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PERASAAN 

Sifat perasaan 

• Umumnya perasaan berkaitan dengan 
persepsi, dan merupakan reaksi terhadap 
stimulus yang mengenainya 

• Perasaan bersifat subyektif 
• Perasaan dialami oleh individu sebagai 

perasaan senang atau tidak senang 
sekalipun tingkatannya berbeda-beda 
(bukan satu-satunya dimensi dari 
perasaaan) 

Dimensi Perasaan (menurut Wundt) 

• Senang - tidak senang 

• Excited feeling – innert feeling 

• Expectancy feeling – release feeling 
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Klasifikasi perasaan  
*menurut Bigot, dkk 

1) Perasaan Keinderaan :  
 berkaitan dengan alat indera  indera 

pengecapan (manis, asin, pahit) 
 lapar, haus, lelah, dsb 
2) Perasaan psikis atau kejiwaan 
 (a) perasaan intelektual (b) perasaan kesusilaan 

(c) perasaan keindahaan (d) perasaan sosial 
atau kemsyarakatan (e)perasaan harga diri (f) 
perasaan keTuhanan 

EMOSI 

Reaksi yang kompleks yg mengandung aktivitas 
dengan derajat yg tinggi dan adanya 

perubahan dalam kejasmanian serta berkaitan 
dengan perasaan yg kuat\ 

Emosi lebih intens daripada perasaan, dan sering 
terjadi perubahan perilaku, hubungan dengan 

lingkungan kadang-kadang terganggu 

Emosi sebagai suatu peristiwa psikologis 
mengandung ciri–ciri sebagai berikut : 

• Lebih bersifat subyektif daripada peristiwa 
psikologis lainnya, seperti pengamatan dan 
berpikir. 

• Bersifat fluktuatif ( tidak tetap ). 
• Banyak bersangkut paut dengan peristiwa 

pengenalan panca indera. 

emosi  merupakan  fenomena  yang  sangat 
kompleks.  

• emosi  dipicu  oleh  interpretasi  seseorang 
terhadap suatu kejadian 

• adanya reaksi fisiologis yang kuat 

• ekspresi emosionalnya berdasarkan pada 
mekanisme genetika 

• merupakan informasi dari satu orang ke 
yang Lainnya 

• membantu  seseorang  beradaptasi  
terhadap  perubahan  situasi lingkungan 
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• Emosi adalah keadaan internal yang memiliki 
manifestasi eksternal.  

• Meskipun yang bisa merasakan emosi 
hanyalah yang mengalaminya, namun orang 
lain kerap bisa mengetahuinya karena emosi 
diekspresikan dalam berbagai bentuk.  

• Emosi diekspresikan dalam bentuk verbal 
maupun nonverbal.  

ekspresi emosi 

JENIS EMOSI PERUBAHAN FISIK 
Terpesona Reaksi elektris pada kuit 
Marah Peredaran darah bertambah cepat 

Terkejut Denyut jantung bertambah cepat 

Kecewa Bernafas Panjang 
Sakit / Marah Pupil mata membesar 
Takut / Tegang Air liur mengering 

Takut Bulu roma berdiri 
Tegang Pencernaan terganggu, otot-otot 

menegang atau bergetar (tremor) 
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Paul Ekman, salah  seorang  peneliti  emosi  
paling  terkemuka,  menunjukkan  bahwa  
manusia memiliki 6 emosi dasar, yaitu : 
• fear (takut) 
• anger (marah) 
• sadness (sedih) 
• happines (bahagia) 
• disgust (jijik) 
• surprise (terkejut)  

Kita bahagia jika kita berpikir 
bahwa kita bahagia 


