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MASALAH-MASALAH  DALAM 

KOMUNIKASI

• Pada umumnya masalah-masa-

lah dalam komunikasi (Misinter-

pretation) seringkali terjadi kare-

na pendengar (receiver) memili-

ki pemahaman yang berbeda ter-

hadap pesan yang dikirim oleh 

pembicara (sender). Berikut ini 

beberapa sumber yang menye-

babkan misunderstanding tsb :



a) Frames of reference

• Cara pandang, pengalaman ma-

sa lalu, harapan-harapan seseo-

rang serta pemaknaan atau pe-

mahaman yang berbeda terha-

dap suatu pesan seringkali mem-

buat pesan yang sama bisa me-

miliki makna yang berbeda bagi 

dua atau beberapa orang.



b) Semantic

• Semantic menunjuk pada pengertian dan 
pemilihan kata-kata. Hal ini sering terjadi 
pada komunikasi antara orang-orang de-
ngan latar belakang budaya yang berbe-
da. Kesalahan ini pernah terjadi ketika ke-
celakaan pesawat Cina diatas wilayah 
USA pada tahun 1993. Hal ini terjadi kare-
na penjaga lalu lintas udara terlambat da-
lam mengartikan pesan-pesan yang diki-
rimkan oleh pilot Cina tersebut.

• Jargon adalah salah satu contoh, yaitu 
kata-kata tertentu yang hanya dapat dipa-
hami oleh ingroup seseorang, tapi tidak 
dapat dipahami oleh outsiders. Misalnya ; 
system komunikasi dalam lingkungan 
militer.



c) Value judgements

• Terjadi ketika receiver langsung mem-

beri penilaian kepada pesan yang di-

kirim sender, sebelum sender selesai 

mengirimkannya. Hal ini terjadi karena 

receiver merasa telah “mengenal” sen-

der sebelumnya. Misal ; seorang ma-

najer mungkin tidak terlalu menang-

gapi masalah-masalah yang dihadapi 

bawahannya, karena si manajer mera-

sa bahwa apa yang dikomunikasikan 

bawahannya hanya berupa keluhan-

keluhan saja.



d) Selective listening

•Adanya value judgements, needs 

dan expectations membuat kita 

hanya ingin mendengar apa yang 

ingin kita dengar. Selective listen-

ing terjadi ketika suatu pesan 

yang kita terima berbeda dengan 

apa yang kita harapkan dan yang 

kita yakini, sehingga kita cende-

rung mengabaikan pesan terse-

but.



e) Filtering

• Adalah kebalikan dari selective lis-
tening. Disebut juga “selective sen-
ding”. Filtering terjadi ketika sender 
hanya mengirim bagian-bagian in-
formasi yang relevan kepada recei-
ver. Filtering banyak tejadi pada up-
ward communication, yaitu ketika 
bawahan menyimpan informasi-in-
formasi yang bisa mendapatkan 
tanggapan positif dari atasan. Fil-
tering terjadi ketika seseorang die-
valuasi untuk promosi, kenaikan 
gaji atau penilaian lainnya.



f) Distrust
• Ketidakpercayaan diantara peser-

ta-peserta komunikasi menjadi sa-

lah satu hambatandalam berkomu-

nikasi. Seorang sender mungkin ti-

dak akan memberi informasi-infor-

masi yang penting jika dia tidak 

percaya kepada receiver-nya. 

Sebaliknya receiver akan memberi-

kan value judgements dan hanya 

mendengar sepintas lalu kepada 

sender yang tidak dipercayainya.



SOLUSI

• Hambatan-hambatan ko-

munikasi sebagaimana di 

atas dapat dihindari de-

ngan menunjukkan peri-

laku mengirim dan mene-

rima pesan secara efektif.



a.Mengirim Pesan Secara Efektif \

(Bicara Efektif)

• Pesan dapat lebih mu-

dah dipahami dengan 

memperhatikan bebe-

rapa hal berikut ini :



1) Use multiple channels

• Pesan dapat lebih mudah untuk dipahami 
dengan menggunakan banyak media atau 
multiple channels. Misalnya jika kita 
mengirim pesan dengan cara membuat 
kesesuaian antara ekspresi wajah dan 
gerak tubuh (ges-tures) dan membuat 
diagram, berarti kita sudah menggunakan 
tiga media. Berbagai macam cara yang 
kita gunakan untuk mengirim suatu pesan, 
akan memberikan kesempatan kepada 
receiver untuk memahami pesan tersebut 
melalui banyak senses.



2) Be complete and specific

• Sender harus dapat mengirimkan 
pesannya secara komplit dengan 
penjelasan yang detail. Hal ini da-
pat membuat receiver mampu me-
mahami pesan sebagaimana yang 
diinginkan oleh sender, yaitu de-
ngan memberikan gambaran dan 
contoh yang jelas dan akurat. Mi-
salnya, hari jumat jam 4 sore akan 
lebih jelas daripada hanya menga-
takan “as soon as possible”. De-
ngan demikian sender dapat me-
ngurangi terjadinya misinterpreta-
tion.



3) Claim your own message

• Untuk mengakui bahwa pesan itu 
“adalah milik kita” gunakan kata-ka-
ta “saya” atau “aku”. Pengakuan 
terhadap pesan yang kita kirim se-
bagai milik kita, mengindikasikan 
bahwa kita bertanggung jawab ter-
hadap pesan tersebut. Pernyataan-
pernyataan seperti “hampir semua 
orang” (berarti ada sebagian orang 
yang tidak) dapat merusak kredibili-
tas dan juga mengakibatkan tidak 
dipercayainya pesan tersebut. 
Bandingkan dengan pernyataan 
“saya menyatakan” atau “menurut 
saya”.



4) Be congruent

• Pastikan bahwa pesan yang 

kita kirim sesuai dengan tin-

dakan kita. Melakukan sesu-

atu yang tidak sesuai dengan 

pesan yang dikirim dapat 

membingungkan receiver.



5) Simplify your language

• Penggunaan jargon-jargon atau re-

torika-retorika tertentu dapat mem-

bingungkan receiver yang tidak 

pernah menggunakannya. Hindari 

pula “lingo” (bahasa khas yang di-

gunakan untuk menggambarkan 

seseorang, situasi atau lingkung-

an). Misalnya dalam bernegoisasi 

Walt Disney selalu menggunakan 

kata-kata “good Mickey” yang ber-

arti persetujuan.



6) Maintain credibility

• Kredibilitas sender dapat menentu-

kan apakah pesan yang dikirimkan-

nya dapat dipercaya, akurat atau ti-

dak. Kredibilitas dapat dibangun jika 

kita memiliki keahlian yang cukup 

pada suatu topik, dapat dipercaya 

yaitu dengan menyajikan data-data 

yang relevan dan akurat. Misalnya, 

kredibilitas presiden Clinton menjadi 

“turun” ketika dia bermasalah de-

ngan Monica Lewinsky.



7) Obtain feedback

• Komunikasi yang efektif juga berarti ko-
munikasi topdown dan bottomup.Yang 
utama di sini adalah pemberian feed-
back. Tanpa feedback kita tidak tahu 
apakah pesan kita, bisa dipahami seba-
gaimana yang kita inginkan atau tidak. 
Feedback yang diberikan receiver akan 
menentukan tingkat pemahamannya 
terhadap pesan kita.Jika receiver be-
lum memahami pesan kita (dari feed-
back yang diberikan), maka kita dapat 
menggunakan cara lain untuk mengi-
rimkan pesan itu kembali.



Actively listening (Mendengar Aktif)

• Listening adalah proses intellectual dan 
emosional, dimana receiver akan mem-
proses pesan yang diterima baik secara 
fisik, emosi dan intelektual. Mendengar-
kan orang lain sangat penting dalam pro-
ses komunikasi. Seorang poor listener da-
pat kehilangan informasi-informasi yang 
penting bahkan bisa memunculkan masa-
lah. Topik-topik yang tidak menarik dapat 
membuat proses listening menjadi sulit. 
Unuk mendengar dengan baik kita harus 
care terhadap pembicara dan pesannya, 
sehingga proses active listening dapat 
terjadi. 



• Active listening berarti menahan diri 
(sementara waktu) untuk tidak mem-
berikan penilaian terhadap pembica-
raan orang lain, mencoba melihat se-
suatu dari sudut pandangnya, dan 
menunjukkan sikap bahwa kita me-
mahaminya. Active listener selalu 
mencoba mencari makna dari pesan 
dan menunjukkan pemahamannya 
baik secara verbal maupun nonver-
bal. Active listener tidak pernah 
menginterupsi. Mereka juga memberi 
kesempatan apakah sender ingin 
berbicara lebih layak lagi.



Tiga skills untuk menjadi active listening : 

sensing, attending dan reflecting.

• Sensing adalah kemampuan menangkap 
pesan-pesan tersembunyi melalui tanda-
tanda nonverbal spt : intonasi, gerak tubuh, 
ekspresi wajah.

• Attending merujuk pada pesan-pesan ver-
bal, vocal dan visual yang dikirimkan oleh 
active listener kepa-da pembicara, yang 
menunjukkan bahwa dia memperhatikan-
nya. Petunjuk-petunjuk tersebut termasuk 
kontak mata secara langsung, sikap ber-
sahabat, anggukan kepala, ekspresi wajah 
dan verbal yang tepat. 



• Reflecting, active listener membu-

at kesimpulan dari pesan sender. 

Tindakan ini juga mendorong agar 

pembicara mau bercerita lebih ba-

nyak lagi, dengan demikian pem-

bicara merasa telah dipahami. 

Tindakan reflecting lainnya adalah 

bertanya tentang kemungkinan 

adanya informasi tambahan serta 

menggali lebih dalam perasaan-

perasaan sender.



MENANGANI KOMUNIKASI 

LISAN

• JAUHI ARTI LAIN KETIKA BERKOMUNIKASI

• GERAK TUBUH DAN MIMIK MUKA 
MEMPUNYAI ARTI BERBEDA UNTUK TIAP 
BUDAYA

• ADAPTASIKAN GAYA BICARA UNTUK 
ORANG LAIN

• DI AKHIR PEMBICARAAN PASTIKAN 
PEMBICARA DAN YANG DIAJAK BICARA 
MEMAHAMI APA YANG DIBICARAKAN



Anda mau coba ?

• Siapapun bisa marah, marah 

itu mudah, tetapi marah pada 

orang yang tepat, dengan 

kadar yang sesuai, pada 

waktu yang tepat, demi tujuan 

yang benar, dan dengan cara 

yang baik bukanlah hal yang 

mudah




