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EMPLOYMENT CRITERIA
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PENGERTIAN DAN 

MAKNA 

KOMUNIKASI 

EFEKTIF

http://www.timespub.tc/Business/Archive/Summer2001/dish.jpg


4

KOMUNIKASI

KOMUNI-

KATOR

PENGIRIM

SUMBER

PESAN

DISANDIKAN /

ENCODING /

DIUNGKAPKAN

MEDIA

DIARTIKAN 

DECODING/

DIFAHAMI

KOMUNIKAN

PENERIMA

UMPAN BALIK



5

Proses penyampaian 

informasi dari komunikator 

kepada komunikan dengan 

menggunakan media 



Communication 

is like …...

……breathing

We need to do it to survive.

It just happens – we do not 

have to think about it, until for 

some reason you cannot do 

it.



Komunikasi itu 
seperti..…Cinta

• Jika pas bikin senang, tapi jika 
berlebihan bikin ‘bete’.

• Ada saatnya memberi, ada 
saatnya menerima.

• Mudah dikatakan, tapi sulit 
dipahami, apalagi dijalani.



Communiction Skills

Having effective communication skills, 
enhances personal relationships and self-
esteem.

Ineffective communication skills can result 
impersonal and professional dissatisfaction, 
loneliness, conflict and estrangement from 
peers in social, family, school and work 
setting.

Communication is human existence and 
social process



Adalah seni untuk membuat diri kita 

dipahami orang lain.

Dikatakan seni, karena tidak ada 

formula khusus yang baku dan 

berlaku standard untuk tiap individu 

dan tiap kesempatan yang dapat 

memberikan hasil yang sama.

Komunikasi



Komunikasi

Keterampilan yang paling penting dalam 

hidup.

Sarana untuk menjalin (HAM) Hubungan 

Antar Manusia yang efektif.

Sarana untuk saling berbagi informasi.

Sarana pengenalan diri.

Sering dianggap sebagai hal yang 

otomatis seperti halnya bernafas.
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Pihak yang mengawali 

Pesan yang dikomunikasikan

Pihak yang menerima

Saluran komunikasi

Situasi komunikasi

Gangguan komunikasi

Umpan balik dan dampak
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KOMPONEN DASAR KOMUNIKASI

Komunikator

Komunikan

Pesan (esensi komunikasi)

Interaksi, langsung atau tidak 
langsung

Penggunaan media yang benar dan tepat

Pemahaman bersama
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memperhatikan:

1. Pesan yang hendak disampaikan,

2. Kepada siapa pesan hendak

disampaikan,

3. Dalam bentuk apa: verbal / non

verbal

4. Media yang akan digunakan,

5. Akibat yang mungkin terjadi

TIPS ENCODING YANG BAIK
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Lambang suara

Lambang bahasa

Lambang gerak atau bahasa badan

Lambang gambar

Lambang warna

LAMBANG-LAMBANG
KOMUNIKASI
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BENTUK 

SPESIALISASI 

KOMUNIKASI

1. KOMUNIKASI PERSONA

- K. antar persona

- K. dgn diri sendiri

2.  KOMUNIKASI KELOMPOK

- kuliah

- briefing

- ceramah

- pertemuan

- dll

3.  KOMUNIKASI MASSA

- jurnalistik

- public relation

- penerangan/informasi

- propaganda

- iklan

- publikasi

- pameran

- dll
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MEDIA

MEDIA UMUM

 Surat

 Telepon

 Telegraf

 Telex

 E-mail

 dsb

MEDIA MASSA

 Pers

 Radio

 Film

 Televisi

 dsb
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BENTUK/

ISI
VERBAL (WORDS)

NON VERBAL  (WITHOUT WORDS)

Makna yang ada pada:

 Gerakan tubuh

 Mimik muka

 Intonasi

 Bentuk tindakan yang bisa dilihat dan 

dimaknai
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EFEK

Personal Opinion

Public Opinion

Majority Opinion

General Opinion
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HAMBATAN 

DALAM 

KOMUNIKASI 

EFEKTIF
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1. HALANGAN INTERPERSONAL
a. Persepsi
b. Status  
c. Sikap defensif
d. Asumsi
e. Bahasa
f.  Keyakinan

2. KOMUNIKASI ORGANISASI
a. Tingkat hirarki
b. Otoritas manajerial
c. Spesialisasi kerja

HALANGAN KOMUNIKASI
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KESENJANGAN   KOMUNIKASI

KOMUNIKATOR

DISTORSI

BIAS

KOMUNIKAN

PERSEPSI
HILANG DI TENGAH JALAN

MEDIA



HAMBATAN UNTUK KOMUNIKASI 

EFEKTIF

1. Emosi

2. Keinginan/minat pribadi

3. Persepsi

4. Bahasa

5. Perhatian

6. Informasi yang berlebihan



PENYEBAB TERJADINYA 

KOMUNIKASI YANG KURANG 

EFEKTIF

Kurangnya informasi dan pengetahuan

Tidak menjelaskan prioritas

Tidak mendengarkan

Tidak mengerti dengan sepenuhnya dan

tidak ada kemauan untuk bertanya

Sudah terlebih dahulu menetapkan suatu

pikiran

Tidak mengerti kebutuhan satu sama lain



CARA  MENGATASI
KEGAGALAN  
KOMUNIKASI

 Bertanya untuk mengerti

 Gunakan beberapa saluran komunikasi

 Lakukan komunikasi secara face-to-face

 Pahami komunikasi non-verbal

 Gunakan bahasa yang lugas dan

mudah dimengerti



“PENGHANCUR”  

KOMUNIKASI

Mengkritik

Menjatuhkan

Menyalahkan

Memberi penilaian

Segera menawarkan pemecahan 

masalah



Cara-cara 

mengatasinya:

 Umpan balik

 Mengatur / membatasi informasi

 Mendengar aktif

 Menyederhanakan bahasa

 Emosi
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Masukan / 
pendapat orang lain 
tentang kita, 
berdasarkan 
pengamatan dan 

perasaan orang tersebut waktu 
berinteraksi dengan kita.

UMPAN BALIK / FEED 

BACK
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Komunikasi yang ditujukan 
kepada seseorang atau kelompok
yang memberikan informasi 
kepada yang bersangkutan 
tentang perilakunya agar 
membantu seseorang 
menelaah dan memperbaiki 
perilakunya untuk mencapai 
pengembangan potensi dirinya.

http://www.southcarolinawebdesigns.com/web_photos/teamwork.jpe
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MANFAAT UMPAN BALIK 
BAGI KITA

Memperluas wawasan kita tentang diri 
kita sendiri.

Menjadi tahu gambaran diri dari sudut 
pandang orang lain.

Mengenali kebiasaan-kebiasaan / 
kecenderungan yang dapat 
dipertahankan, dan mengenali kebiasaan 
yang harus diubah / dibuang (yang 
mendukung atau menghambat interaksi 
dengan orang lain).
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 Menolong, bukan menghukum

 Dengan penuh perhatian

 Memenuhi permintaan

 Diungkap secara langsung

 Pada saat yang tepat

 Siap dilaksanakan

 Cek validitasnya
Mike Woodcok& Dave Francis 

KATA ORANG : NEGATIF / POSITIF

http://www.southcarolinawebdesigns.com/web_photos/teamwork.jpe
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Niat harus ikhlas.

Perhatikan situasi dan kondisinya

Perhatikan cara memberikan kritik

Jangan di depan umum

Hanya menyangkut perilakunya

Siap ditolak

Bantu untuk mengecek kepada orang lain

Jangan merasa berjasa 
(Aag Gym)

BAGAIMANA CARA 

MEM-FEEDBACK?

http://www.southcarolinawebdesigns.com/web_photos/teamwork.jpe
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MENANGGAPI UMPAN 

BALIK

Mendengarkan dengan seksama.

 “Siap” mendengar yang tidak disukai.

Mencari tahu lebih lanjut bila tidak memahami 

“hal konkrit” yang mendasari pemberian umpan 

balik.

 “Mau mengerti” dan mau mengubah diri ke 

arah yang lebih positif.

 Tidak berarti harus selalu mengikuti yang 

diinginkan orang lain.
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PRINSIP-PRINSIP 

KOMUNIKASI 

YANG EFEKTIF
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PRINSIP-PRINSIP KOMUNIKASI EFEKTIF

1. Berbicara dengan efektif

2. Mendengarkan dengan aktif

3. Keterampilan berbicara

4. Gaya berbicara



PRINSIP-PRINSIP KOMUNIKASI

Komunikasi akan berjalan dengan 

lancar, baik, berarti ,dan efektif 

bila dipertimbangkan 

faktor-faktor :

1. Waktu, Tempat, Suasana

2. Cara penyampaian

3. Perasaan

4. Kejelasan tujuan

5. Sosial – Budaya
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PENENTU KOMUNIKASI LISAN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Kata-kata

Nada Suara

Bahasa Tubuh
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FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
KOMUNIKASI LISAN

 Pengetahuan

 Pengalaman

 Intelegensi

 Kepribadian

 Biologis

http://www.cwdcn.com/images/smallphoto/post/Thinker.jpg
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ASPEK PSIKHOLOGIS 
YANG MEMPENGARUHI KOMUNIKASI

MENGUNTUNGKAN MERUGIKAN

1. Percaya diri
2. Simpati
3. Antusias
4. Pengetahuan luas
5. Rendah hati
6. Suka cita
7. Konsentrasi
8. Ketulusan
9. Bersahaja
10. Meyakinkan
11. Rasa humor

1. Rendah diri
2. Trll Menonjolkan diri
3. Trll Percaya diri
4. Ragu/takut salah
5. Maaf berlebihan
6. Asyik dg diri sendiri
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 Demam Panggung 

(Stage Fright)

 Kecemasan Berbicara 

(Speech  Anxiety)

 Stres Kerja 

(Performance Stress)

KECEMASAN 
BERKOMUNIKASI
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 Tidak tahu apa yang harus 

dilakukan

 Karena ia tahu akan dinilai

 Berhadapan dengan situasi

asing dan ia tidak siap

 Kurang percaya diri

 Dll
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DEMAM PANGGUNG…….

GEJALANYA….

Detak jantung cepat

Telapak tangan berkeringat

Nafas terengah-engah

Mulut kering

Otot dada, tangan, leher, kaki tegang

Tangan / kaki bergetar

Suara bergetar dan parau

Berbicara cepat / tidak jelas

Tdk sanggup mendengar / konsentrasi

Lupa atau ingatan hilang
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TEKNIK MENGATASI 
DEMAM PANGGUNG

Siapkan materi dengan baik 

dan lengkap (sempurna).

Atur napas, berdoa baru 

mulai.

Minum air putih secukupnya.

Dll
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CATATAN UNTUK MENGATASI
RASA GUGUP

Kuasailah materi secara baik dan betul

Yakinlah akan penampilan (cara berbusana dan 
kebersihan badan)

Berbaurlah dengan undangan sebelumnya

Minumlah air putih sebelum bertugas

Belajar menguasai situasi mendadak

Disiplin diri

Hindarilah sikap yang berlebihan dan rasa lekas 
puas

Meningkatkan kepandaian ‘Public Speaking’
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KETRAMPILAN BERBICARA
teknik yang dapat dimanfaatkan

Percaya diri

Ucapkan kata dg jelas dan perlahan

Bicara dengan wajar

Atur irama dan tekanan suara

Menarik nafas dalam-dalam dan 

minum

Hindari sindrom em, ah, anu, apa ya?

Baca paragraf yg dianggap penting
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ETIKET DALAM 
BERBICARA

jangan bicara terlalu banyak ttg diri sendiri,

jangan memonopoli pembicaraan,

gunakan bahasa sopan & efektif,

dengarkan ketika teman bicara,

perhatikan situasi & keadaan yg berbicara,

tidak bersikap kaku dan dogmatis



Komunikator yang baik 
adalah juga pendengar yang 

baik

Pendengar yang baik adalah 
pendengar dengan 

kemampuan empati yang baik
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- Bermotivasi (being motivated)

- Mengadakan kontak mata 

(making eye contact)

- Menunjukkan minat 

(showing interest)

- Hindari hal yg mengganggu

(distracting actions)

- Tidak memotong pembicaraan

(interrupting)

- Bersikap wajar (being natural)

MENDENGARKAN EFEKTIF



Perilaku Mendengar 

Aktif yang Baik

Tidak menyela

Fokus pada pembicara

Netral

Tidak bereaksi secara berlebihan

Menilai ISI PESAN bukan bagaimana cara 

pesan tersebut disampaikan

Mendukung dengan gestures seperti 

mengangguk dan eye contact



 Mendengar tanpa menilai

Tunjukkan minat untuk mendengarkan.

 Ciptakan suasana tentram bagi pembicara.

 Jangan berantisipasi.

 Jangan mencoba untuk mendapatkan segala hal. 

Bersabarlah, tahan emosi.

 Jangan memberikan perhatian yang pura-pura.

Tunjukkan minat untuk mendengar.

Mendengar Secara Aktif



KEUNTUNGAN

MENDENGARKAN  AKTIF

( dalam komunikasi )

Orang merasa dianggap penting/dihargai

Kita tahu perasaan orang lain

Kita menghargai kehadiran orang lain



Bagaimana Perasaan Anda 

ketika seseorang benar-benar 

mendengarkan Anda ?

Merasa dihargai & dihormati

Dipedulikan

Sudah terbina hubungan baik

Senang

Nyaman

Puas



Dampak apa yang mungkin 

timbul ?

Produktivitas meningkat

Hubungan sosial semakin kuat

Kooperatif

Pemecahan masalah menjadi 

lebih baik dan mudah

Stress lebih kecil



Hambatan dalam 

Mendengar Aktif

Lingkungan - suara bising, lokasi tidak 

nyaman

Fisiologis    - konsentrasi terpecah

Psikologis   - Asumsi, harapan, moods, 

pengalaman sebelumnya,    

dll



 Tidak berkonsentrasi penuh/tidak fokus

Kebiasaan buruk dalam  

mendengar

 Menunggu kesempatan untuk “MASUK”

 Suka memotong pembicaraan

 Hanya mendengarkan apa yg diharapkan



MENINGKATKAN  

KETERAMPILAN 

MENDENGARKAN

1. Dengarkan dan fokus

2. Jangan menilai pembicara atau topik

3. Mencoba berempati

4. Hindari sikap defensif

5. Gunakan catatan kecil

6. Jika ada yang kurang jelas, tanyakan !



Kunci Pokok

Mendengar akan optimal 

apabila kita mampu 

menanggapi dengan empati



1. Pengetahuan ttg pembicara
2. Tingkat pendidikan
3. Jenis kelamin
4. Usia
5. Status Sosial
6. Afiliasi politik
7. Afiliasi keagamaan
8. Pekerjaan dan pendapatan
9. Keanggotaan dalam organisasi
10. Latar belakang geografis/

kebudayaan

PERILAKU PENDENGAR
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REFLEKSI 

Apakah saya pendengar yang baik?
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HAL-HAL YANG MENARIK
yang dapat mempengaruhi pembicaraan

 Pakaian

 Pandangan mata

 Air muka

 Sikap badan 

 Suara

 Senyum, jabat tangan

 Ingat nama, dan tunjukkan daya tarik   

yang tulus
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1. Rejection Gestures

2. Cooperation Gestures

3. Interruption Gestures

4. Confidence Gestures

5. Frustration Gestures

6. Nervous Gestures

7. Boredom Gestures

KOMUNIKASI NON VERBAL
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BAHASA DAN PROSES BERPIKIR

I broke my leg

O, I burned my 
finger

I miss the bus

I lost my 
money

Kaki saya patah

Oh, jariku 
terbakar

Saya ketinggalan 
bis

Uang saya hilang
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LATIHAN . . .

Cobalah Saudara 

berbicara efektif 

selama 2 menit 

dengan mengambil 

topik yang Saudara 

pilih sendiri.
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STRATEGI 

BERKOMUNIKASI 

YANG EFEKTIF

http://www.timespub.tc/Business/Archive/Summer2001/dish.jpg
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TOLOK UKUR 

KOMUNIKASI EFEKTIF

1. Kepercayaan  penerima pesan thd komunikator, 

dan ketrampilan komunikator berkomunikasi;

2. Daya tarik dan kesesuaian pesan dengan 

kebutuhan komunikan;

3. Pemahaman yg sama ttg isi pesan;

4. Kemampuan komunikan menafsirkan pesan;

5. Setting komunikasi kondusif;

6. Sistem penyampaian pesan sesuai dengan jenis 

indera penerima pesan.

http://vpf-web.harvard.edu/rmas/images/photos/computer.jpg


65

MAKNA KOMUNIKASI EFEKTIF

Terciptanya koordinasi

Terbentuknya sistem informasi 

untuk manajemen, dlm hal ini 

komunikasi sangat berperan dalam 

pengiriman informasi

Mrpk bagian integral dari suatu 

perubahan
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FAKTOR- FAKTOR
KOMUNIKASI EFEKTIF

1. Kepercayaan

2. Hubungan/pertalian

3. Kepuasan

4. Kejelasan

5. Keseimbangan dan 

konsistensi

6. Kemampuan penerima berita

7. Saluran pengiriman berita
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MENINGKATKAN 
EFEKTIFITAS KOMUNIKASI

PENGIRIM PENDENGAR

 Bahasa tepat & menarik  Tingkatkan kemampuan

 Empati  Waspada thd prasangka

 Pertajam persepsi  Kecakapan bertanya

 Kendalikan tanggapan  Umpan balik konstruktif

 Menerima umpan balik  Berpikir kreatif

 Kredibilitas
 Pertahankan hubungan

 Terbuka tetapi kritis
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TAHAPAN DALAM KOMUNIKASI

Tahapan interaksi bidang kepribadian umum 

(public areas).

Tahap pertukaran eksplorasi (exploratory 

exchange)

Tahap pertukaran interaksi sosial efektif 

(effective interaction).

Tahap hubungan stabil (stable exchange 

stage).
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KRITERIA KEBERHASILAN 
KOMUNIKASI

Kepercayaan penerima pesan.

Daya tarik pesan dan sesuai kebutuhan.

Pengalaman yang sama.

Kemampuan menafsirkan, kesadaran, dan 

perhatian komunikan atas pesan.

Setting komunikasi yang kondusif.

Sistem penyampaian sesuai dengan 

penginderaan komunikan. 
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KOMUNIKASI DALAM 
DUNIA KERJA

Komunikasi Vertikal.

Komunikasi Horizontal.

Komunikasi Top down.

Komunikasi Bottom up.

Komunikasi Internal.

Komunikasi Eksternal.

http://www.forum.nokia.com/main/1,6566,4_35,00.html
http://www.legal.com/images/big meeting.jpg
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UPWARD COM. DOWNWARD COM. HORIZONTAL  COM.

HIGH LEVEL OF THE ORGANISATION

LOWER LEVEL OF THE ORGANISATION

INSTRUCTION

DIRECTIVESINFORMATION COORDINATION
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KOMUNIKASI DARI SEGI HEIRARKI

 Komunikasi ke bawah (downward 
com.)

 Komunikasi ke atas (upward com.)

 Komunikasi antar teman sekerja 
(horizontal / lateral com.)

 Komunikasi diagonal (diagonal com.)



Ia dapat mengungkapkan pandangan & 

Perasaannya secara terus terang tanpa melukai 

orang lain.  I AM OK, YOU ARE OK

Ia mencapai sasarannya dengan merugikan orang 
lain, meskipun ia merasa lega dapat 
mengungkapkan perasaannya. 
I AM OK, YOU ARE NOT OK

Ia merasa terhambat untuk mengemukakan 
perasaan-perasaannya, ia membiarkan orang lain 
yang mengambil keputusan walaupun sebenarnya 
tidak disukainya. I AM NOT OK, YOU ARE OK

dalam situasi yang 

tidak menyenangkan !!!Perilaku

Perilaku 

Submisif

Perilaku 
Agresif

Perilaku

Asertif



Perilaku  Submisif

Ketidakmampuan mengekspresikan perasaan, 

pikiran dan keinginan kita sebagaimana adanya 

kepada orang lain

Hal ini disebabkan:
Sengaja berusaha untuk menghindari konfik, 

walaupun akibatnya mereka menderita

Seringkali mereka lebih mengutamakan 

kebutuhan orang lain dari pada kebutuhan 

sendiri, sehingga seringkali orang lain 

memanfaatkan mereka.

Memungkinkan juga kalah dalam konflik.

Takut tidak diterima / disetujui oleh orang lain.

Takut mengecewakan atau menyakiti orang lain.



BIASANYA 
 Mendapat reaksi negatif diri orang lain

 Seringkali mengalami kesulitan dalam

hubungan interpersonalnya

YANG BERPERILAKU AGRESIF
 Tidak peka.
 Menentang perasaan, gagasan dan 

kebutuhan orang lain.
 Terbuka dalam mengekspresikan diri, 

tetapi dengan cara mengecilkan, 
menyakiti orang lain

Perilaku Agresif

Adalah perilaku yang memuaskan diri 

sendiri dengan mengorbankan orang lain.



Namun dengan cara-cara yang tidak merugikan 

orang lain

Menampilkan perasaan-perasaan, 

kebutuhan-kebutuhan serta gagasan – gagasannya, 

Berkomunikasi secara jujur dan langsung

serta dapat mempertahankan haknya

Perilaku Asertif

Mengetahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan, 

menjelaskan pada orang lain serta mengarahkan pada 

usaha memuaskan kebutuhan dengan tetap menghargai 

orang lain.



5 Hukum Komunikasi yang 

Efektif

R espect (sifat dasar manusia adalah 
kebutuhan untuk dihargai)

E mpathy (kemampuan mendengar-
kan/mengerti lebih dahulu)

A udible (dapat didengarkan/ dimengerti 
dengan baik dengan memanfaatkan media 
audio visual yang tepat)

C larity (jelas, terbuka, dan transparan)

H umble (rendah hati)
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HUBUNGAN TIMBAL BALIK ANTAR 
PERORANGAN
Pimpinan, bawahan, dan komunikator

Gunakan deskripsi drpd mengevaluasi berita,

Orientasikan pd pemecahan masalah dg 
kolaborasi drpd mengawasi,

Gunakan spontanitas, kejujuran, nyatakan tujuan 
drpd strategi manipulasi,

Berempati dan gunakan perasaan drpd 
ketidakseriusan. Mendengar drpd menyangkal,

Gunakan kecenderungan sama merasakan drpd 
melebih-lebihkan,

Gunakan komunikasi drpad mengikuti saja.
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Dalam komunikasi juga 
harus ada keseimbangan

dalam memberikan 

kajian dan saran

http://www.legal.com/images/big meeting.jpg
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BILA TIDAK …..
Yang muncul adalah ….

INTEROGATING, tidak mempedulikan orang 

yang ditanya

DICTATING, pemberi saran hanya mendikte dari 

sudut pandangnya, menolak proses reasoning

WITHDRAWING, orang yang tidak bisa 

mengekspose pemikirannya menarik diri, tapi 

masih bisa untuk observasi

POLITICKING, komunikasi atau percakapan 

yang dilakukan tanpa argumentasi
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KOMUNIKASI EFEKTIF 
DENGAN HUBUNGAN YANG SEHAT

Hal-hal yang tidak 

diungkapkan dengan 

kata-kata, tapi dengan 

isyarat, raut muka, dan 

sikap sesungguhnya 

berbicara lebih lantang 

dari ucapan.
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CIRI-CIRI KOMUNIKASI TIDAK 
EFEKTIF 1. Tidak langsung

2. Pasif

3. Antagonis

4. Kriptis

5. Tersembunyi

6. Non Verbal

7. Satu arah

8. Tidak responsif

9. Tidak nyambung

10.Tidak terus terang
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CIRI-CIRI KOMUNIKASI EFEKTIF
1. Langsung

2. Asertif

3. Ramah

4. Jelas

5. Terbuka

6. Lisan

7. Dua arah

8. Responsif

9. Nyambung

10.Jujur
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Selamat 

belajar dan 

berprestasi


