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Komunikasi



Komunikasi

• Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang
kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, 
pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tidak
langsung melalui media; 

• Proses penyampaian bentuk interaksi gagasan kepada orang lain dan
proses penciptaan arti terhadap gagasan atau ide yang disampaikan, 
baik sengaja maupun tidak disengaja.



Komunikasi

• Dalam kehidupan kita sehari-hari, komunikasi memegang peranan
yang sangat penting. Kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Tidak ada
aktifitas yang dilakukan tanpa komunikasi, dikarenakan kita dapat
membuat beberapa perbedaan esensial, manakala kita berkomunikasi
dengan orang lain. Demikian pula sebaliknya, orang lain akan
berkomunikasi dengan kita, baik dalam jangka pendek ataupun jangka
panjang. Cara kita berhubungan satu dengan lainnya, bagimana suatu
hubungan kita bentuk, bagaimana cara kita memberikan kontribusi
sebagai anggota keluarga, kelompok, komunitas, organisasi dan
masyarakat secara luas membutuhkan suatu komunikasi. Hal ini
menjadikan komunikasi tersebut menjadi hal sangat fundamental 
dalam kehidupan kita.



Komunikasi

• Karir dalam bisnis, pemerintah, atau pendidikan memerlukan
kemampuan dalam memahami situasi komunikasi, mengembangkan
strategi komunikasi efektif, memerlukan kerjasama antara satu
dengan yang lain dan dapat menerima atas kehadiran ide-ide efektif
melalui saluran saluran komunikasi. Untuk mencapai kesuksesan dari
suatu kedudukan/posisi tertentu dalam mencapai kompetensi
komunikasi antara lain melalui kemampuan secara personal dan
sikap, kemampuan interpersonal, kemampuan dalam melakukan
komunikasi lisan dan tulisan, dan sebagainya.



Komunikasi

• Kadang-kadang kita menganggap bahwa komunikasi itu hanyalah suatu
yang bersifat common sense dan setiap orang pasti mengetahui bagaimana
berkomunikasi. Padahal sesungguhnya banyak yang tidak memilki
keterampilan berkomunikasi yang baik, karena ternyata banyak pesan-
pesan dalam komunikasi manusia itu yang disampaikan tidak hanya dalam
bentuk verbal, tetapi nonverbal, ada keterampilan komunikasi dalam
bentuk tulisan dan lisan, ada ketrampilan berkomunikasi secara
interpersonal, ataupun secara kelompok, sehingga kita dapat berkolaborasi
sebagai anggota dengan baik, dan lain-lain. Kadang- kadang kita juga
mengalami kegagalan dalam berkomunikasi. Banyak yang berpendidikan
tinggi, tetapi tidak memilki keterampilan berkomunikasi secara baik dan
memadai sehingga mengakibatkan kegagalan dalam berinteraksi dengan
manusia lainnya, maka komunikasi itu perlu kita pelajari.



Model Komunikasi



Komponen Komunikasi



Komponen Komunikasi

1. Lingkungan komunikasi

2. Sumber-Penerima

3. Enkoding-Dekoding

4. Kompetensi Komunikasi

5. Pesan

6. Saluran

7. Umpan Balik

8. Gangguan



1. Lingkungan komunikasi

• Fisik, adalah ruang di mana komunikasi berlangsung nyata atau
berwujud.

• Sosial-psikologis, misalnya tata hubungan status di antara pihak yang 
terlibat, peran yang dijalankan orang dan aturan budaya masyarakat
di mana orang-orang berkomunikasi. Lingkungan atau konteks ini
mencakup rasa persahabatan atau permusuhan, formalitas atau
informalitas, serius atau senda gurau.

• Temporal (waktu), mencakup waktu dalam hitungan jam, hari, atau
sejarah di mana komunikasi berlangsung.



2. Sumber-Penerima

• Kita menggunakan istilah sumber (komunikator)-penerima
(komunikan) sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk
menegaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam komunikasi
adalah sumber (atau pembicara), sekaligus penerima (atau
pendengar). Anda mengirimkan pesan ketika anda berbicara, menulis, 
atau memberikan isyarat tubuh. Anda menerima pesan dengan
mendengarkan, membaca, membaui, dan sebagainya.

• Ketika anda berbicara dengan orang lain, anda memandangnya untuk
mendapatkan tanggapan (untuk mendapatkan dukungan, pengertian, 
simpati, persetujuan, dan sebagainya). Ketika anda menyerap isyarat-
isyarat non-verbal ini, anda menjalankan fungsi penerima.



3. Enkoding-Dekoding

• Kita menamai tindakan menerima pesan (misalnya, mendengarkan
atau membaca) sebagai dekoding (decoding atau pemecahan sandi). 
Dengan menerjemahkan gelombang suara atau kata-kata di atas
kertas menjadi gagasan, sehingga dapat diuraikan kode tadi.

• Kita menamai pembicara atau penulis sebagai enkoder (encoder) dan
pendengar atau pembaca sebagai dekoder (decoder). Seperti halnya
sumber- penerima, kita menuliskan enkoding-dekoding sebagai satu
kesatuan yang tak terpisahkan untuk menegaskan bahwa anda
menjalankan fungsi-fungsi ini secara simultan. Ketika anda berbicara
(enkoding), anda juga menyerap tanggapan dari pendengar
(dekoding).



4. Kompetensi Komunikasi

• Kompetensi ini mencakup hal-hal seperti pengetahuan tentang peran
lingkungan (konteks) dalam mempengaruhi kandungan (content) dan
bentuk pesan komunikasi (misalnya, pengetahuan bahwa suatu topik
mungkin layak dikomunikasikan kepada pendengar tertentu di lingkungan
tertentu, tetapi mungkin tidak layak bagi pendengar dan lingkungan yang 
lain). Pengetahuan tentang tatacara perilaku nonverbal (misalnya, 
kepatutan sentuhan, suara yang keras, kedekatan fisik) merupakan bagian
dari kompetensi komunikasi.

• Makin banyak anda tahu tentang komunikasi (artinya, makin tinggi
kompetensi anda), makin banyak pilihan, yang anda punyai untuk
melakukan komunikasi sehari-hari. Proses ini serupa dengan proses 
mempelajari perbendaharaan kata yaitu semakin banyak kata anda ketahui
(artinya, makin tinggi kompetensi perbendaharaan kata anda), maka makin
banyak cara yang anda miliki untuk mengungkapkan diri.



5. Pesan

• Walaupun kita menganggap pesan selalu dalam bentuk verbal (lisan
atau tertulis), ini bukanlah satu-satunya jenis pesan. Kita juga
berkomunikasi secara nonverbal (tanpa kata atau isyarat, gerak dan
mimik). Sebagai contoh, busana yang kita kenakan, seperti juga cara
kita berjalan, berjabatan tangan, menggelengkan kepala, menyisir
rambut, duduk dan tersenyum. Pendeknya, segala hal yang kita
ungkapkan dalam melakukan komunikasi.



6. Saluran

• Saluran komunikasi adalah media yang dilalui pesan. Jarang sekali
komunikasi berlangsung melalui hanya satu saluran, yaitu umumnya
kita menggunakan dua, tiga, atau empat saluran yang berbeda secara
simultan. Sebagai contoh, dalam interaksi tatap muka kita berbicara
dan mendengarkan (saluran suara), tetapi kita juga memberikan
isyarat tubuh dan menerima isyarat ini secara visual (saluran visual). 
Kita juga memancarkan dan mencium bau-bauan (saluran olfaktori). 
Seringkali kita saling menyentuh, inipun merupakan komunikasi
(saluran taktil).



7. Umpan Balik

• Umpan balik adalah informasi yang dikirimkan balik ke sumbernya. 
Umpan balik dapat berasal dari anda sendiri atau dari orang lain. 
Dalam diagram universal komunikasi tanda panah dari satu sumber-
penerima ke sumber-penerima yang lain dalam kedua arah adalah
umpan balik. Bila anda menyampaikan pesan, misalnya dengan cara
berbicara kepada orang lain anda juga mendengar diri anda sendiri. 
Artinya, anda menerima umpan balik dari pesan anda sendiri. Anda
mendengar apa yang anda katakan, anda merasakan gerakan anda, 
anda melihat apa yang anda tulis.



8. Gangguan

• Gangguan (noise) adalah gangguan dalam komunikasi yang 
mendistorsi pesan. Gangguan menghalangi penerima dalam
menerima pesan dan sumber dalam mengirimkan pesan. Gangguan
dikatakan ada dalam suatu sistem komunikasi, hal ini membuat pesan
yang disampaikan berbeda dengan pesan yang diterima.



8. Gangguan

Macam Definsi Contoh

Fisik
Interferensi dengan transmisi fisik isyarat atau 

pesan lain.

Desingan mobil yang lewat, dengungan komputer, 

kacamata.

Psikologis Interferensi kognitif atau mental.
Prasangka dan bias pada sumber- penerima, pikiran 

yang sempit.

Semantik
Pembicaraan dan pendengar memberi arti 

yang berlainan.

Orang berbicara dengan bahasa yang berbeda, 

menggunakan jargon atau istilah terlalu rumit yang 

tidak dipahami pendengar.



Tujuan Dan Fungsi Komunikasi



Tujuan Dan Fungsi Komunikasi

1. Agar menjadi tahu dan memberitahukan, misalnya antar hubungan pergaulan
sehari- hari, surat edaran, pengumuman, pemberitahuan dan sebagainya.

2. Menilai masukan (input) atau hasil (output) atau suatu pola pemikiran, 
misalnya umpan balik, tanggapan atas pendapatan, evaluasi anggaran, 
penilaian rencana dan sebagainya.

3. Mengarahkan atau diarahkan, misalnya manajer mengarahkan sumber tenaga, 
material, uang, mesin (kepada suatu tujuan), rapat kerja, seminar, penataran
latihan kerja, juklak (petunjuk pelaksanaan), juknis (petunjuk teknis) dan
sebagainya.

4. Mempengaruhi dan dipengaruhi, misalnya motivasi, persuasi, stimulasi dan
sebagainya.

5. Mengandung beberapa fungsi insidental, atau netral : yang tidak langsung
mempengaruhi tercapainya tujuan dan hubungan dalam pergaulan sosial.



Komunikasi lisan dan tertulis

• Pesan-pesan lisan memungkinkan menerima umpan balik segera. 
Komunikasi tertulis : memberi catatan atau referensi permanen, 
membantu memberikan dokumentasi dari suatu pesan yang 
disampaikan, yang dapat menjadi penting bila pembuktian diperlukan
kembali



Komunikasi non verbal

• bahasa tubuh

• lambang-lambang non verbal

• ketidakaktifan

• pernyataan-pernyataan yang dinyatakan oleh suara

• jabatan tangan

• penggunaan waktu



Lima Kaidah Komunikasi



Lima Kaidah Komunikasi

• Telah dikenal 5 (lima) Kaidah Komunikasi efektif (The 5 Inevitable Laws 
of Efffective Communication), dirangkum dalam satu kata yang 
mencerminkan esensi dari komunikasi itu sendiri, yaitu REACH
(Respect, Empathy, Audible, Clarity, dan Humble), yang berarti
merengkuh atau meraih. Ada keyakinan bahwa komunikasi itu pada
dasarnya adalah upaya bagaimana meraih perhatian, cinta kasih, 
minat, kepedulian, simpati, tanggapan, maupun respon positif dari
orang lain. Berikut ini uraian dari kelima (5) kaidah komunikasi efektif
tersebut dalam konteks dan berfungsi sebagai fondasi untuk
mengembangkan kemampuan berbicara di depan publik.



1. Respect

• Kaidah pertama dalam berkomunikasi secara efektif, khususnya dalam
berbicara di depan publik adalah sikap hormat dan sikap menghargai
terhadap khalayak atau hadirin. Hal ini merupakan kaidah pertama
dalam berkomunikasi dengan orang lain, termasuk berbicara di depan
publik. Pembicara atau presenter harus memiliki sikap (attitude) 
menghormati dan menghargai hadirin. Harus diingat bahwa pada
prinsipnya manusia ingin dihargai dan dianggap penting diakui. Jika
dalam presentasi harus mengkritik seseorang, lakukanlah dengan
penuh respect terhadap harga diri dan kebanggaan orang tersebut.



2. Empathy

• Kaidah kedua adalah empati, yaitu kemampuan untuk menempatkan
diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Rasa 
empati akan memberi kemampuan untuk dapat menyampaikan
pesan (message) dengan cara dan sikap yang akan memudahkan
penerima pesan (receiver) menerimanya. Oleh karena itu, dalam
berbicara di depan publik, pembicara harus terlebih dulu memahami
latar belakang, golongan, lapisan sosial, tingkatan umur, pendidikan, 
kebutuhan, minat, harapan dan sebagainya, dari calon hadirin
(audiences). 



3. Audible

• Kaidah ketiga adalah audible, yaitu dapat didengarkan atau
dimengerti dengan baik.

• Audible dalam hal ini berarti pesan yang disampaikan dapat diterima
oleh penerima pesan. Kaidah ini mengatakan bahwa pesan harus
disampaikan melalui medium atau delivery channel, sedemikian
dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan. Hukum ini
mengacu pada kemampuan untuk menggunakan berbagai media 
maupun perlengkapan atau alat bantu audio visual yang akan
membantu, agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan
baik.



4. Clarity

• Kaidah keempat adalah kejelasan dari pesan yang disampaikan
(clarity). Selain bahwa pesan harus dapat diterima dengan baik, maka
kaidah keempat yang terkait dengan itu adalah kejelasan dari pesan
itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau
berbagai penafsiran yang berlainan. Clarity juga sangat tergantung
pada mutu suara dan bahasa yang digunakan. Penggunaan bahasa
yang tidak dimengerti oleh hadirin, akan membuat pidato atau
presentasi tidak dapat mencapai tujuannya. Seringkali orang 
menganggap remeh pentingnya Clarity dalam public speaking, 
sehingga tidak menaruh perhatian pada suara (voice) dan kata-kata 
yang dipilih untuk digunakan dalam presentasi atau pembicaraannya.



5. Humble

• Kaidah kelima dalam komunikasi yang efektif adalah sikap rendah
hati. Sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan hukum pertama
untuk membangun rasa menghargai orang lain, biasanya didasari oleh
sikap rendah hati yang dimiliki. Kerendahan hati juga berarti tidak
sombong dan menganggap diri penting ketika berbicara di depan
publik. Justru dengan kerendahan hatilah, pembicara atau presenter 
dapat menangkap perhatian dan respon positif dari publik
pendengarnya.



“Without communication there is no relationship,

Without respect there is no love,

Without trust there is no reason to continue”

“Do not listen with the intent to reply, 

But with the intent to understand”
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