, Lindzey dan Spuhler 

berpendapat bahwa taraf intelegensi 75-80% merupakan warisan 

atau faktor keturunan. Pembawaan ditentukan oleh ciri-ciri yang 

dibawa sejak lahir (batasan kesanggupan). 

2. Faktor Lingkungan 

Teori lingkungan atau empirisme dipelopori oleh Jhon Locke. Dia 

berpendapat bahwa manusia dilahirkan sebenarnya suci atau 

tabularasa. Menurut pendapatnya, perkembangan manusia 

sangatlah ditentukan oleh lingkungannya. Berdasarkan pendapat 

Jhon Locke tersebut perkembangan taraf intelegensi sangatlah 

ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya 

dari lingkungan hidupnya. 

3. Kematang 

Tiap organ (fisik maupun psikis) dapat dikatakan telah  matang jika 

telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-

masing. Kematangan berhubungan erat dengan usia kronologis 

(usia kalender). 
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4. Pembentukan 

Pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang 

mempengaruhi perkembangan intelegensi. Pembentukan dapat 

dibedakan menjadi pembentukan sengaja (sekolah/formal) dan 

pembentukan tidak sengaja (pengaruh alam sekitar/informal), 

sehingga manusia berbuat intelejen karena untuk mempertahankan 

hidup ataupun dalam bentuk penyesuaian diri. 

5. Minat dan Bakat 

Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan 

dorongan bagi perbuatan itu. Apa yang menarik minat seseorang 

mendorongnya untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. 

Sedangkan bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai 

potensi yang masih perlu dikembangan dan dilatih agar dapat 

terwujud. Bakat seseorang akan mempengaruhi tingkat 

kecerdasannya. Artinya, seseorang yang memiliki bakat tertentu, 

maka akan semakin mudah dan cepat mempelajari hal tersebut. 

6. Kebebasan 

Kebebasan yaitu kebebasan manusia berpikir divergen (menyebar) 

yang berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode 

yang etrtentu dalam memecahkan masalahmasalah, juga bebas 

dalam memilih masalah sesuai kebutuhannya. 
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d. Sikap 

Kecenderungan bertindak, persepsi, berpikir, dan merasa dalam 

objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi merupakan 

kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu. 

Komponen utama pembentuk sikap ada tiga: 

1. Kesadaran 

Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi dimana seorang 

individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal 

maupun stimulus eksternal. Namun, kesadaran juga mencakup 

dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari 

oleh individu sehingga akhirnya perhatiannya terpusat. 

Ada dua macam kesadaran, yaitu: 

a. Kesadaran Pasif 

Keadaan dimana seorang individu bersikap menerima segala 

stimulus pada saat itu, baik stimulus internal maupun eksternal. 

b. Kesadaran Aktif 

Kondisi dimana seseorang menitikberatkan pada inisiatif dan 

mencari serta menyeleksi stimulus-stimulus yang diberikan. 

2. Perasaan  

Menurut Chaplin dalam Walgito (2002:155), perasaan adalah 

keadaan atau state individu sebagai akibat dari persepsi sebagai 

akibat dari stimulus baik internal maupun eksternal. 
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3. Perilaku 

Perilaku adalah sebuah gerakan yang dapat diamati dari luar, 

seperti orang berjalan, naik sepeda, dan mengendarai motor atau 

mobil. Untuk aktifitas ini mereka harus berbuat sesuatu, misalnya 

kaki yang satu harus diletakkan pada kaki yang lain. Jadi perilaku 

perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus 

(rangsangan dari luar). 

e. Motivasi  

Motivasi merupakan keadaan dalam diri individu atau organisme 

yang mendorong perilaku ke arah tujuan. (Walgito, 2002:169). Motivasi 

mempunyai tiga aspek, pertama, kesiapan bergerak karena kebutuhan. 

Kedua, perilaku yang timbul dan terarah karena keadaan. Ketiga, goal 

atau tujuan yang dituju oleh perilaku tersebut. 

Sedangkan menurut Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab (2005:132), 

motivasi dapat didefinisikan dengan segala sesuatu yang menjadi 

pendorong tingkah laku yang menuntut atau mendorong seseorang 

untuk memenuhi kebutuhan. Masih menurut Shaleh dan Muhbib Abdul 

Wahab (2005:132), motivasi mempunyai tiga komponen pokok, yaitu: 

1. Menggerakkaan. Dalam hal ini motivasi menimbulkan kekuatan 

pada individu, membawa seseorang untuk bertindak dengan cara 

tertentu. 
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2. Mengarahkan. Berarti motivasi mengarahkan tingkah laku. Dengan 

demikian ia menyediakan orientasi tujuan. Tingkah laku individu 

diarahkan terhadap sesuatu. 

3. Menopang. Artinya, motivasi digunakan untuk menjaga dan 

menopang tingkah laku, lingkungan sekitar harus menguatkan 

intensitas dan arah dorongan-dorongan dan kekuatan individu. 

f. Perilaku/ Respon 

Respon individu terhadap rangsangan yang berasal dari dalam 

dirinya sendiri maupun lingkungan. Tingkah laku atau aktivitas sebagai 

jawaban atas stimulus atau rangsang yang diberikan (Walgito,2002:9). 

Diliat dari bentuk respon terhadap stimulus ini, maka bentuk perubahan 

perilaku dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

a. Perubahan alamiah dimana perubahan perilaku karena terjadi 

perubahan alam atau lingkungan secara alamiah. Misal : perubahan 

perilaku karena usia seseorang. 

b. Perubahan terencana dimana perubahan perilaku karena memang 

direncanakan oleh yang bersangkutan atau pelaku komunikasi 

tersebut. Misal : perubahan perilaku seseorang karena tujuan tertentu 

atau ingin mendapatkan sesuatu yang bernilai baginya (jika, 

seseorang suka membuat sebuah meme lalu menguploadnya di 

media sosial agar meme tersebut dapat disebarluaskan oleh orang 

lain, kemudian si pembuat akan merasa puas karena meme tersebut 

dapat diterima oleh orang lain).   
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c. Kesiapan berubah dimana perubahan perilaku karena terjadinya 

proses internal pada diri yang bersangkutan, dimana proses internal 

ini berbeda pada setiap individunya. Misal : perubahan teknologi 

informasi, dimana dahulunya untuk menyampaikan informasi 

membutuhkan waktu yang lama dengan adanya teknologi yang 

semakin canggih penyampaian informasi akan lebih mudah dan 

cepat diterima oleh orang lain. 

Menurut Robert Kwick (1974) di dalam proses pembentukan atau 

perubahan perilaku dipengaruhi oleh beberapa faktor antaranya : 

a.  Faktor Sosial : Faktor sosial sebagai faktor eksternal yang 

mempengaruhi perilaku antara lain struktur sosial, pranata-pranata 

sosial dan permasalahan-permasalahan sosial yang lain. Pada faktor 

sosial ini bila seseorang berada pada lingkungan yang baik maka 

seseorang tersebut akan memiliki perilaku yang baik pula. 

Sedangkan seseorang yang berada pada lingkungan yang kurang 

baik maka akan memiliki perilaku yang kurang juga. Dukungan 

sosial akan mendorong seseorang dalam proses perubahan perilaku 

komunikasinya. Contohnya jika seseorang dapat berkreasi berupa 

meme lalu diunggah di media sosial dan mendapatkan respon yang 

baik, dan jika seseorang tersebut hanya menggunakan media sosial 

sebagai hal yang buruk atau menipu melalui media sosial maka hasil 

yang didapat juga buruk pula.  
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b. Faktor Motivasi :  Faktor motivasi sebagai faktor yang 

mempengaruhi perilaku, sebagai dorongan dari jiwa dan jasmani 

untuk melakukan perubahan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh 

manusia selalu dimulai dengan motivasi atau niat. Motivasi adalah 

sebuah proses yang bersifat internal dan eksternal bagi seseorang 

yang menyebabkan timbulnya perilaku antusias dan persistensi 

dalam melakukan hal tertentu. Contoh kebiasaan seseorang, 

kehidupan sosial budaya, presepsi seseorang terhadap kegiatan 

sehari-hari. 

c. Faktor Emosi : Rangsangan yang bersumber dari rasa takut, 

cinta, atau harapan-harapan yang dimiliki oleh individu-individu. 

Dari sana terciptanya perubahan perilaku yang ditimbulan oleh 

individu tersebut. Contohnya saat seseorang jatuh cinta dengan 

lawan jenis mereka akan meluapkan rasa sayang mereka melalui 

kata-kata atau gambar. 

Diliat dari bentuk respon terhadap stimulus ini, maka perilaku dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dakam 

bentuk terselubung atau tertutup (covert). Respon atau reaksi 

terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, 

pengetahuan / kesadaran, dan sikap yang terjadi belumbisa diamati 

secara jelas oleh orang lain. 
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2. Perilaku terbuka adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam 

bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap terhadap 

stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek 

(practice). 

Pembentukan citra peerintahan tidak dapat dilakukan dalam waktu 

singkat, tetapi melalui proses yang panjang. Dan tidak dapat di poles. 

Citra yang tercipta tersebut sebaiknya kesan sebenarnya yang 

didasarkan kepada pengalaman dan pengetahuan public. Proses 

pembentukan citra pada akhirnya menghasilkan sikap pendapat, 

tanggapan, dan perilaku tertentu. 

 

2.3 Landasan Teori 

2.3.1  Teori Persepsi Langsung (Direct Perception) 

 Persepsi menurut Morgan (1987) menyatakan “ Perception refers to the 

way the work, sound, feel, tasted, or smell. In other works, perception can be 

defined as whatever is experienced by a person”. Persepsi menurut Morgan 

mengacu pada acara kerja, suara, rasa, selera atau bau. Dengan kata lain, persepsi 

dapat di definisikan apa pun yang dialami oleh seseorang. Sedangkan Sarwono 

dan Meinarno (2009: 24) menyatakan Persepsi sosial dapat diartikan sebagai 

proses perolehan, penafsiran, pemulihan, dan pengetahuan informasi indrawi 

tentang orang lain. Apa yang diperoleh, ditafsirkan, dipilih, dan diatur adalah 



 

41 
 

informasi indrawi dari lingkungan sosial, serta yang menjadi fokusnya adalah 

orang lain.  

Gambar 2.2 Empat aspek dalam Persepsi Sosial 

 

 

Teori Persepsi langsung menyatakan bahwa informasi dalam stimuli adalah 

elemen penting dalam persepsi dan pembelajaran serta kognisi tidaklah penting 

dalam pesepsi karena lingkungan telah mangandung cukup informasi yang dapat 

digunakan untuk interprestasi (Solso et. Al., 2008: 122). James Gibson dan James 

Cutting menyatakan bahwa persepsi langsung mengasumsikan bahwa 

keanekaragaman lapisan-lapisan optik sama kayanya dengan keanekaragaman 

dalam dunia ini. Para psikolologis yang berorentasi ekologis mendukung 

pernyataan ini yang menyatakan bahwa stimulus itu sendiri telah memiliki 

informasi yang cukup ntuk menghasilkan persepsi yang tepat dan tidak 

memerlukan adanya representasi internal. 

Pandangan persepsi langsung adalah penting bagi pemahaman kita terhadap 

persepsi karena dua alasan: teori tersebut menekankan pentingnya stimuli 

sensorik, mengindikasikan bahwa pemprosesan stimuli berlangsung secara 

sederhana dan langsung, bahkan kognisi dan persepsi adalah fenomena yang 

alamiah dan ekologis ssuatu pandangan yang selaras dengan persektif kognitif 

evolusioner.  
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