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Kata Pengantar 
 
 
 
          Puji syukur penulis  panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

dengan rahmat dan izin-Nya kita masih diberikan sedikit ilmu yang 

dapat berguna bagi Agama, Bangsa, dan seluruh umat manusia. Tak 

lupa selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi 

Besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari 

zaman kebodohan menunju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. 

Dengan penuh semangat dan perjuangan, akhirnya penulis 

dapat menyelesaikan buku Komunikasi Organisasi. Penulis  
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mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan.  

Buku ini disusun berdasarkan pengalaman penulis selama 

mengajar di Perguruan Tinggi, yang mana pemahaman mahasiswa 

pada Jurusan Manajemen Pendidikan terhadap pembelajaran 

komunikasi organisasi masih sangat rendah.  Olehnya itu, 

kehadiran buku ini akan menambah dan melengkapi khasanah buku 

nasional yang telah ada  dengan informasi dan penyampian materi 

lebih mutakhir dan terkini. Penyebaran buku Komunikasi 

Organisasi telah menyebar ke berbagai Perguruan Tinggi di 

Indonesia,sehingga sangat tepat buku ini dijadikan sebagai panduan 

dan pegangan bagi MahasiswaManajemen Pendidikan untuk 

menyelesaikan studinya serta bagi dosen akan membantu mereka 

untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan lebih 

memahamiseluk beluk dan implikasinya. 
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  Konsep Komunikasi  

Organisasi 
 

 

 Pengertian Komunikasi Organisasi 

Kata komunikasi berasal dari bahasa latin “communis” atau 

“common” dalam bahasa Inggris yang berarti sama, communico, 

commonicatio, atau communicare yang berarti “membuat sama” (to 

make common). Istilah pertama (communis) paling sering disebut 

sebagai asal kata komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata 

latin lainnya yang mirip. Bernard Berelson dan Gary A. Steiner 

(1964: 527) mendefinisikan komunikasi, sebagai berikut: 

“Communication: transmission of information, ideas, emotions, 

skills, etc. by the uses of symbol …” (Komunikasi adalah transmisi 

informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan sebagainya dengan 

menggunakan simbol-simbol dan sebagainya. Tindakan atau proses 

transmisi itulah yang biasanya disebut komunikasi).  

Hovland,Jenis dan Kelley seperti yang dikemukakan oleh 

Forsdale (1981) adalah ahli sosiologi Amerika, mengatakan bahwa, 

”communication is the process by which an individual transmits 

stimuli(usually verbal) to modify the behavior of other 

individuals”. Dengan kata-kata lain komunikasi adalah proses 

individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal 
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untuk mengubah tingkah laku orang lain. Pada definisi ini mereka 

menganggap komunikasi sebagai suatu proses, bukan sebagai suatu 

hal. Istilah proses maksudnya bahwa komunikasi berlangsung 

melalui tahap-tahap tertentu secara terus-menerus, berubah-

ubah,dan tidak ada henti-hentinya. Komunikasi merupakan suatu 

proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan 

pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada 

gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam (Rogers 

dan D. Lawrence Kincaid, 1981). Selain itu, ahli lainnya 

mengungkapkan komunikasi sebagai “Bentuk interaksi manusia 

yang saling pengaruh mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja 

atau tidak sengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi 

menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, 

lukisan, seni, dan teknologi” (Shannon dan Weaver, 1949).  John M. 

Ivancevich, dkk., (2008: 351) mendefinisikan komunikasi, “The 

transmission of information and understanding through the use of 

common symbols”. Komunikasi merupakan pemindahan informasi 

dan pemahaman symbol-simbol yang digunakan. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan proses yang 

timbal balik antara si pengirim dan si penerima untuk saling 

mempengaruhi satu sama lain. 

Komunikasi organisasi  merupakan bagian disiplin ilmu dari 

komunikasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Eisenberg dan 

Gooddall (2001: 5) yang menyatakan bahwa:  

Organizational  communication is a subfield of the broader 
academic discipline of communication, which addresses 
similar questions across a wide range of social setting, 
including famikies, aschool, politics and the media. 
 
Menurut John R. Schermerhorn (2010: 11), “An organization 

is a collection of people working together to achieve a common 

purpose”. sebuah organisasi adalah kumpulan orang yang bekerja 
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sama untuk mencapai tujuan yang sama. Pendapat lain 

dikemukakan James l. Gibson, John M. Ivancevich, dkk., (2006: 5) 

“Organization is a coordinated unit consisting of at least two 

people who function to achieve a common goal or set of goals”. 

Organisasiadalah unitterkoordinasiyang terdiri dari setidaknyadua 

orang yangberfungsiuntukmencapai tujuan bersamaatau 

serangkaian tujuan.  

Dengan demikian, organisasi merupakan rangkaian kerja 

sama dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Hal 

ini seperti yang disampaikandalam setiap organisasi terdapat dua 

orang atau lebih yang harus bekerja sama agar tujuan yang telah 

ditetapkan bersama dapat diwujudkan. Untuk menciptakan kerja 

sama yang baik, maka setiap orang harus diatur tugas, tanggung 

jawab, wewenang dan fasilitas yang diberikan oleh masing-masing 

organisator atau pimpinan. Suatu proses pembagian tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan fasilitas pada setiap orang dalam 

kelompok kerja sama, disebut dengan pengorganisasian 

(Organizing). Seperti yang dukatakan oleh Husaini Usman (2006: 

141) pengorganisasian memiliki empat hal yang penting yaitu:(1) 

penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan organisasi;(2) proses perancangan dan 

pengembangan suatu organisasi yang akan dapat membawa hal-hal 

tersebut ke arah tujuan; (3) penugasan tanggung jawab tertentu, 

pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu–

individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Pengorganisasian 

dapat juga disebut proses menyusun struktur organisasi. Struktur 

organisasi menurut Jhon R. Schermerhonm (2010: 238)  adalah 

“Organizational structure is the  system of tasks, workflows, 

reporting, relationships, and communications channels that link 

together the work of diverse individuals and groups.” Hal ini dapat 
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diartikan bahwa struktur organisasi adalah sistem tugas, alur kerja, 

pelaporan, dan saluran komunikasi yang ditujukan untuk mencapai  

tujuan bersama bagi sese-orang atau kelompok. Pihak lain yaitu 

menurut Robbins dan Coulter (2011: 522) mendefinisikan struktur 

organisasi ialah “Organizational structure defines how job tasks 

are formally devided, grouped, and coordinated.” Atau dapat 

diartikan bahwa struktur organisasi dapat dimaknai sebagai 

kerangka kerja formal dan cara di mana tugas dibagi-bagi, 

dikelompokkan dan dikoordinasikan. Pendapat senada 

dikemukakan Laurie J. Mullins (2005: 595) bahwa: 

Organizational structure is the pattern of relationships among 
positions in the organization and among members of the 
organization. Structure makes possible the application of the 
process of management and creates a framework of order 
and command through which the activities of the 
organization can be planned, organized, directed and 
controlled. 

 
Pendapat Mullins ini dapat diuraikan bahwa stuktur organisasi 

merupakan pola hubungan antara posisi dalam organisasi dan di 

antara anggota organisasi. Struktur memungkinkan penerapan 

proses manajemen dan menciptakan kerangka kerja dan perintah 

melalui  kegiatan organisasi dapat dilakukan dengan direncanakan, 

diorganisir, diarahkan dan dikendalikan. 

          Dengan demikian, struktur organisasi dapat disimpulkan 

merupakan pola hubungan kerja diantara anggota organisasi, yang 

meliputi pembagian tugas, tanggung jawab, wewenang dan fasilitas 

yang direncanakan, diorganisasikan, diarahkan, dan dikendalikan 

demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.Selain itu, 

pengorganisasian merupakan proses menyusun atau menetapkan 

struktur organisasi. 

          Pada setiap bentuk struktur organisasi kita dapat membaca  

tentang unit-unit organisasi yang tersedia. Disisi lain kita juga dapat 
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membaca kedudukan seseorang atau sekelompok orang, yang 

melekat didalamnya ada rangkaian tugas, tanggung jawab, 

wewenang dan fasilitas yang dimimiliki oleh setiap orsang dalam 

organisasi yang bersangkutan. Untuk mewujudkan kerja sama yang 

efektif antar anggota organisasi mutlak diperlukan adanya 

komunikasi yang efektif. 

Komunikasi organisasi merupakan sub dari disiplin ilmu 

komunikasi yang lebih luas, yang membahas pertanyaan-

pertanyaan serupa di berbagai pengaturan sosial, termasuk 

keluarga, sekolah, politik, dan media. Hal ini memberikan kita 

informasi bahwa komunikasi organisasi merupakan bagian dari 

ilmu komunikasi yang cakupannya sangat luas. 

Pengertian komunikasi secara umum didefinisikan oleh 

McShane dan VonGlinov (2005:324) bahwa, “communication refers 

to the process by which information is transmitted and understood 

between two or more people”. Komunikasi dimaksudkan sebagai 

sebuah proses penyampaian dan pemahaman dari sebuah informasi 

yang dilakukan oleh dua atau lebih. Komunikasi menjadi bagian 

penting dalam sebuah organisasi, bisa dipastikan tidak ada 

organisasi tanpa komunikasi didalamnya. Hal ini serupa dengan 

yang dikemukakan oleh Cragan, dkk.,(2009:11) 

bahwa,“communication serves multiple purposes and goals 

simultaneously, there are four primary types: problem solving, 

role playing, team building, and relationship building.” 

Komunikasi memiliki tujuan yang cukup banyak dan simultan, 

empat hal yang penting meliputi: penyelesaian masalah, bermain 

peran, membangun tim, dan membangun hubungan atau interaksi 

dengan orang lain. 
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Pendapat yang cukup kompleks tentang komunikasi 

organisasi dikemukakan oleh Stephen W. Littlejohn (2011: 3) 

bahwa: 

Organizational communication is communication that 
occurs in large cooperative network and includes virtually 
all aspect of both interpersonal and group 
communicationnand includes topics such as the structure 
and fuction of organization, human relations, 
communication and the process of organizing and 
organizational culture. 
 

Komunikasi organisasi adalah komunikasi yang terjadi di jaringan 

kerjasama yang cukup besar dan mencakup hampir semua aspek 

komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok termasuk topic 

seperti struktur dan fungsi dari organisasi, hubungan manusia, 

komunikasi dan proses pengorganisasian dan budaya organisasi.  

 Pendapat yang sama disampaikan oleh Goldhaber (1986:9) 

bahwa, “organizational communication is the process of creating, 

and exchanging messages within a network of interdependent 

relationship to cope with environmental uncertainly”. Proses 

menciptakan dan bertukar pesan dalam jaringan hubungan saling 

bergantung untuk mengatasi ketidakpastian lingkungan oleh 

individu atau kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi 

organiasi berguna untuk mengatasi semua informasi yang tidak 

jelas atau tidak pasti dalam organisasi. 

 Devito (2009:5) mendefinisikan komunikasi organisasi 

sebagai, “organizational communication is communication that 

takes place within an organizational among members of 

organization.” Menurut Devito, komunikasi organisasi adalah 

komunikasi yang terjadi dalam sebuah organisasi di antara anggota 

organisasi. Pendapat ini cukup jelas bahwa komunikasi yang terjadi 

dalam lingkup organisasi yang memiliki anggota yang bermacam-



 
7 

macam karakteristik dan kebutuhannya disebut dengan komunikasi 

organisasi. 

 Pace dan Faules (1994:21) juga 

mengungkapkan,“organizational communication maybe defined as 

the display and interpretation of messages among communication 

units that are part of particular organization”. Komunikasi 

organisasi dapat didefinisikan sebagai tampilan dan interpretasi 

pesan di antara unit komunikasi yang merupakan bagian dari 

sebuah organisasi tertentu. Pace dan Faules (1994:21) juga 

menambahkan definisi komunikasi organisasi terdiri dari dua 

penafsiran yaitu secara tradisional (fungsional dan obyektif) dan 

subyektif: 

(1) Tradisonal (functionalist and objective) definitions 
of organizational communication tend to emphasize 
message-handling activities that are contained within 
organizational boundary dan (2) organizational 
communication from an inter-pretative (subjective) 
perspective is the meaning generation process of 
interaction that constitutes the organization. 

 
Definisi tradisional cenderung untuk menekankan pesan dan 

penanganan kegiatan yang terkandung dalam batas-batas 

organisasi. Komunikasi organisasi dalam penafsiran subyektif 

adalah makna, proses turun temurun dari sebuah interaksi yang 

akhirnya disebut sebagai organisasi. 

Wursanto (2005: 158) mengartikan komunikasi organisasi 

sebagai suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para 

anggota organisasi secara timbal-balik dalam rangka mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Mengutip pendapat R. Wayne Pace 

dan Don F. Faules (2001:31-33) mengemukakan bahwa komunikasi 

organisasi adalah prilaku pengorganisasiaan yang terjadi atau 

bagaimana mereka terlibat dalam proses bertransaksi dan memberi 

makna atas apa yang sedang terjadi. Lebih jelasnya, komunikasi 
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organisasi adalah proses penciptaan makna atas interaksi yang 

menciptakan, memelihara, dan mengubah suatu organisasi. 

Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai  

pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari 

suatu organisasi (Wiryanto, 2005). Dengan demikian, komunikasi 

organisasi dapat didefinisikan sebagai penafsiran pesan di antara 

unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi 

tertentu. Suatu organisasi terdiri dari dari unit-unit komunikasi 

dalam hubungan hierarkis antara yang satu dengan lainnya dan 

berfungsi dalam suatu lingkungan. 

Meskipun bermacam-macam persepsi dari para ahli mengenai 

komunikasi organisasi, tetapi secara umum dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Komunikasi organisasi terjadi dalam suatu sistem terbuka 

yang kompleks yang dipengaruhi oleh lingkungannya 

sendiri baik internal maupun eksternal. 

2. Komunikasi organisasi meliputi pesan dan arusnya, 

tujuan,arah, dan media. 

3. Komunikasi organisasi meliputi orang dan 

sikapnya,perasaannya, hubungannya, dan 

keterampilannya. 

 

 Fungsi Komunikasi Organisasi  

Sendjaja (1994: 40) menyatakan fungsi komunikasi dalam 

organisasi mencakup empat fungsi, di antaranya: (1) fungsi 

informatif; (2) fungsi regulatif; (3) fungsi persuasif; dan (4) fungsi 

integratif. 

1. Fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu 

sistem pemprosesan informasi. Maksudnya, seluruh anggota 

dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi 
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yang lebih banyak, lebih baik dan tepat waktu. Informasi yang 

didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat 

melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Orang-orang 

dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk 

membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi 

konflik yang terjadi di dalam organisasi. Selain itu, karyawan 

(bawahan) membutuhkan informasi untuk melaksanakan 

pekerjaan, di samping itu juga informasi tentang jaminan 

keamanan, jaminan sosial dan kesehatan, izin cuti, dan 

sebagainya. 

2. Fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-

peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Terdapat dua hal 

yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif. Pertama, berkaitan 

dengan orang-orang yang berada dalam tataran manajemen, 

yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan 

semua informasi yang disampaikan. Juga memberi perintah atau 

intruksi supaya perintah-perintahnya dilaksanakan sebagaimana 

semestinya. Kedua, berkaitan dengan pesan. Pesan-pesan 

regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, 

bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan 

yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. 

3. Fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan 

dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan 

yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan 

yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada 

memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara 

sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang 

lebih besar dibanding kalau pimpinan sering memperlihatkan 

kekuasaan dan kewenangannya. 
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4. Fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan 

saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan 

tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada dua saluran komunikasi 

yang dapat mewujudkan hal tersebut. Pertama, saluran 

komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi 

tersebut (buletin, newsletter) dan laporan kemajuan organisasi. 

Kedua, saluran komunikasi informal seperti perbincangan antar 

pribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga, 

ataupun kegiatan darmawisata. Pelaksanaan aktivitas ini akan 

menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar 

dalam diri karyawan terhadap organisasi. 

          Pendapat lain yang memiliki persamaan tentang fungsi 

komunikasi secara umum disampaikan oleh Scot dan Mitchell  yang 

dikutif oleh Badri M. Sukoco (2007:50) terdapat 4 fungsi penting 

dalam komunikasi, yaitu: 

1. Fungsi kontrol. Dalam organisasi aktivitas komunikasi formal 

dapat berfungsi sebagai alat control dari pimpinan ke 

bawahannya. Pimpinan dapat menanyakan ulang tentang 

deskripsi tugas masing-masing pegawai dan kepada siapa 

laporan pekerjaan harus disampaikan. Melalui komunikasi 

informal seseorang dapat melakukan kontrol tentang 

ketidakpuasannya terhadap rekan kerjanya, maka jika diabaikan 

seseorang akan dijauhi oleh rekan-rekannya. 

2. Fungsi motivasi. Hal ini dapat dilakukan ketika seseorang 

memberikan feedbackkepada bawahan tentang apa yang mereka 

lakukan, sebaik apa mereka mengerjakan dan apa yang 

sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya di masa 

depan. 

3. Fungsi emosi. Salah satu tujuan bekerja adalah  melakukan 

interaksi dengan orang lain. Bentuk interaksi dengan orang lain 
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dalam organisasi dapat dilakukan melalui komunikasi formal 

dan informal. Melalui komunikasi ini setiap orang dapat 

mengekresikan emosi yang  negatif. 

4. Fungsi  informasi. Fungsi ini berhubungan dengan  

memperlancar pengambilan keputusan yang dapat dilakukan 

oleh pihak pimpinan. Dengan mentransfer data-data dan 

alternatif pilihan yang ada, seseorang atau organisasi akan 

dengan mudah mengambil keputusan yang paling baik. 

Keempat fungsi di atas menguraikan bahwa tidak ada fungsi 

komunikasi yang lebih penting dari fungsi yang lain, tetapi setiap 

proses komunikasi yang terjadi dalam organisasi akan melibatkan 

lebih dari satu fungsi yang ada. Misalnya, pada organisasi sekolah, 

seorang kepala sekolah hendaknya berkomunikasi dengan guru agar 

dapat bekerja secara efektif dan efisien. Hal ini dapat bertujuan 

untuk mengawasi, memotivasi, dan memberikan informasi kepada 

mereka. 

 

 Proses Komunikasi Organiasi 

Secara  umum proses komunikasi adalah dapat di lihat pada gambar 

di bawah ini yang dikutif dari buku “Organizational Behavior and 

Management “ oleh  John M. Ivancevich dkk (2008 : 351).Proses 

komunikasi organisasi pada dasarnya sama dengan proses 

komunikasi pada umumnya. John M. Ivancevich dkk (2008 : 351) 

menuangkan proses komunikasi dalam gambar sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 The Communication Process 

Untuk memudahkan memahami proses komunikasi 

organisasi komponen-komponen komunikasi organisasi, para ahli 

komunikasi telah menuangkannya dalam bentuk model komunikasi. 

Seperti yang dikutip oleh Arni Muhamad (2009: 5-16) di bawah ini 

diuraikan beberapa model komunikasi menurut para ahli. 

1. Model Lasswell 

Dalam model komunikasi Lasswell menggunakan lima 

pertanyaan yang ditanyakan dan dijawab dalam memahami 

proses komunikasi, yaitu: Who (siapa), says what (mengatakan 

apa), in which medium atau dalam media apa, to whom atau 

kepada siapa, dan dengan what effect atau apa efeknya. 

Gambaran dari model Lasswell tersebut dapat dilihat pada 

gambar 1.2.  

 

 = 

 

 

Gambar1.2. Model Komunikasi  

Lasswell (Ruben, 1988) 

 

2. Model Shannon 

Model komunikasi lain yang banyak digunakan adalah model 

komunikasi dari Claude Shannon atau lebih terkenal dengan 

model Shannon Wever. Model ini berbeda dengan model 

Lasswell mengenai istilah yang digunkan bagi masing-masing 

komponen seperti dilihat pada gambar 1.3. 
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 Pesan    SignalPesan 
 

 

 Sumber Gangguan 

 

Gambar 2.3. Model Komunikasi Shannon dan  

WeverForsdale, 1981) 

 
          Berdasarkan gambar di atas dapat diuraikan bahwa  

komponen-komponen yang ada dalam proses komunikasi menurut 

Shannon dan Wever Forsdale terdiri atas. 

a. Sumber Informasi (Information Source) 

Dalam komunikasi manusia yang menjadi sumber informasi 

adalah otak. Pada otak ini terdapat kemungkinan 

message/pesan yang tidak terbatas jumlahnya. Tugas utama 

dari otak adalah menghasilkan suatu pesan atau suatu set kecil 

pesan dari berjuta-juta pesan yang ada. 

b. Transmitter 

Langkah kedua dari model Shannon adalah memilih 

transmitter.  Pemilihan transmitter ini tergantung pada jenis 

komunikasi yang digunakan. Kita dapat membedakan dua 

macam komunikasi yaitu komunikasi tatap muka dan 

komunikasi menggunakan mesin. Pada komunikasi tatap muka 

yang menjadi transmitternya adalah alat-alat pembentuk suara 

dan dihubungkan dengan otot-otot serta organ tubuh lainnya 

yang terlibat dalam penggunaan bahasa nonverbal. Sedangkan 

Sumber 

Informasi 
Transmitter  Tujuan Penerima 
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pada komunikasi yang menggunakan mesin-mesin alat-alat 

komunikasi yang berfungsi sebagai transmitter adalah alat itu 

sendiri seperti telepon, radio, televisi, foto dan film. 

c. Penyandian (Encoding) Pesan 

Penyandian (encoding) pesan diperlukan untuk mengubah ide 

dalam otak ke dalam suatu sandi yang cocok dengan 

transmitter. Dalam komunikasi tatap muka signal yang cocok 

dengan alat-alat suara adalah berbicara. Signal yang cocok 

dengan otot-otot tubuh dan indera adalah anggukan kepala, 

sentuhan dan kontak mata.  

d. Penerima dan Decoding 

Istilah Shannon mengenai penerima dan decoding atau 

penginterpretasian pesan seperti berlawana dengan istilah 

penyandian pesan. Pada komunikasi tatap muka kemungkinan 

transmitter menyandikan pesan dengan menggunakan alat-alat 

suara dan otot-otot tubuh. Penerimaan dalam hal ini adalah 

alat-alat tubuh yang sederhana yang sanggup mengamati signal.  

e. Tujuan (Destination) 

Komponen terakhir dari Shannon adalah destination (tujuan) 

yang dimaksud oleh si komunikator. Destination ini adalah otak 

manusia yang menerima pesan yang berisi bermacam-macam 

hal, ingatan, atau pemikiran mengenai kemungkinan dari arti 

pesan.  

f. Sumber Gangguan (Noise) 

Dalam model komunikasi Shannon ini terlihat adanya faktor 

sumber gangguan pada waktu memindahkan signal dari 

transmitter kepada si penerima. Gangguan ini selalu ada dalam 

tiap-tiap komunikasi. Oleh sebab itu, kita harus suap 

menetralkan gangguan dan tidak terkejut dengan kehadirannya. 
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Untuk menetralkan gangguan ini Shannon mengemukakakn 

empat cara seperti berikut : 

1) Menambah kekuatan (power) dari signal.  

2) Mengarahkan signal dengan persis. 

3) Menggunakan signal lain. 

4) Redudansi. Yakni pengulangan kata-kata kunci dalam 

pembicaraan yang perlu dilakukan untuk membantu 

memperjelas pesan yang disampaikan. 

 

 Komponen Dasar Komunikasi Organiasi 

Berdasarkan proses atau model komunikasi yang teelah diuraikan 

oleh beberpa ahli, maka dapat diuraiakn komponen-komponen dari 

komunikasi secara umum. Seperti menurut  John. M. Ivancevich, 

Robert Konopaske and Michael T. Matteson (2008: 352–354) 

diuraikan komponen-komponen komunikasi, yaitu:  

Communicator, Encoding, Message, Medium, decoding-Receiver, 

feedback dan Noise. 

1. Communicator (Komunikator) 

Dalam sebuahkerangka organisasi, komunikatorbisa setiap orang 

yang berperan sebagai  karyawanatau manajeryang memiliki  

ide-ide, niat, informasi, dantujuanyang akan disampaikan pada 

orang lain atau untuk berkomunikasi. 

2. Encoding 

Terjadi pada komunikatorketika memikirkan ide-ide apa yang 

akan disampaikan pada orang lain atau komunikan dengan 

memikirkan simbol-simbol dalam bahasa yang bisa dipahami 

oleh si penerima pesanangkan mencapai tujuan komunikasi yang 

efektif. Jadi encoding dilakukan oleh si pengirim pesan 

(komunikator), maka dia harus dapat memilih simbol-simbol 
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yang paling tepat untuk menyampaikan ide-ide yang sudah 

dipikirkan. 

3. Message(Pesan) 

Hasildari prosesencodingadalah pesan.Tujuan 

darikomunikatordinyatakandalam bentukpesan, baik secara 

lisan maupuntulisan, baik verbal maupun 

nonverbal.Manajermemiliki banyaktujuanuntuk berkomunikasi, 

sepertiuntukorang lainmemahamiide-ide mereka, untuk 

memahamigagasan orang lain, untuk 

mendapatkanpenerimaandiri sendiri atauide-ide mereka, 

atauuntuk menghasilkantindakan.Pesan-pesan yang sudah 

dipikirkan dapat disampaikan oleh komunikator  dengan 

menggunakan berbagai media komunikasi yang tepat. 

4. Medium(Media) 

Mediaadalah alat-alat pembawapesan yang dikirimkan oleh si 

pengirim.Komunikatormemberikan informasi kepadaanggota 

dalamberbagai cara. Termasuktatapmukakomunikasi, telepon, 

pertemuan kelompok, memo, pernyataan kebijakan, 

sistemreward, jadwal produksi, danperkiraan penjualan. 

Peningkatan penggunaanmedia 

elektronikberdasarkanteknologikomputer dan 

telekomunikasitelah meningkatkan minatdalam 

peranmediadalam berbagai aspekkomunikasiorganisasi. 

5. Decoding – Receiver 

Salah satu tahap dari proseskomunikasiadalah kegiatan  

menterjemahkan semua pesan yang diterima oleh seseorang atau 

kelompok orang sehingga merubah perilaku si penerima pesan 

disebut decoding. Dengan adanya decoding maka semua pesan 

diproses atau diinterpretasikan oleh si penerima yang sesuai 

dengan pengalaman sebelumnya dan kerangka acuan yang ada. 
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Decodingadalah istilahteknis untukproses berpikirpenerima dan 

decodingmelibatkaninterpretasi. Hasil dari decoding yang efektif 

diharapkan akan menghasilkan pesepsi yang sama  antara 

pengirim dan penerima pesan. 

6.  Feedback(Umpan Balik) 

Kegiatanumpan balikdalam proses komunikasiyang diinginkan 

oleh komunikator dan komunikan. Proseskomunikasi satu 

arahadalah merekayang tidak memungkinkanumpan 

balikpenerima ke si pengirim pesan. Hal ini dapatmeningkatkan 

potensidistorsiantarapesan yang dimaksudkandanpesan yang 

diterima. Sebuahpedoman umpan 

balikmenyediakansaluranuntuk responpenerimayang 

memungkinkankomunikatoruntuk menentukan apakahpesan 

telahditerima dantelah menghasilkanresponyang 

diinginkan.Proses komunikasidua arahmemberikanumpan 

balikpentingantara si penerima dengan si pengirim pesan. 

7. Noise 

Dalam rangkakomunikasi manusia, noisedapat 

dianggapsebagaifaktor-faktor yangmendistorsipesan yang 

dimaksudkan. Kebisinganmaterjadi padamasing-masing 

elemenkomunikasi. Unsur yangdibahas dalam bagian inisangat 

pentinguntuk terjadinya komunikasi. Merekatidak 

harusdipandang terpisah. Mereka adalahdeskriptifdaritindakan-

tindakan yangharus dilakukanuntuk semua jeniskomunikasi. 

Komunikasimungkinvertikal(atasan-bawahan, bawahan-atasan) 

atau horizontal(peer-peer). Atau mungkinmelibatkan 

satuindividu dankelompok.Namun, unsur yangdibahas di 

siniharus hadir. 

 Selanjutnya dari bermacam-macam model komunikasi yang 

telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan menjadi beberapa 



 
18 

komponen atau elemen dari proses komunikasi, yaitu sebagai 

berikut: 

 

1. Pengirim Pesan 

Pengirim pesan adalah individu atau orang tang mengirim pesan. 

Pesan atau informasi yang akan dikirim berasal dari otak si 

pengirim pesan. Oleh sebab itu, sebelum pengirim mengirimkan 

pesan, si pengirim harus menciptakan dulu pesan yang akan 

dikirimnya. 

2. Pesan 

Pesan adalah informasi yang akan dikirimkan kepada si 

penerima. Pesan ini dapat berupa verbal maupun nonverbal. 

Pesan secara verbal dapat secara tertulis seperti surat, buku, 

majalah, memo, sedangkan pesan yang secara lisan dapat 

berupa, percakapan tatap muka, percakapan melalui telepon, 

radio, dan sebagainya. Pesan yang nonverbal dapat berupa 

isyarat, gerakan badan, ekspresi muka, dan nada suara. 

3. Saluran 

Saluran adalah jalan yang dilalui pesan dari si pengirim dengan 

si penerima. Channel yang biasa dalam komunikasi adalah 

gelombang cahaya dan suara yang dapat kita lihat dan dengar. 

Kita dapat menggunakan bermacam-macam alat untuk 

menyampaikan pesan seperti buku, radio, film, televisi, surat 

kabar tetapi saluran pokoknya adalah gelombang suara dan 

cahaya. 

4. Penerima Pesan 

Penerima pesan adalah yang menganalisi dan 

menginterpretasikan isi pesan yang diterimanya.  

5. Balikan 
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Balikan adalah respon terhadap pesan yang diterima yang 

dikirimkan kepada si penerima pesan. Dengan diberikannya 

reaksi ini kepada si pengirim, pengirim akan dapat mengetahui 

apakah pesan yang dikirimkan tersebut diinterpretasikan sama 

dengan apa yang dimaksudkan oleh si pengirim. Bila arti pesan 

yang dimaksudkan oleh si pengirim diinterpretasikan sama oleh 

si penerima berarti komunikasi tersebut efektif. 

 

 Prinsip-prinsip Komunikasi Organiasi 

Menurut Seiler (1988) dalam buku Arni Muhamad (2009: 

15)mengemukakan empat prinsip dasar dari komunikasi, yaitu: 

suatu proses, suatu sistemik, interaksi dan transaksi, dan 

dimaksudkan atau tidak dimaksudkan. Berikut penjelasan dari 

masing-masing prinsip tersebut: 

1. Komunikasi adalah Suatu Proses 

Komunikasi adalah suatu proses karena merupakan suatu seri 

kegiatan yang terus-menerus, yang tidak mempunyai permulaan 

atau akhir dan selalu berubah-ubah. Bila dilihat sepintas lalu 

suatu komunikasi mungkin tidak berarti, tetapi bila dipandang 

sebagai suatu proses, maka kepentingannya sangat besar. 

2. Komunikasi adalah Sistem 

Komunikasi terdiri dari beberapa komponen dan masing-

masing komponen tersebut mempunyai tugasnya masing-

masing. Tugas dari masing-masing komponen berhubungan 

satu sama lain untuk menghasilkan suatu komunikasi. 

3. Komunikasi Bersifat Interaksi dan Transaksi 

Komunikasi bersifat interaksi adalah saling bertukar informasi. 

Dalam kehidupan sehari-hari komunikasi yang kita lakukan 

tidak seteratur itu prosesnya. Banyak dalam percakapan tatap 

muka kita terlibat dalam proses pengiriman pesan secara 
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simultan tidak terpisah. Dalam keadaan demikian komunikasi 

tersebut bersifat transaksi. 

 

4. Komunikasi Dapat Terjadi Disengaja Maupun Tidak 

Disengaja 

Komunikasi yang disengaja terjadi apabila pesan yang 

mempunyai maksud tertentu dikirimkan kepada penerima yang 

dimaksudkan. Tetapi apabila pesan yang tidak sengaja 

dikirimkan atau ridak dimaksudkan untuk orang tertentu untuk  

menerimanya maka itu dinamakan komunikasi tidak sengaja. 

 
Pendapat lain dikemukakan Devito (1997: 40-49) yang 

diterjemahkan oleh Agus Maulana, membahas tentang 8 prinsip 

dari komunikasi yang efektif, yangterdiri atas: (1)  Komunikasi 

adalah paket isyarat;(2) Komunikasi adalah proses penyesuaian;(3) 

Dalam komunikasi hanya dapat terjadi bila si pengirim pesan; (4) 

komunikasi mencakup dimensi isi dan hubungan;(5) komunikasi 

melibatkan transaksi simetris dan komplementer;(6) komunikasi 

sebagai rangkaian dipunktuasi;(7) komunikasi adalah proses 

transaksional;(8) komunikasi tak terhindarkan, komunikasi bersifat 

tak reversible. 

Masing-masing penjelasan prinsip dari komunikasi 

porganisasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Komunikasi adalah Paket Isyarat 

Dalam proses komunikasi terjadi perilaku komunikasi yang 

melibatkan pesan verbal dan non verbal secara bersamaan saling 

memperkuat, mendukung dan melengkapi menjadi satu 

kesatuan. Semua bagian dari sistem pesan yang disampaikan 

dalam proses komunikasi biasanya bekerja sama untuk 

mengkomunikasikan makna tertentu. Contoh: jika guru 
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menyampaikan pesan senang terhadap siswa yang berprestasi, 

secara verbal dia mengatakan “ selamat atas prestasimu menjadi 

juara kelas pada tahun ini!, dan guru sambil tersenyum dan 

memberikan salam yang erat sebagai pesan non verbalnya. Siswa 

yang di berikan pesan tersebut akan percaya karena diberikan 

salam yang erat dan senyuman dari gurunya.   

2. Komunikasi adalah Proses Penyesuaian 

Dalam komunikasi hanya dapat terjadi bila si pengirim pesan  

menggunakan sistem isyarat  atau pesan non verbal  yang 

dipersep-sikan sama. Penerimaan pesan non verbal  sering 

diartikan berbeda oleh masing-masing orang. Terjadi perbedaan 

dalam mengartikan pesan nonverbal sering disebabkan adanya 

budaya atau subbudaya yang berbeda. Untuk mewujudkan 

komunikasi yang efektif, maka antara si pengirim pesan 

(komunikator) dengan di penerima pesan (komunikan), harus 

dapat menyesuaikan dan mengenali  bagaimana isyarat-isyarat 

tersebut dipergunakan, dan berusaha memahami apa artinya. 

3. Komunikasi Mencakup Dimensi Isi dan Hubungan 

Komunikasi merupakan adanya hubungan antara komunikator 

dengan komunikan. Jika kita cermati dalam proses komunikasi 

akan terdapat isi pesan dan menyangkut hubungan diantara 

kedua pihak. Contoh seorang atasan berkata kepada 

bawahannya, “Datanglah ke ruang saya setela rapat selesai”. 

Pesan sederhana ini mempunyai aspek isi (kandungan atau 

content ) dan aspek hubungan (relational). Aspek isi mengacu 

pada tanggapan perilaku yang diharapkan yaitu: bawahan 

menemui atasan setelah rapat di ruangannya. Aspek hubungan 

menunjukkan adanya perbedaan status diantara kedua pihak. 

Atasan dapat memerintah bawahan. Aspek hubungan dapat 

bermacam-macam, seperti hubungan atasan dengan bawahan, 
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orang tua dengan anak, seorang sahabat dengan sahabatnya, 

seorang pegawai dengan rekannya dan lain-lain. 

 

4. Komunikasi Melibatkan Transaksi Simetris dan 

Komplementer 

Hubungan antara komunikator dengan komunikan dalam proses 

komunikasi dapat berbentuk simetris atau komplementer. 

Hubungan simetris dua orang saling bercermin pada perilaku 

lainnya. Jika salah seorang mengangguk maka yang lainnya ikut 

mengangguk; jika yang satu pasif maka yang lainnya pasif. 

Hubungan simetris ini bersifat setara, dengan penekanan lebih 

meminimalkan perbedaan di atara kedua orang yang sedang 

berkomunikasi.   

5. Komunikasi sebagai Rangkaian Dipunktuasi 

Proses komunikasi merupakan transaksi yang terus menerus, 

tanpa adanya kejelasan kapan dimualai dan kapan diakhiri. Jika 

kita berkomunikasi dengan seseorang atau kelompok akan 

terjadi saling mempengaruhi. Misalnya: jika dosen tidak 

memiliki kesiapan dalam memberikan kuliah maka 

komunikasinya tidak akan lancar, dan hal ini akan berdampak 

kepada perilaku mahasiswa yang masa bodoh pada dosennya.  

Selanjutnya kemasabodohan mahasiswa dalam perkuliahan akan 

berpengaruh kepada ketidaksiapan dosen dalam memberikan 

kuliah. Dengan demikian, jika ingin komunikasi berlangsung 

efektik, maka antara pengirim pesan dan penerima pesan harus 

memiliki kesiapan.  

6. Komunikasi adalah Proses Transaksional 

Dalam komunikasi terjadi transaksi. Dengan adanya transaksi 

dalam komunikasi dapat merupakan suatu proses. Semua 

komponen yang dimiliki dalam proses komunikasi saling terkait 
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satu sama lainnya menjadi satu kesatuan yang utuh. Komponen-

komponen yang dimaksud adalah: (1) komunikator sebagai 

sumber pesan; (2) pesan; (3) saluran dan media; (4) 

komunikan;(5) dan umpan balik. Misalnya: seorang guru sedang 

mengajar di kelas, maka pasti ada pesan yang disampaikan, ada 

saluran dan media komunikasi, ada siswa sebagai penerima 

pesan dan adanya umpan balik untuk mengetahui apakah semua 

pesan dari guru tersebut sudah diterima dengan baik atau belum.  

Guru dan semua siswa yang terlibat dalam proses komunikasi 

tersebut, maka akan beraksi dan bereaksi sebagai satu kesatuan 

yang utuh. 

7. Komunikasi tak Terhindarkan 

Proses  komunikasi dapat berlangsung secara sengaja, bertujuan 

dan memotivasi semua pihak yang terlibat secara sadar. Tetapi 

pada kenyataannya sering juga kita berkomunikasi tanpa kita 

sadari dan tidak bisa dihindarkan. Misalnya, pada saat seseorang 

naik bus, dia melihat-lihat semua yang ada di pinggir jalan. Dia 

melihat  papan iklan dan dia membaca isi iklan tersebut. Dengan 

demikian, dia sudah berkomunikasi dengan si pembuat iklan 

tersebut, tanpa disadari dan dihindari. Begitu juga ketika 

seseorang bernama Budi tidur pulas sampai terdengar 

mendengkur, maka tanpa disadari dan dihindari dia sudah 

berkomunikasi dengan orang yang melihatnya. Seseorang yang 

melihat Budi, maka akan memperoleh pesan bahwa, “Budi 

sedang tidur sangat pulas”.  

8. Komunikasi Bersifat Tak Reversible (Tidak Dapat 

Dibalikan) 

Seorang komunikator memberikan pesan baik lisan maupun 

tertulis harus sangat hati-hati agar si komunikan sebagai 

penerima pesan tidak sakit hati. Mengapa demikian? Hal ini 
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disebabkan semua pesan yang sudah disampaikan apalagi yang 

menyangkut interpersonaltidak dapat dibalikkan oleh 

komunikator. Misalnya, seorang guru mengatakan “Amir, tidak 

dapat diikutkan seleksi siswa teladan  karena prestasi anda 

kurang baik”. Informasi ini berdampak negatif karena sangat 

mengejutkan dan mengecewakan  Amir. Guru tersebut berusaha 

menenangkan Amir, tetapi tetap tidak dapat menghilangkan 

kekecewaannya untuk menjadi siswa teladan. Pesan yang 

mengandung komitmen seperti pesan “aku cinta kepadamu”  

dengan berbagai cara penyampaiannya juga perlu diperhatikan. 

Sekali disampaikan kata-kata tersebut tidak dapat dibalikkan, 

misalnya, maaf kata-kata saya itu tidak benar mohon jangan 

dimasukan dalam hati. Termasuk dalam situasi komunikasi 

publik atau komunikasi masa, di mana pesan-pesan didengar 

oleh ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang, sangatlah penting kita 

menyadari bahwa komunikasi kita bersifat tidak dapat 

dibalikkan lagi. 

 

 Hambatan dalam Komunikasi  

Terdapat beberapa hambatan dalam mewujudkan komunikasi 

organisasi yang efektif yang harus diwaspadai oleh pihak 

komunikator sebagai pengirim pesan. Hambatan-hambatan 

komunikasi ini secara umum menurut Robert P. Vecchio 

(2006:305)dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu: 

 
1. Hambatan Individu 

a. Difference in Status (Perbedaan Status) 

Sebagaimana telah kita lihatdi seluruh teksini, status sangat 

mempengaruhiperilaku masyarakatdalam organisasi. Kesediaan 

untukmendengarkandanbereaksi terhadapsebuah 
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upayakomunikasiberbedadalam menanggapistatuskomunikator. 

Umumnya, karyawan lebihresponsif terhadap 

atasannya.Komunikasidari orang-orangdaristatus yang samaatau 

lebih tinggi sering kurang efektif. Selain itu, manajermelaporkan 

bahwamereka cenderungmerasa lebihberhargadan secara 

pribadimemuaskanuntuk berkomunikasi 

denganatasandibandingkandengan bawahan. Mengingatbias ini, 

komunikasi ke atasseringdimengertikurang efektifdan kurang 

cenderunguntuk memperolehperubahan. 

b. The credibility of the Source (Kredibiltas Sumber) 

Sumberkomunikasidapat sangatmempengaruhi apakahpenerima 

pesanmenerima atau menolakpesan tersebut.Untuk 

komunikasiefektif, sumbernyaharuskredibel. 

Sumberyangmenggabungkan kekuatandan daya tarikdengan 

kredibilitascenderungmenjadi komunikator yangsangat efektif. 

Orang jugamerespon lebih baikuntuk sumberyangmirip dengandiri 

mereka sendiri. Itulah sebabnyapolitisiseringmenekankansifatdan 

pengalaman yangmereka memiliki kesamaandengan audiensmereka 

c. Perceptual Biases (Kesalahan Persepsi) 

Menurutsebuahpepatah lama, orang cenderungmendengar apayang 

ingin mereka dengar. Untuk memastikan,fenomena inilebih umum 

padaorganisasiseperti dimasyarakat pada umumnya. karyawan 

dapatmenghilangkanapa yang mereka tidakinginmengakui, yang 

merupakan bentukpersepsiselektifmengetikdengan 

kebutuhandominan merekadan tertarik. Ketika 

orangdihadapkandenganyang mereka 

temukanmenggangguatautidak menyenangkan, merekajuga 

cenderungmengabaikannya. Prosesinisebagian bertanggung 

jawabuntukkegagalankaryawan untuk 

menerimakomentarcricitalselama wawancarapenilaian kinerja. 
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2. Hambatan Organisasi 

Hambatan organisasi dalam komunikasi menurut para ahli yang 

ditulias dalam beberapa buku dapat disimpulkan sebagai berikut 

diantaranya : 

 

a. Information Overload (Informasi Berlebihan) 

Ketikabanyak informasidiarahkanke posisisinledalam sebuah 

organisasi, decodingdan menafsirkanpesandapat menjadi luar 

biasa. Hasilprimer jikainformasi yang 

berlebihantersebutberkurangefektivitasnya.Dalam 

merancangsaluran informasi, penting untuk 

mempertimbangkanjumlahdan kompleksitasinformasi yang 

dapatcukupditanganioleh satu orang. di samping itu,jumlahwaktu 

yang diperlukan untukmemeriksa danmencapai 

pemahamanpesanharusdiperhitungkan. Dua caraefektif 

untukmenghilangkaninformasi yang berlebihanadalahuntuk 

mendorong karyawanuntuk menyaringpesan merekadan untuk 

mendorongpengirimuntuk menyingkatpesan merekadan 

mengirimhanyainformasi penting. 

b. Time Pressures (Waktu Tekanan) 

Kebutuhan untukmengambil tindakan cepatdalam 

menanggapimasalahmungkin mengharuskaninformasidikirimatau 

dimintadalam waktu singkat. Urgensitersebut dapat 

menyebabkanpendangkalandan waktumiskinkomunikasi-misalnya, 

data yangmungkin tidakcukup rinciataumungkin tibaterlambatbagi 

karyawan untukbertindak pada mereka. Untuk 

komunikasimenjadiefektif, harustibapada waktu yang tepat, 

sertaakurat dan lengkap. 

c. Organizational Climate (Iklim Organisasi) 
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Sistem sosialyang lebih besardalam suatu organisasidapatmenjadi 

penghalang untukkomunikasi yang efektif. jika iklimadalah salah 

satudariketerbukaandan kepercayaan, maka komunikasitidak 

lengkap 

ataukontroversiallebihcenderunginteroretedmenguntungkan. tetapi 

ketikaketidakpercayaanadalah norma, pesan mungkinkasarditeliti 

untuk"makna tersembunyi", dan bahkankabar 

baikdapatdisambutdengan kecurigaandan ejekan. 

d. Technology (Teknologi) 

Sementarakitabiasanya berpikir tentangteknologisebagai alat 

bantuyang luar biasauntuk komunikasingebutmisalnya, melalui 

pesanfax, voice mail, e-mail,telekonferensi, dan internet), benar 

jugabahwakekhususanteknologi barudapat berkontribusi 

untukberbagai bentukkesalahpahamanmisalnya, banyakpengguna 

pemulamenderita kecemasanyang terkait dengan 

penggunaanteknologi baru. Beberapa orang 

mungkinjugakurangresponsif terhadapkomunikasi 

elektronikdaripada merekaakankontak orang ke orang. Komunikasi 

melaluiteknologi inijugacenderung kurangjujur

karenatakutkaryawanbahwa pesantidak sepenuhnyarahasia.juga, 

telecommutersmelaporkan bahwamereka 

merasalebihterisolasikarena kontakberkurangdenganrekan kerja. 

         Pendapat lain tentang hambatan dalam komunikasi yang 

efektif disampaikan oleh Robbins (2003), terdapat  empat 

hambatan dalam mewujudkan komunikasi yang efektif, yaitu: 

1. Perbedaan Bahasa dan Persepsi 

Perbedaan bahasa dan persepsi yang dimiliki oleh komunikator 

dan komunikan dapat dipastikan komunikasi yang efektif dapat 

terhambat.  

2. Gangguan Komunikasi 
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Menurut Locker (2000), ada dua gangguan dalam 

berkomunikasi, yaitu: 

a. Gangguan Emosional 

Kita akan kesulitan menerima pesan dengan baik ketika emosi 

kita sedang tidak nyaman seperti marah, sedih atau bingung. 

Hal inilah sebagai salah satu penghambat dalam 

berkomunikasi. 

 

 

b. Ganggunan Fisik 

Hambatan ini sering dialami oleh kita ketika proses 

komunikasi. Hambatan fisik contohnya; adanya hubungan yang 

buruk anatar komunikator dengan komunikan, akustik yang 

jelek dan tulisan yang tak dapat dibaca  dengan baik 

menghambat. Penerima pesan juga dapat terganggu dengan 

adanya kursi yang tidak nyaman ketika komunikasi peserta 

didik dengan pendidik, cahaya yang redup, masalah kesehatan, 

atau beberapa kondisi yang menim-bulkan gangguan secara 

fisik.  

c. Everload Informasi 

Sering kurang efektifnya hasil belajar peserta didik sering 

disebablan terlalu banyak materi atau pesan yang disampaikan 

terhadap peserta didik. Saratnya kurikulum sebagai pesan-

pesan yang harus disampaikan oleh para pendidik akan 

menghambat komunikasi yang efektif antara pendidika dengan 

peserta didik.  

d. Penyaringan yang Tidak Tepat 

Menyaring artinya membuang atau menyingkat informasi 

sebelum pesan dikirimkan atau disampaikan pada orang lain. 
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Tetapi jika penyaringan itu  tidak tepat akan berdampak tidak 

jelasnya pesan yang disampaikan pada orang lain.  

        Beberapa hambatan yang akan dihadapi dalam proses 

komunikasi antar manusia, akan menuntut kita untuk selalu 

mewaspadai semua faktor-faktor pengahambat tersebut. Menurut 

Quible yang dikutif oleh Badri M. Sukoco (2007: 58) diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Melakukan Pendekatan yang Berpusat pada Audiens 

Hal yang harus dilakukan dalam berkomunikasi adalah harus 

memfokuskan pada audiens atau penerima pesan. Pesan, 

media dan saluran yang digunakan dalam proses komunikasi 

harus sesuai dengan karakteristik si penerima pesan.   

b. Mengembangkan Iklim Komunikasi yang Terbuka 

Iklim komunikasi atau suasana dalam proses komunikasiharus 

diciptakan oleh di komunikator dalam proses komunikasi.  

Misalnya seorang pimpinan dalam memimpin rapat harus 

mampu menciptakan suasana dalam proses  baik secara formal 

maupun informal dengan cara mengurangi jarak antara 

pimpinan dengan bawahan. 

c. Komitmen untuk Berkomunikasi Secara Etis 

Komitmen pada komunikasi yang memperhatikan etika atau 

norma yang berlaku akan membuat lebih mudah 

berkomunikasi dengan orang lain. Orang yang etis dalam 

berkomunikasi memiliki perilaku yang dapat dipercaya, adil 

dan tidak memihak, menghargai halo rang lain, dan 

memperhatikan dampak tindakan mereka terhadap masyarakat 

pada umumnya. 

d. Menggunakan Pesan yang Singkat dan Efektif 

Konsep 4 W (what, why, how dan when) dapat diterapkan 

dalam berkomunikasi . Informasi atau pesan apa yang akan 
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disam-paikan, mengapa harus disampaikan, bagaimana akan 

menyampaikannya dan kapan akan menyampaikannya akan 

menentukan tingkat  keberhasilan dalam  berkomunikasi yang 

dilakukan. 

Hal-hal yang harus kita lakukan dalam berkomunikasi 

adalah kita berusaha membuat pesan-pesan yang akan disampaikan 

berisi informasi secara singkat, padat, jelas, dan tepat sasaran 

dengan mengurangi kemungkinan makna ganda pada pesan yang 

telah direncakanan akan disampaikan pada orang lain. 

 

 

 

 

  Peranan Persepsi dalam 

Komunikasi Organisasi 
 

 

 Pengertian Persepsi  

Dalam rangka memenuhi tugas hidupnya selaku makhluk sosial, 

manusia senantiasa berinteraksi dengan orang lain. Untuk itu 

manusia telah dibekali dengan berbagai alat dan kemampuan yang 

memungkinkan mereka dapat menjalankan fungsinya. Diantara alat 

perlengkapan manusia adalah alat indera. Dengan alat-alat indera 

tersebut manusia dapat melihat, mendengar, merasakan, dan 

menyentuh dunianya sehingga ia dapat menjadi manusia 

sepenuhnya. Dalam konteks perilaku, hal itu berarti bahwa alat-alat 

 Bab2 
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indera yang dimilikinya telah menyebabkan manusia mampu 

berpikir, merasakan, berkehendak, dan memiliki persepsi tertentu 

mengenai dirinya dan dunia sekitarnya. Pikiran, perasaan, 

kehendak, dan persepsi itu sekaligus merupakan aspek-aspek 

psikologis yang melengkapi kepribadian manusia yang sangat 

berpengaruh dalam proses komunikasi yang efektif. 

Menurut Wagito (1981: 35) menyatakan bahwa persepsi merupakan 

proses psikologi dan hasil dari penginderaan serta proses terakhir 

dari kesadaran, sehingga membentuk proses berpikir. Di dalam 

proses persepsi individu dituntut untuk memberikan penilaian 

terhadap suatu obyek yang dapat bersifat positif/negatif, senang 

atau tidak senang dan sebagainya. Dengan adanya persepsi, maka 

akan terbentuk sikap, yaitu suatu kecenderungan yang stabil untuk 

berlaku atau bertindak secara tertentu di dalam situasi yang 

tertentu pula. 

Menurut Joseph A. Devito (1997: 75) persepsi adalah proses dengan 

mana kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang 

mempengaruhi  indra kita. Persepsi mempengaruhi rangsangan 

atau pesan apa yang kita terima dan apa makna yang kita berikan 

terhadap pesan tersebut berdasarkan kesadaran. Hal itulah yang 

menjadi alasan mengapa peranan persepsi sangat penting dalam 

proses komunikasi yang efektif.  

          Gibson (1991: 87) mengatakan bahwa   perception is a persons 

view of reality.   Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif 

yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi 

tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, 

penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk memahami 

persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu 

merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan 

bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi. Dari 



 
32 

pengertian tersebut di atas, terdapat perbedaan antara persepsi dan 

penginderaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Proses Persepsi 

 

Pada gambar di atas menggambarkan bahwa dalam proses persepsi 

terdapat tiga tahap. Tahap pertama adalah terjadinya stimulasi alat 

indra. Hal ini berarti alat indra seperti indra pendengaran, 

penglihatan, pembauan, peraba dan perasa melalui lidah 

memperoleh rangsangan dari lingkungan. Setelah alat indra 

memperolah rangsangan. Tahap kedua stimulasi alat indra mulai 

diatur. Tahap ke tiga semua stimulasi yang diterima oleh alat indra 

dievaluasi dan ditafsirkan dengan menghubungkan antara stimulasi 

dengan pengalaman yang ada dalam ingatan seseorang. 

Stephen P. Robbins (2002:21) memberikan definisi awal 

mengenai persepsi, di mana persepsi merupakansuatu proses di 

manaindividumengorganisasikan danmenafsirkankesan yang 

ditangkap olehinderamereka dalam memberikanmakna 

kepadalingkungan mereka. Perception is a process by which 

individuals organize and interpret their sensory impressions in 

order to give meaning to their environment. 

Hampir sama dengan definisi di atas, Griffin dan Moorhead  

(2014: 75) perception is the set of processes by which an individual 

becomes aware of and interprets information about the 
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environment—is another important element of workplace 

behavior. Hal ini berarti  bahwa persepsimerupakanserangkaian 

prosesdimanaseorang individumenjadi sadardan 

menafsirkaninformasi tentanglingkungan hal inimerupakan unsur 

penting dariperilakukerja individu dalam organisasi di mana 

mereka berada. 

Menurut Laurei Mullins (2010: 211)The process of 

perception explains the manner in which information (stimuli) 

from the environment around us is selected and organised to 

provide meaning for the individual. Perception is the mental 

function of giving significance to stimuli such as shapes, colours, 

movement, taste, sounds, touch, smells, pain, pressures and 

feelings. Perception gives rise to individual behavioural responses 

to particular situations. Artinya bahwa 

prosespersepsimenjelaskancara di manainformasi(rangsangan) 

darilingkungan sekitar kitadipilih dandiselenggarakan untuk 

memberikanmakna bagiindividu. Persepsiadalahfungsi mental yang 

suara, sentuhan, bau, rasa sakit, tekanandan perasaan. 

Persepsimenimbulkanrespon perilakuindividu untuksituasi 

tertentu. Kemudian Mullins juga menambahkan bahwa 

persepsiadalah pengalamansensorikdi manaseorang 

individumengamatiperilaku, peristiwaatau kondisi. 

Bentukinterpretasidarifaktoryang diamati, mengembangkansikap, 

dan memungkinkanpengamatandiolah menjadifaktoryang 

mempengaruhitingkah lakunya. Persepsiyangdicapai untuk 

semuaaspek lingkunganindividu(self, orang lain, 

komponenproduksi, pelanggan, masyarakat umum, dansebagainya). 

Persepsijuga dipahami sebagai pengalamansensorikdi manaseorang 

individumengamatiperilaku, peristiwa, atau kondisi; menciptakan 

interpretasidarifaktoryang diamati, mengembangkansikap, dan 
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memungkinkanpengamatandiolah menjadifaktoryang 

mempengaruhitingkah lakunya. Persepsiyangdicapai untuk 

semuaaspek lingkunganindividu(dirinya, orang lain, 

komponenproduksi, pelanggan, masyarakat umum, dansebagainya). 

Pengertian di atas senada dengan apa yang diungkapkan oleh Harris 

dan Hartman O. Jeff Harris dan Sandra J. Hartman (2002: 175) 

bahwa Perception is a sensory experience in which an individual 

observes a behavior, event, or condition; forms interpretations of 

the factor observed; develops attitudes; and allows the processed 

observation to become a factor influencing his or her behavior. 

Perceptions are achieved for all aspects of the individual’s 

environment (self, others, production components, customers, the 

general public, and so forth). Persepsiadalah pengalamansensorikdi 

manaseorang individumengamatiperilaku, peristiwa, atau kondisi; 

bentukinterpretasidarifaktoryang diamati; mengembangkansikap; 

dan memungkinkanpengamatandiolah menjadifaktoryang 

mempengaruhitingkah lakunya. Persepsiyangdicapai untuk 

semuaaspek lingkunganindividu(self,orang lain, 

komponenproduksi, pelanggan, masyarakat umum, dansebagainya) 

Menurut B. P., Sinha (2008:86) Perception is the process of 

being aware of objects, persons, or ideas and attaching meaning or 

significance to them on the basis of one's past experience with them 

in order to relate to them. Di mana persepsimerupakan 

prosesmemahamibenda, orang, atau ide-idedan memberikan arti 

atau maknakepada merekaatas dasarpengalaman masa lalupribadi 

denganhal-hal tadi dalam rangka untukberhubungan dengan 

mereka. 

Persepsi juga dapat membentukkesantentang diri sendiri, 

orang lain, dan pengalamankehidupan sehari-hari. Persepsi 

jugaberfungsi sebagaitempat atau filtermelalui 
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manainformasidisampaikan sebelummemiliki efek padaseseorang, 

hal ini sesuai dengan pendapat John R Schermerhorn, James G. 

Hunt dan Richard N. Osborn (2002: 32), perception is a way of 

forming impressions about oneself, other people, and daily life 

experiences. It also serves as a screen or filter through which 

information passes before it has an effect on people. 

Pendapat lain dikemukakanO. Jeff Harris dan Sandra J. 

Hartman (2002: 175) Perception is a sensory experience in which 

an individual observes a behavior, event, or condition; forms 

interpretations of the factor observed; develops attitudes; and 

allows the processed observation to become a factor influencing his 

or her behavior. Hal ini berarti bahwa persepsimerupakan 

pengalamansensorikdi manaseorang individumengamatiperilaku, 

peristiwa, atau kondisi; bentukinterpretasidarifaktoryang diamati, 

mengembangkansikap dan memungkinkanpengamatandiolah 

menjadifaktoryang mempengaruhitingkah lakunya.Kemudian Haris 

dan Hartman menambahkan bahwa rangkaian paling mendasar 

daripengamatandan interpretasiberkaitan denganpersepsi diri 

individu(pengembangan konsep diriatauself-esteem). 

Slocum dan Hellriegel (2009: 88) bahwa Perception is the 

process by which people select, organize, interpret, and respond to 

information from the world around them.Di mana persepsi 

merupakan proses di manaorangmemilih, mengatur,menafsirkan, 

dan menanggapiinformasi daridunia di sekitar mereka. 

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pesepsi yang 

telah diuraikan di atas dapat diambil kesimpulan. Bahwa persepsi 

merupakanprosesmemahamibenda, orang, atau ide-idedan 

memberikan arti atau maknakepada merekaatas dasarpengalaman 

masa lalupribadi denganhal-hal tadi dalam rangka 

untukberhubungan dengan mereka. Dalam proses komunikasi 
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persepsi antara komunikator dengan komunikan harus memiliki 

kesamaan persepsi terhadap pesan-pesan yang disampaikan. 

Dengan adanya pesepsi yang sama terhadap pesan yang dikirim 

oleh komunikator artinya komunikasi sudah efektif. 

 

 Macam-macam Persepsi 

Persepsi manusia sebenarnya terbagi dua, yaitu persepsi terhadap 

objek (lingkungan fisik) dan persepai terhadap manusia. Persepsi 

terhadap manusia sering juga disebut persepsi sosial. 

 

 

1. Persepsi Terhadap Lingkungan Fisik 

Persepsi orang terhadap lingkungan fisik tidaklah sama, dalam arti 

berbeda-beda, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 

a) latarbelakangpengalaman; 

b) latar belakang budaya; 

c) latar belakang psikologis; 

d) latar belakang nilai, keyakinan, dan harapan; dan 

e) kondisi faktual alat-alat panca indera di mana informasi 

yang sampai kepada orang itu adalah lewat pintu itu. 

 
2. PersepsiTerhadapManusia 

Persepsiterhadap manusia atau persepai sosial adalah proses 

menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian-kejadian yang kita 

alami dalam lingkungan kita. Setiap orang memilki gambaran yang 

berbeda mengenai realitas di sekelilingnya. Dengan kata lain, setiap 

orang mempunyai persepsi yang berbeda terhadap lingkungan 

sosialnya.  

 

 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi 
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Terdapat sejumlah faktor dalam membentuk dan kadang 

memutarbalikan persepsi. Faktor-faktor tersebut dapat berada, 

bergantung pihak pelaku persepsi yang bersangkutan, dalam objek 

atau target yang dipersepsikan, atau dalam konteks situasi dimana 

persepsi itu dibuat. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh  

Stephen P. Robbins (2002:170) a number of factor operate to shape 

and sometimes distort perception. These factor can reside in the 

perceiver, in the object or target being perceived, or in the contecxt 

of the situation in which the perception is mode. Robbins 

memperjelas faktor-faktor pendukung dari persepsi tersebut pada 

gambar berikut: 

 
Gambar 2.2 Faktor-Faktor yang  

Mempengaruhi Persepsi 

 

          Ketika individu memandang ke objek tertentu dan mencoba 

menafsirkan apa yang disaksikannya, penafsiran tersebut akan 
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sangat dipengaruhi oleh katakteristik pribadi individu pelaku 

persepsi tersebut. Diantara karakteristik pribadi yang 

mempengaruhi pesepsi adalah sikap, kepribadian, motif, 

kepentingan, minat, pengalaman masa lalu serta harapan. misalnya 

kita berfikir bahwa semua pejabat adalah koruptor, wanita itu lebih 

lemah dari pada laki-laki atau misalnya semua tentara itu keras, 

maka mungkin kita mempersepsikan mereka dengan cara ini, tanpa 

memperdulikan ciri-ciri mereka yang sebenarnya. 

Karakteristik-karakteristik pada target yang akan diamati 

akan mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Orang yang banyak 

bicara berkemungkinan mendapatkan perhatian lebih dalam 

kelompok tertentu dari pada mereka yang pendiam. Di mana target 

tidak dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan target tertentu 

dengan latar belakangnya mem-pengaruhi persepsi, seperti 

kecenderungan kita untuk mengelompokan benda-benda yang 

berdekatan atau yang mirip. 

           Menurut Cook (1971); Rubin (1973); dan MCNeil (1985) yang 

dikutif oleh Joseph A. Devito (1977: 77) terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi persepsi seseorang dalam komunikasi yang 

berupa proses psikologis penting, yaitu: (1) teori kepribadian 

implisit (implicit personality theory); (2) ramalan yang terpenuhi 

dengan sendirinya (self-fulfilling prophecy); (3) aksentuasi 

perseptual (perceptual accentuation);(4) primasi-resensi (primacy-

recency); (5) konsintensi (consistency), dan (6) stereotiving 

(stereotyping). Proses-proses psikologis tersebut sangat berperan 

dalam mengartikan apa yang kita lihat dan apa yang tidak kita lihat, 

apa yang kita simpulkan dan apa yang tidak kita simpulkan tentang 

apa orang atau sesuatu yang lain.  Proses-proses psikologis ini juga 

sangat membantu kita dalam menjelaskan mengapa kita membuat 

perkiraan dan tidak membuat perkiraan tertentu tentang suatu 
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objek yang kita amati.Tetapi pada pihak lain proses-proses 

psikologis ini  memiliki kelemahan yaitu bisa menjadi faktor-faktor 

penghambat yang potensial terhadap persepsi yang tepat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar: 2.3 Beberapa Proses Psikologis yang  

Mempengaruhi Persepsi 

 

Secara rinci masing-masing proses psikologisdapat diuraikan 

sebagai berikut: 
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a. Teori kepribadian implisit (implicit personality theory). 

b. Ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya (self-fulfilling 

prophecy). 

c. Aksentuasi perseptual (perceptual accentuation). 

d. Primasi-resensi (primacy-recency). 

e. Konsintensi (consistency). 

f. Stereotiving (stereotyping). 

 
1. Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Persepsi 

Seseorang 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan persepsi 

seseorang, menurut para ahli komunikasi dapat diuraikan seperti 

berikut: 

a. Psikologi 

Persepsi seseorang mengenai segala sesuatu di alam dunia ini 

sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologi. Contoh 

terbenamnya matahari di waktu senja yang indah temaram, 

akan dirasakan sebagai baying-bayang yang kelabu bagi seorang 

yang buta warna. 

b. Family(keluarga) 

Pengaruh yang paling besar terhadap anak-anak adalah 

familinya. Orang tua yang telah mengembangkan suatu cara 

yang khusus di dsalam memahami dan melihat kenyataan di 

dunia ini, banyak sikap dan persepsi-persepsi mereka yan 

diturunkan kepada anaknya. Contoh orang tua yang 

Muhammadiyah akan mempunyai anak-anak yang 

Muhammadiyah juga. 

c. Kebudayaan 

Kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu juga 

merupakan salah satu faktor kuat didalam mempengaruhi sikap, 
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nilai, dan cara seseorang memandang dan memahami keadaan 

di dunia ini. Contoh Orang Amerika yang bebas makan daging 

babi, tidak begitu halnya bagi masyarakat Indonesia. 

 
2. Faktor dari Dalam dan Luar 

Selain faktor yang mempengaruhi pengembangan persepsi, ada pula 

faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan persepsi. 

a. Faktor-faktor Perhatian dari Luar 

Faktor-faktor perhatian dari luar ini terdiri dari pengaruh-

pengaruh lingkungan luar antara lain : intensitas, ukuran, 

keberlawanan, pengulangan, gerakan, dan hal-hal baru berikut 

ketidakasingan. 

 

1) Intensitas 

Prinsip intensitas dari suatu perhatian dapat dinyatakan bahwa 

semakin besar intensitas stimulus dari luar, layaknya semakin 

besar pulahal-hal itu dapat dipahami. 

2) Ukuran  

Faktor ini sangat dekat dengan prinsip intensitas. Faktor ini  

menyatakan bahwa semakin besar ukuran sesuatu objek, maka 

semakinmudah untuk bisa diketahui atau dipahami 

3) Keberlawanan atau Kontras 

Prinsip keberlawanan ini menyatakan bahwa stimuli luar yang 

penampilannya berlawanan dengan latar belakangnya yang 

sama sekali di luar sangkaan orang banyak, akan menarik 

banyakperhatian. 

4) Pengulangan (Repetition) 

Prinsip ini dikemukakan bahwa stimulus dari luar yang di ulang 

akan memberikan perhatian yang lebih besar dibandingkan 

dengan yang sekali dilihat. 
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5) Gerakan (Moving)  

Prinsip gerakan ini antaranya menyatakan bahwa orang akan 

memberikan banyak perhatian terhadap obyek yang bergerak 

dalam jangkauan pandangannya dibandingkan dengan obyek 

yang diam. 

6) Baru dan Familier  

Prinsip ini menyatakan bahwa baik situasi eksternal yang baru 

maupun yang sudah dikenal dapat dipergunakan sebagai 

penarik perhatian. 

b. Faktor-faktor dari dalam (Internal Set Factors) 

1) Belajar atau pemahaman learning dan persepsi, semua 

faktor-faktor daridalam yang membentuk adanya perhatian 

kepada sesuatu objek sehingga menimbulkan adanya 

persepsi adlah didasarkan dari kekomplekan kejiwaan 

seperti yang diuraikan di muka. 

2) Motivasi dan persepsi, selain proses belajar dapat 

membentuk persepsi,faktor dari dalam lainnya yang juga 

menentukan terjadinya persepsi antara lain motivasi dan 

kepribadian. 

3) Kepribadian dan persepsi dalam membentuk persepsi unsur 

ini amat erat hubungannya dengan proses belajar dan 

motivasi, yang mempunyai akibat tentang apa yang 

dihadirkan dalam menghadiri suatu situasi. 

 

 Sifat Persepsi 

Beberapa hal yang patut kita pelajari menyangkut persoalan dalam 

persepsi ini. Mulyana (2000: 176-196) mengungkapkan sifat-sifat 

persepsi. 

 
1. Persepsi BerdasarkanPengalaman 
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Dikemukakan bahwa pola-pola perilaku seseorang itu berdasarkan 

persepsi mengenai realitas sosial yang telah dipelajarinya (pada 

masa lalu). Artinya, persepsi kita terhadap seseorang, objek, atau 

kejadian, dan reaksi kita terhadap hal-hal itu amat tergantung pada 

pengalaman masa lalu berkaitan dengan orang, objek atau kejadian 

serupa. Seperti halnya cara kita bekerja, menilai pekerjaan yang 

baik bagi kita, cara kita makan, cara kita menilai kecantikan; semua 

ini amat tergantung pada apa yang telah diajarkan budaya kita 

mengenai hal-hal tersebut. 

 
2.    Persepsi Bersifat Selektif 

Pada dasarnya melalui indera kita, setiap saat diri kita ini 

dirangsang dengan berjuta rangsangan. Jika kita harus memberikan 

tafsiran atas semua rangsangan itu, maka kita ini bisa menjadi gila. 

Karena itu, kita dituntut untuk mengatasi kerumitan tersebut 

dengan memperhatikan hal-hal yang menarik bagi kita. Atensi kita 

pada dasarnya merupakan faktor utama dalam menentukan seleksi 

atas rangsangan yang masuk ke dalam diri kita. 

 
3. Persepsi Bersifat Dugaan 

Karena pada dasarnya data yang kita peroleh melalui penginderaan 

tidak pernah lengkap, makasering kita melakukan dugaan atau 

langsung melakukan penyimpulan. Coba perhatikan gambar apa 

yang bisa dibuat dengan ketiga titik dan keempat titik berikut ini. 

 
4. Persepsi Bersifat Evaluatif 

Tidak sedikit orang beranggapan bahwa apa yang mereka 

persepsikan sebagai sesuatu yang nyata. Artinya, perasaan 

seseorang sering mempengaruhi persepsinya, padahal hal tersebut 

bukanlah sesuatu yang objektif. Kita melakukan interpretasi 

berdasarkan pengalaman masa lalu dan kepentingan subjektif kita 
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sendiri. Karena itu persepsi bersifat evaluatif; merupakan proses 

kognitif yang mencerminkan sikap, kepercayaan, nilai dan 

pengharapan dengan memaknai objek persepsi itu sendiri. 

 
5. Persepsi Bersifat Kontekstual 

Dari setiap peristiwa komunikasi, seseorang selalu dituntut untuk 

mengorganisasikan rangsangan menjadi suatu persepsi. Konteks 

nampaknya berpengaruh kuat atas persepsi yang terbentuk dalam 

diri seseorang.  

Sebagai contoh, terhadap gambar seseorang bisa 

mengatakan bahwa itu adalah angka 13 karena konteksnya adalah 

angka-angka lainnya, yaitu 11, 12, 14 dan 15. Tetapi bagi seseorang 

yang memiliki konteks huruf-huruf A, C, D dan E, maka gambar 

tersebut adalah huruf B.   

 

Kekeliruan dan Kegagalan Persepsi 

Persepsi kita sering tidak cermat. Salah satu penyebabnya adalah 

asumsi atau pengharapan kita. Berikut ini diuraikan beberapa 

bentuk kekeliruan dan kegagalan dalam persepsi. 

 
1. KesalahanAtribusi  

Kesalahan Atribusi adalah proses internal dalam diri kita untuk 

memahami penyebab perilaku orang lain. Dalam usaha mengetahui 

orang lain, kita menggunakan beberapa sumber informasi. 

Misalnya, kita mengamati penampilan fisik seseorang, karena faktor 

seperti usia, gaya pakaian, dan daya tarik dapat memberikan isyarat 

mengenai sifat-sifat utama mereka. 

Kesalahan atribusi bisa terjadi ketika kita salah menaksir 

makna pesan atau maksud perilaku si pembicara.atribusi kita juga 

keliru bila kita menyangka bahwa perilaku seseorang disebabkan 

oleh faktor internal, padahal justru faktor eksternal-lah yang 
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menyebabkannya, atau sebaliknya kita menduga faktor eksternal 

yang menggerakkan seseorang, padahal faktor internal-lah yang 

membangkitkan perilakunya. Salah satu sumber kesalahan atribusi 

lainnya adalah pesan yang dipersepsi tidak utuh atau tidak lengkap, 

sehingga kita berusaha menafsirkan pesan tersebut dengan 

menafsirkan sendiri kekurangannya, atau mengisi kesenjangan dan 

mempersepsi rangsangan atau pola yang tidak lengkap itu sebagai 

lengkap. 

 

 

 

2. Efek Halo 

Kesalahan persepsi yang disebut efek halo (halo effects) merujuk 

pada fakta bahwa begitu kita membentuk suatu kesan menyeluruh 

mengenai seseorang, kesan yang menyeluruh ini cenderung 

menimbulkan efek yang kuat atas penilaian kita akan sifat-sifatnya 

yang spesifik. Efek halo ini memang lazim dan berpengaruh kuat 

sekali pada diri kita dalam menilai orang-orang yang bersangkutan. 

Bila kita sangat terkesan oleh seseorang, karena kepemimpinannya 

atau keahliannya dalam suatu bidang, kita cenderung memperluas 

kesan awal kita. Bila ia baik dalam satu hal, maka seolah-olah ia pun 

baik dalam hal lainnya.  

Kesan menyeluruh itu sering kita peroleh dari kesan pertama, 

yang biasanya berpengaruh kuat dan sulit digoyahkan. Para pakar 

menyebut hal itu sebagai “hukum keprimaan” (law of primacy). 

Celakanya, kesan awal kita yang positif atas penampilan fisik 

seseorang sering mempengaruhi persepsi kita akan prospek 

hidupnya. Misalnya, orang yang berpenampilan lebih menarik 

dianggap berpeluang lebih besar dalam hidupnya (karir, 

perkawinan, dan sebagainya). 
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3. Stereotif 

Kesulitan komunikasi akan muncul dari penstereotipan 

(stereotyping), yakni menggeneralisasikan orang-orang 

berdasarkan sedikit informasi dan membentuk asumsi mengenai 

mereka berdasarakan keanggotaan mereka dalam suatu kelompok. 

Dengan kata lain, penstereotipan adalah proses menempatkan 

orang-orang dan objek-objek ke dalam kategori-kategori yang 

mapan, atau penilaian mengenai orang-orang atau objek-objek 

berdasarkan kategori-kategori yang dianggap sesuai, alih-alih 

berdasarkan karakteristik individual mereka.Contoh stereotip ini 

banyak sekali, misalnya: 

a) laki-lakiberpikirlogis; 

b) wanitabersikapemosional; 

c) orangberkulithitampencuri; 

d) orangMeksikopemalas; 

e) orangYahudi cerdas; 

f) orang Prancis penggemar wanita, anggur, dan makanan 

enak; 

g) orang Cina pandai memasak; 

h) orang Batak kasar; 

i) orang Padang pelit; 

j) orang Jawa halus pembawaan; 

k) lelaki Sunda suka kawin cerai dan pelit memberi uang 

belanja; 

l) wanita Jawa tidak baik menikah dengan lelaki Sunda 

(karena suku Jawa dianggap lebih tua daripada suku 

Sunda); 

m) orang Tasikmalaya tukang kredit; 

n) orang berkaca mata minus jenius; 
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o) orang berjenggot fundamentalis (padahal kambing juga 

berjenggot),dll. 

Pada umumnya, stereotip bersifat negatif. Stereotip ini 

tidaklah berbahaya sejauh kita simpan dalam kepala kita. Akan 

tetapi bahayanya sangat nyata bila stereotip ini diaktifkan dalam 

hubungan manusia. Apa yang anda persepsi sangat dipengaruhi 

oleh apa yang anda harapkan. Ketika anda mengharapkan orang 

lain berperilaku tertentu, anda mungkin mengkomunikasikan 

pengharapan anda kepada mereka dengan cara-cara yang sangat 

halus, sehingga meningkatkan kemungkinan bahwa mereka akan 

berperilaku sesuai dengan yang anda harapkan. 

a. Prasangka 

Suatu kekeliruan persepsi terhadap orang yang berbeda adalah 

prasangka, suatu konsep yang sangat dekat dengan stereotip. 

Beberapa pakar cenderung menganggap bahwa stereotip itu 

identik dengan prasangka, seperti Donald Edgar dan Joe R. 

Fagin. Dapat dikatakan bahwa stereotip merupakan komponen 

kognitif (kepercayaan) dari prasangka, sedangkan prasangka 

juga berdimensi perilaku. Jadi prasangka ini konsekuensi dari 

stereotip, dan lebih teramati daripada stereotip. Menurut Ian 

Robertson, pikiran berprasangka selalu menggunakan citra 

mental yang kaku yang meringkas apapun yang dipercayai 

sebagai khas suatu kelompok. Citra demikian disebut stereotip. 

Meskipun kita cenderung menganggap prasangka berdasarkan 

suatu dekotomi, yakni berprasangka atau tidak berprasangka, 

lebih bermanfaat untuk menganggap prasangka ini sebagai 

bervariasi dalam suatu rentang dari tingkat rendah hingga 

tingkat tinggi. Sebagaimana stereotip, prasangka ini alamiah dan 

tidak terhindarkan. Pengguanaan prasangka memungkinkan kita 
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mereespon lingkungan secara umum, sehingga terlalu 

menyederhanakan masalah. 

b. GegarBudaya 

Menurut Kalvero Oberg, gegar budaya ditimbulkan oleh 

kecemasan karena hilangnya tanda-tanda yang sudah dikenal 

dan simbol-simbol hubungan sosial. Lundstedt mengatakan 

bahwa gegar budaya adalah suatu bentuk ketidakmamapuan 

menyesuaikan diri (personality mal-adjustment) yang 

merupakan suatu reaksi terhadap upaya sementara yang gagal 

untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan orang-orang 

baru. Sedangkan menurut P. Harris dan R. Moran, gegar budaya 

adalah suatu trauma umum yang dialami seseorang dalam suatu 

budaya yang baru dan berbeda karena harus belajar dan 

mengatasi begitu banyak nilai budaya dan pengharapan baru, 

sementara nilai budaya dan pengharapan budaya lama tidak lagi 

sesuai.Kita tidak langsung mengalami gegar budaya ketika kita 

memasuki lingkungan budaya yang baru. Fenomena itu dapat 

digambarkan dalam beberapa tahap.  

           Peter S. Adler mengemukakan lima tahap dalam 

pengalaman transisional ini,yaitu: 

1) Tahap kontak. Ditandai dengan kesenangan, keheranan, dan 

kekagetan, karena kita melihat hal-hal yang eksotik, unik, 

dan luar biasa 

2) Tahap disintegrasi. Terjadi ketika perilaku, nilai, dan sikap 

yang berbeda mengganggu realitas perseptual kita. 

3) Tahap reintegrasi. Ditandai dengan penolakan atas budaya, 

kita menolak kemiripan dan perbedaan budaya melalui 

penstereotipan, generalisasi, evaluasi, perilaku, dan sikap 

yang sserba menilai. 
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4) Tahap otonomi. Ditandai dengan kepekaan budaya dan 

keluwesan pribadi yang meningkat, pemahaman atas budaya 

baru, dan kemampuan menyesuaikandiri dengan budaya 

baru kita. 

5) Tahap independensi. Ditandai dengan kita mulai menghargai 

kemiripan dan perbedaan budaya, bahkan 

menikmatinya.Gegar budaya ini dalam berbagai bentuknya 

adalah fenomena yang alamiah saja. Intensitasnya 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang pada dasarnya terbagi 

dua, yaitu: faktor internal (ciri-ciri kepribadian orang yang 

bersangkutan), dan faktor eksternal (kerumitan budaya atau 

lingkungan budaya baru yang dimasuki). Tidak ada kepastian 

kapan gegar budaya ini akan muncul dihitung sejak kita 

memasuki suatu budaya lain.  

 

Mengembangkan Persepsi yang Tepat 

Dalam menwujudkan komunikasi yang efektif sebagaian besar 

dsangat dipengaruhi oleh adanya kesamaan persepsi antara di 

pengirim dan sipenerima pesan. Untuk meningkatkan persepsi yang 

tepat  menurut Joseph A. Devito dalam bukunya yang 

diterjemahkan oleh Agus Maulana (1997: 84), adalah (a) 

menerapkan strategi untuk mengurangi ketidakpastian dan (b) 

mengikuti beberapa pedoman atau prinsip untuk meningkatkan 

ketepatan persepsi. 

          Beberapa strategi untuk mengurangi ketidakpastian atau 

menyamakan persepsi dalan berkomunikasi menurut Charles 

Berger yang dikutif oleh Joseph A. Devito (1997:84), yaitu: (1) 

strategi pasif; (2) strategi aktif; dan (3) strategi interaktif. 

          Selain itu, beberapa  pedoman prinsip untuk meningkatkan 

ketepatan persepsi menurut Joseph A. Devito (1997:85) yaitu: 
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1) Carilah berbagai petunjuk yang menunjuk ke arah yang sama. 

2) Rumuskan hipotesis berdasarkana hasil pengamatan anda 

sendiri. 

3) Perhatikanlah khususnya petunjuk-petunjuk yang kontradiktif. 

4) Jangan menarik kesimpulan sampai anda memiliki kesempatan 

unutk memproses beragam petunjuk. 

5) Ingatlan bahwa betapa pun banyaknya perilaku yang anda amati 

dan betapa pun  cermatnya anda  meneliti perilaku ini, anda 

hanya dapat menduga apa yang ada dalam benak atau pikiran 

orang lain. 

6) Jangan menganggap orang lain seperti anda, berpikir seperti 

cara anda berpikir, atau bertindak seperti yang anda lakukan. 

Sadarilah banyak manusia itu ssngat beragam dalam bersikap 

atau berperilaku. 

7) Waspadailah terhadap bias anda sendiri. 
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Peranan Mendengar 
dalam Komunikasi 

Organisasi 
 

 

 

 Pengertian Mendengar (Hearing) dan Mendengarkan 

(Listening) 

Semua makhluk hidup telah diberikan kemampuan untuk 

mendengar semua suara yang ada disekitarnya. Manusia sebagai 

makhluk yang paling mulia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, memiliki 

kemampuan yang sangat baik dalam mendengar melalui indera 

pendengaran yaitu telinga. Dalam proses kumunikasi lisan yang 

efektif peranan alat pendengaran manusia sangat diperlukan 

 Bab3 
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terutama dalam komunikasi lisan. Komunikasi lisan dapat 

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung seperti 

menggunakan media komunikasi telepon atau radio dan lain-lain. 

Joseph A Devito (1997:93) mengemukakakan bahwa mendengar 

diartikan sebagai proses aktif menerima rangsangan (stimulus) 

telinga (aural). Berlawanan dengan konsepsi yang populer, 

mendengarkan merupakan proses yang aktif, tidak pasif. 

Mendengarkan tidak terjadi begitu saja, kita harus melakukannya. 

Mendengarkan menuntut tenaga dan komitmen dari orang yang 

melakukannya. Mendengarkan (listening) menyangkut penerimaan 

rangsangan, dan karenanya berbeda dengan mendengar sebagai 

suatu proses fisiologis. Kata menerima menegaskan bahwa 

seseorang menyerap rangsangan (stimulus) dan memprosesnya 

dengan cara tertentu. Mendengarkan menyangkut rangsangan 

auralberupa isyarat (gelombang suara) yang diterima oleh telinga. 

Mendengar, karenanya, tidak terbatas hanya pada isyarat-isyarat 

verbal (kata), melainkan juga mencakup semua isyarat yang dapat 

didengar: suara bising selain juga kata-kata, musik selain juga 

prosa. Mendengar adalah keterampilan yang sangat penting dalam 

bentuk komunikasi antar manusia.  

            Mendengar adalah aspek yang sangat penting dalam 

menjalani hidup. Dengan mendengar kita dapat menjalin 

komunikasi dengan seseorang dengan baik atau sekelompok orang. 

Namun tidak menutup kemungkinan bila dengan mendengar kita 

malah mendapatkan masalah yang cukup fatal. Apabila seseorang 

tidak dapat mencerna atau memahami apa yang dibicarakan oleh 

lawan bicaranya akan menimbulkan perbedaan persepsi atau yang 

sering disebut dengan “miss comunication”. Perbedaan persepsi 

adalah masalah yang sering terjadi dalam kegiatan mendengarkan. 

Contoh, seorang guru yang sedang menjelaskan kepada muridnya 
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tentang suatu teori, tetapi sang murid tidak dapat mendengarkan 

penjelasan dari gurunya dengan baik dikarenakan kondisi kelas 

yang cukup ramai. Guru menjelaskan bahwa teori itu akan berakibat 

A, tetapi yang di dengar oleh murid bahwa teori tersebut berakibat 

B, sehingga pada saat ujian si murid menjawab soal ujian dengan 

apa yang sudah dia dengar, dan ternyata dia salah karena apa yang 

dia dengar dengan apa yang sudah dijelaskan oleh guru itu berbeda. 

Disinilah terjadinya miss comunication yang berdampak cukup 

fatal. 

Mendengar adalah menangkap bunyi dengan telinga secara sadar 

ataupun tidak sadar. Mendengar mempunyai makna dapat 

menangkap bunyi dengan telinga. Sadar atau tidak, kalau ada bunyi, 

alat pendengar kita akan menangkap atau mendengar bunyi-bunyi 

tersebut. Proses mendengar terjadi tanpa perencanaan tetapi datang 

secara kebetulan. Bunyi-bunyi yang hadir di telinga itu mungkin 

menarik perhatian, mungkin juga tidak. 

Mendengar membutuhkan: telinga > otak > hati > emosi > empati > 

aksi > ruang lain dalam diri. Sesuatu yang kelihatannya sederhana 

bisa jadi berujung kerumitan dan kesulitan ketika 

mendengar.Mendengarkan  menurut Stephen R. (2011: 65) adalah 

kegiatan yang melibatkan pemrosesan suara di dalam setiap otak 

manusia. Mendengarkan adalah merespon atau menerima bunyi 

secara disengaja. Memperhatikan dengan baik apa yang dikatakan 

oleh orang lain yang sudah mulai melibatkan unsur kejiwaan yang 

berarti aktivitas mental sudah muncul, hanya belum setinggi 

aktivitas menyimak. 

Menurut Burhan (1971:81)mendengarkan adalah suatu proses yang 

menangkap, memahami, dan menyimak dengan sebaik baiknya apa 

yang didengarnya atau sesuatu yang dikatakan oleh orang lain 

kepadanya. Dalam mendengarkan seseorang menerima semua 
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informasi melalui indra pendengaran yaitu telinga, selanjutnya 

informasi tersebut diproses dengan menggunakan otak atau 

pemikiran. 

 

 Elemen Proses Mendengarkan  

Proses mendengarkan merupakan keterampilan paling rendah 

dalam berkomunikasi secara lisan dalam kehidupan organisasi. 

Tetapi aktivitas mendengarkan sangat menyita waktu kita dalam 

bekerja, sehingga kemampuan mendengarkan merupakan 

keterampilan yang sangat penting dalam dunia pendidikan atau 

bisnis. Para pendidik harus mampu memberikan penjelasan, 

memberikan jawaban dan mende-ngarkan  keluhan para peserta 

didik secara seksama. 

 Menurut Lesikar, Pettit dan Flatley yang dikutif oleh  Badri M. 

Sukoco (2007: 53) mendengarkan mempuanyai 3 aktivitas dasar. 

1. Memahami (Sensing) 

Tahap pertama dari proses mendengarkan kita-kita memahami 

kata-kata yang kita dengar tergantung pada dua hal. Pertama, 

seberapa baik telinga kita dalam mendengar. Kedua, perhatian 

kita terhadap apa yang kita dengarkan. Aktivitas ini berkaitan 

erat dengan mental diri kita, yaitu kemauan untuk 

mendengarkan orang lain yang biasanya tidak stabil dari waktu 

ke waktu. 

2. Menyaring (Filtering) 

Menyaring merupakan proses memahami simbol-simbol  atau 

kata-kata orang lain melalui pemikiran masing-masing. Setiap 

orang  tentunya bervariasi dalam hal kemampuan dalam 

penyaringan  informasi, dan sebaian besar hal tersebut 

dipengaruhi opleh pengalaman dan kemamouan berkomunikasi. 

3. Mengingat (Remembering) 
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Kemampuan seseorang untuk mengingat yang telah didengarkan 

sungguh terbatas. Tetapi ingatan tersebut akan terekam di otak 

selamanya dan kecepatan untuk mendapatkan informasi yang 

dimaksud tergantung pada seberapa sering digunakannya 

informasi tersebut dalam  kehidupan sehari-hari. 

           Lebih lanjut, Locker dalam Badri M. Sukoco (2007: 53) 

menjelaskan ada 3 elemen mendengarkan, yaitu: 

 

 

1. Elemen Internal 

Mendengarkan akan efektif tidak hanya dengan mendengarkan 

pesan yang disampaikan, namun memahami apa yang dimaksud 

pengirim pesan. 

2. Elemen Konsekstual 

Proses mendengarkan juga dipengaruhi oleh kontek atau 

lingkungan di mana komunikasi tersebut terjadi. Beberapa 

diantaranya adalah gangguan suara, hambatan waktu, 

aksesibilitas masing-masing pengirim dan penerima pesan 

maupun jalur komunikasi yang dipilih dan dipakai. 

3. Elemen Hubungan 

Bentuk hubungan yang dilakukan antara pengirim dan penerima 

pesan mempengaruhi proses komunikai yang dilakukan. 

Hubungan yang baik dan hangat akan meningkatkan proses ini. 

Penyampaian hal yang benar pada waktu yang tepat akan 

meningkatkan konsentrasi pendengar. 

Dalam konsep tersebut, Burhan (1971: 81) mengatakan 

terdapat tiga tahapan proses mendengarkan, yaitu: 

1. Tahap menangkap dengan sebaik-baiknya apa yang 

didengarnya atau sesuatu yang dikatakan oleh orang lain 

kepadanya. Si pendengar harus bersikap seoptimal mungkin 
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ketika meneriam pesan melalui alat pendengarannya. 

Konsentrasi penuh terhadap apa yang di dengarnya. 

2. Tahap memahami dengan sebaik-baiknya apa yang 

didengarnya atau sesuatu yang dikatakan oleh orang lain 

kepadanya. Semua pesan yang sudah diterima oleh indera 

pendengaran harus diolah dengan melalui pemikiran (mind).  

3. Tahap mengingat dengan sebaik-baiknya apa yang didengarnya 

atau sesuatu yang dikatakan oleh orang lain kepadanya. Dalam 

tahap ini dipenerima pesan akan berusaha mengolah semua 

pesan dihubungkan dengan memory atau pengalaman yang 

pernah dimilikinya. 

Mengapa seseorang harus mendengarkan? Pada dasarnya 

tujuan mendengarkan ialah untuk menangkap informasi dari orang 

lain, untuk memahami, menghayati pesan, ide, gagasan yang 

tersirat dalam bahan infpormasi dan untuk penambah informasi. 

Dengan banyak mendengar pesan atau informasi baik secara 

langsung maupun tidak langsung, maka diharapkan tujuan 

mendengar dalam proses komunikasi akan tercapai. Dalam proses 

pendidikan antara pendidik dan peserta didik sudah seharusnya 

memiliki kemampuan dalam mendengarkan secara efektif secara 

bergantian. Guru dengan guru, guru dengan siswa atau siswa 

dengan siswa harus mampu berkomunikasi secara lisan secara 

efektif. Salah satu faktor adanya komunikasi lisan yang efektif 

adalah proses mendengar antara kedua belah pihak harus efektif.  

 

 Jenis-jenis Mendengar  

Aktivitas  manusia dalam berkomunikasi secara lisan adalah 

mendengar atau mendengarkan pesan-pesan yang dikirimkan oleh 

komunikator atau pengirim pesan. Mendengar dalam komunikasi 

lisan memiliki berbagai tujuan bagi sipendengarnya tersebut. 
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Berbagai tujuan dari komunikasi lisan ini menghasilkan berbagai 

jenis mendengar dilihat dari faktor tujuan dari mendengar ini 

menurut Joseph A. Devito (1997: 94)sebagai berikut. 

 
1. Mendengar untuk Kesenangan 

Mendengarkan untuk kesenangan menyita cukup banyak waktu 

aktivitas mendengarkan kita. Banyak  hal yang dapat kita lakukan  

pada jenis mendengar ini, misalnya: mendengarkan musik, siaran 

olahraga, atau pertunjukan televisi pada dasarnya untuk 

kesenangan. Kita mendengarkan untuk kesenangan, sementara 

melupakan guru yang cerewet, menjauhkan diri anda dari 

ransangan yang lain, santai dan menikmati rangsangan ini. 

Kegiatan mendengarkan relative pasif dilakukan jika ada informasi 

yang tidak diharapkan atau tidak disukai. 

 
2. Mendengar untuk Informasi 

Sebagai mahasiswa atau pelajar, tanggung jawab utama 

mendengarkan anda terpusat pada mendengarkan untuk informasi. 

Pada  kelas , mahasiswa atau siswa  harus  mendengarkan semua 

informasi yang disampaikan oleh guru atau dosen dan rekan 

mahasiswa yang lain. Ketika kita menyetel radio di mobil yang 

bertujuan  untuk mendengarkan hasil pertandingan final sepakbola. 

Bisa juga kita  mencari informasi tentang pendidikan maka kita bisa 

diskusi dengan seseorang ahli pendidikan. Dalam kelompok kecil 

atau situasi antar pribadi, banyak dari waktu kita digunakan untuk 

mendengarkan informasi apa yang terjadi. Mendengar cerita teman 

yang baru kembali dari perjalannya pada  masa liburan ke kota 

kelahirannya. Mendengarkan hasil pemilihan umum di daerah 

pedesaan yang penuh konflik.  

            Sekali waktu, tujuan anda sekadar mendapatkan informasi 

baru, mempelajari data tertentu yang belum anda ketahui. Lain kali, 
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anda mendengarkan untuk mendapatkan informasi sedemikian 

hingga anda bisa memperoleh keterampilan baru atau melakukan 

sesuatu secara lebih efektif, mengoperasikan komputer, 

melemparkan bola, menyajikan makan malam. Kadang-kadang kita 

juga, mendengarkan  informasi tertentu sehingga anda kemudian 

dapat melakukan evaluasi atau kritik. Dalam pembicaraan di muka 

kelas, anda mendengarkan pembicara untuk memperoleh informasi 

sehingga anda dapat mengevaluasi pembicaraan tersebut dan 

mengemukakan komentar atau tanggapan secara aktif. 

           Kedua jenis kegiatan mendengarkan ini baik mendengarkan 

untuk kesenangan maupun  mendengarkan untuk informasi 

seringkali saling berkaitan. Seringkali anda belajar atau 

memperoleh sesuatu meskipun dari acara hiburan. Begitu juga, 

anda mungkin terhibur dalam mendengarkan informasi. Media-

media masa khususnya sangat sensitive terhadap pentingnya 

menggabungkan program hiburan dengan program informative dan 

akhir-akhir ini melakukan perubahan besar-besaran, misalnya, 

dalam menyajikan siaran berita. Siaran televisi yang sering kita 

tonton seperti program kuis selain untuk kesenangan bisa juga 

untuk memperoleh informasi tentang ilmu pengetahuan. Hal ini  

merupakan contoh yang baik untuk gabungan antara hiburan dan 

konfirmasi. 

 
3. Mendengarkan untuk Membantu 

Fungsi membantu pada kegiatan mendengarkan merupakan 

hal yang yang sangat penting yang akan kita singgung berulangkali. 

Bila anda mendengarkan seseorang mengeluh, membicarakan suatu 

masalah, atau berusaha mengambil keputusan, anda seringkali 

mendengarkan untuk membantu. Barangkali bantuan ini sekedar 

berupa menjadi pendengar yang beperhatian dan mendukung. Lain 
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kali, bantuan yang kita berikan dapat bersifat lebih langsung, 

misalnya dalam bentuk pemberian saran dan nasihat. 

 

 

 

 

 

 Mendengar Aktif  

Menurut Tubs & Moss (1996)mendengar aktif ialah proses selektif 

untuk memperhatikan, mendengar, memahami, dan mengingat 

dalam pendengaran.Menurut Devito (1997:101)mendengar aktif 

berbeda dengan mendengar.Mendengar aktif merupakan titik pusat 

komunikasi dan lebih efektif digunakan apabila lawan bicara 

andamempunyai masalah. Pendengar yang aktif mampu 

memberikan respons terhadap suatu masalah yang dialamiorang 

lain serta mencoba memahami permasalahan tersebut.Contoh: 

Apabila si A berbicara tentang masalahnya, si B memberi respon 

serta mencoba memahami permasalahannya. 

Mendengar aktif merupakan aktivitas yang terdiri atas lima 

proses kegiatan, yaitu: (1) menerima pesan;(b) memahami pesan;(c) 

mengingat pesan;(d) evaluasi;dan (e) memberikan respon. 

Sebelumnya telah dikemukakan perbedaan antara 

mendengarkan secara pasif dan aktif dan telah disinggung bahwa 

pada umumnya kita perlu menjadi peseta aktif dalam komunikasi. 

Mendengar aktif bukanlah proses yang sekedar mengulangi kata-

kata si pembicara, tetapi lebih merupakan upaya memahami pesan 

keseluruhan si pembicara. 

 
1. Fungsi Mendengarkan Aktif  
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Mendengarkan aktif mempunyai beberapa fungsi penting. Pertama, 

ia memungkinkan pendengar mengecek pemahamannya terhadap 

apa yang dikatakan pembicara dan lebih penting lagi, apa yang 

dimaksud pembicara. Kedua, melalui proses mendengarkan aktif, 

pendengar mengutarakan akseptansinya terhadap perasaan 

pembicara. Ketiga, mendengar aktif merangsang pembicara 

menggali perasaan dan pemikirannya. 

 

2. Teknik Mendengarkan Aktif 

Beberapa teknik yang digunakan dalam mendengarkan aktif, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Mengulangi Pemikiran Pembicara 

Dalam proses mendengarkan kita dapat menyatakan ulang 

dengan menyampaiakn kata-kata apa yang dimaksudkan oleh 

pembicara. Hal ini perlu dilakukanan agar bisa membantu 

memastikan pemahaman terhadappesan yang kita terima. 

b. Menyatakan Pengertian Terhadap Perasaan 

Pembicara 

Ungkapan perasaan sipendengar terhadap di pembicara perlu 

juga disampaikan. Misalnya, ketika kita mendengarkan 

sipembicara tampak marah, terluka atau kecewa, maka sebagai 

pendengar perlu meminta penjelasan tentang perasaan si 

pembicara. Mengapa anda marah terhadap saya? 

c. Ajukan Pertanyaan 

Ajukan pertanyaan untuk memastikan pemahaman anda 

terhadap pikiran dan perasaan pembicara dan untuk 

mendapatkan informasi tambahan. Pertanyaan yang diajukan 

harus direncanakan dengan sebaik mungkin agar mampu 

memberikan dukungan dan dorongan yang cukup bagi 
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pembicara untuk mengutarakan pikiran dan perasaan yang 

ingin diutarakannya. 

 
Seluruh proses mendengarkan aktif, pendengar memberikan 

umpan balik kepada pembicara-pesan yang kita kirim balik kepada 

pembicara menyangkut reaksi kita terhadap apa yang telah 

disampaikan. Dalam menyampaikan umpan balik, kita mengatakan 

kepada pembicara apa dampak perkataannya terhadap diri kita. 

Berdasarkan umpan balik ini, pembicara dapat menyesuaikan, 

memodifikasi, memperkuat, atau mengubah isi atau bentuk 

pesannya. Beberapa saran dikemukakan di sini untuk membuat 

umpan balik lebih efektif, baik dalam memberi maupun 

menerima.Memberikan umpan balik secara efektif. Proses 

memberikan umpan balik yang efektif ditandai sedikitnya empat 

kualitas. Diantaranya: kesegaran, kejujuran, kepatutan, 

kejelasan.Menerima umpan balik secara efektif. 

Barangkali diperlukan usaha dan ketulusan yang lebih besar 

untuk menanggapi secara patut umpan balik ketimbang 

memberikan umpan balik kepada seseorang. Proses menerima 

umpan balik secara efektif ditandai dengan kepekaan, dukungan, 

keterbukaan pikiran, dan kespesifikan. 

Umpan maju atau pesan pembuka (feedforward), adalah 

informasi yang diberikan sebelum pesan pokok disampaikan. Pesan 

pembuka dapat mengacu pada isi pesan ayng akan datang. Yang 

paling sering adalah kombinasi dari pesan verbal dan nonverbal. 

Pesan pembuka memiliki empat fungsi : (1) untuk membuka saluran 

komunikasi; (2) mengantarkan pesan; (3) memastikan; dan (4) 

menentukan peran. 

 

 Mendengar Efektif  
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Mendengar dengan efektif tidak sama dengan berdiam diri. Artinya, 

anda tak hanya mendengarkan namun dituntut untuk bisa 

menstimulasi lawan bicara Anda untuk terus berbicara tentang diri, 

lingkungan,dan pekerjaannya. Mendengar efektif berarti jika 

seseorang sedang berbicara, anda tidak boleh memusatkanpikiran 

pada apa yang akan anda katakan saat ia selesai berbicara, 

melainkan pada apa yang ia urutkan. 

Contoh : Didalam kelas, sedang berlangsungnya presentasi setelah 

presentasi selesai, audience mengajukan pertanyaan kepada 

penyaji. 

 

 Karakteristik Mendengarkan yang Efektif 
 
Ada limakarakteristikdalam mendengarkan, yaitu: (1) 

diucapkanwacanaresmi;(2) harapanpendengardan tujuan; (3) 

tampak serta mendengarkan; (4)responden 

mendengartujuanberkelanjutandan (5) perhatian dari 

audience.Wacanaberbicarainformal yangberarti bahwa sebagian 

besarpembicaraanadalahspontan 

dankarenaituinformal.Harapanpendengardan 

tujuanmenunjukkanbahwapendengaryang tahusebelumnya apayang 

akandikatakandan mengharapkan untukmendengar hal-halyang 

relevandalam percakapan.Melihatserta 

mendengarkanmenunjukkan bahwasesuatu yang biasanya kita 

lakukanmemiliki sesuatu untukmelihatyangterkaittopik 

dandapatmenjadi pembicara, map, atau gambar.Berkelanjutan, 

responpendengarberarti bahwatujuankita biasanyameresponuntuk 

menunjukkan bahwakami sebagaipembicara, 

masihmendengarkandan memahamiapa yang 

dikatakan.Pembicaradiperhatikan adalahkarakteristik 

terakhirmendengarkansituasidan mengatakan 
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bahwapidatobiasanya diarahkan padapendengardan 

karakterpendengardiperhitungkan. 

Menurut Wolvin and Coakley (1996: 156) Important aspects 
of listening can extend beyond the boundaries of specific 
listening types or purposes. In standard approaches to 
listening, four types of listening are often presented as 
constituting the various purposes of listening. Thus one can 
engage in “discriminative listening” (listening to distinguish 
the aural and visual stimuli), “comprehensive listening” 
(listening to understand the message), “therapeutic listening” 
(giving someone who is troubled an opportunity to talk 
through his/her problem), and “critical listening” (analyzing 
and evaluating messages). 
 
Aspekpentingmendengarkan bisamelampaui batas-

batasjenismendengarkantertentu atautujuan mendengarkan. 

Dalampendekatan standar untukmendengarkan, empat 

jenismendengarkansering disajikansebagai 

pembentukberbagaikeperluanmendengarkan. Jadi kitadapat terlibat 

dalam"mendengarkan diskriminatif" (mendengarkan yang 

membedakanrangsanganauraldanvisual), "mendengarkan 

komprehensif"(mendengarkan untuk memahamipesan) 

"mendengarkan terapi" (pemberian kesempatan kepada seseorang 

yangbermasalahuntuk membicarakan masalahnya), dan 

"mendengarkan kritis"(mengana-lisis dan mengevaluasi pesan). 

 
EFEKTIF TIDAK EFEKTIF 

- Selalu tertarik pada topik 

pembicaraan 

- Perhatian terpusat pada 

materi yang dibicarakan 

- Mendengarkan sepenuhnya 

pada pembicara 

- Menyukai pembicaraan yang 

- Tidak tertarik 

dengan topik 

pembicaraan 

- Perhatian terpusat 

pada pembicara 

- Sering 

menginterupsi 
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menantang 

- Mengerti dan mengatasi 

reaksi emosional 

- Mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang relevan 

- Mencatat semuanya 

- Menghindari 

pembicaraan yang 

sulit 

- Sering bereaksi 

emosional 

 
Mendengar secara efektif bukan sekedar menaruh perhatian, 

tetapi juga melibatkan diri secara efektif dan sepenuhnya 

mendukung pembicara agar ia dapat mengungkapkan apa yang 

ingin dibicarakan. Menurut Achmad S. Ruky (2002:22) ,tentu saja 

tidak semua pembicara adalah pendengar aktif, tetapi paling tidak 

termasuk dalam salah satu dari lima bentuk respon/orientasi 

berikut ini: 

a. Directing : Mengarahkan/memerintahkan. 

b. Judgemental: Menyarankan atau menyatakan mana yang 

benar  dan mana yang salah. 

c. Probing: Menyelidiki untuk mengetahui permasalahan 

yang dihadapi oleh pembicara. 

d. Smoothing : Meredakan suasana, dan mencoba 

mengerti masalah pembicara. 

e. Emphatic : Menegaskan kembali atau memberi 

penekanan agar pembicara dapat menyelesaikan 

persoalannya sendiri. 

 Karakteristik mendengarkan secara efektif diuraikan 

olehJoseph A. Devito (1997: 97-100) sebagai berikut: 

1. Mendengarkan Partisipatif dan Pasif 

Kunci mendengarkan yang efektif adalah berpartisipasi. 

Barangkali persiapan terbaik untuk mendengarkan yang 

partisipatif adalah berlaku seperti seorang yang berpartisipasi 
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(secara fisik dan mental) dalam tindak komunikasi. Ini 

mungkin terdengar remeh dan berlebihan, tetapi dalam 

praktek, inilah mungkin kaidah mendengarkan yang efektif 

yang paling banyak diabaikan. Mendengarkan secara pasif 

bukanlah tidak bermanfaat. Mendengarkan secara pasif 

mendengarkan tanpa berbicara dan tanpa mengarahkan 

pembicaraan dengan cara-cara nonverbal, merupakan cara 

yang ampuh untuk mengkomunikasikan akseptansi.  

 

 

2. Mendengarkan Secara Empatik dan Secara Obyektif 

Jika anda ingin memahami apa yang dimaksud dengan 

dirasakan seseorang, anda perlu mendengarkan dnegan empati 

(Rodgers dan Farson, 1981). Berempati kepada orang lain 

artinya ikut merasakan apa yang dirasakan mereka, melihat 

dunia seperti yang mereka lihat. Hanya bila anda bisa 

berempati anda dapat memahami maksud orang lain 

sepenuhnya.  

3. Mendengarkan Tanpa Menilai dan Mendengarkan 

Secara Kritis 

Mendengarkan secara efektif melibatkan tanggapan baik yang 

bersifat tidak menilai (nonjudgmental) maupun yang kritis. 

Kita perlu mendengarkan tanpa menilaidengan pikiran terbuka 

dan berusaha memahami. Tetapi kita juga perlu mendengarkan 

secara kritis dengan tujuan melakukan evaluasi atau penilaian. 

Jelasnya anda perlu terlebih dahulu mendengarkan untuk 

memahami dan menahan diri untuk tidak melakukan 

penilaian. 

4. Mendengarkan Secara Dangkal dan Secara Mendalam 



 
66 

Dalam kebanyakan pesan terdapat makna yang jelas yang dapat 

kita ketahui dengan membaca secara harfiah kata-kata dan 

kalimat yang ada di situ, tetapi seringkali juga ada tingkat 

makna yang lain. Dalam mendengarkan, kita harus sangat peka 

terhadap berbagai tingkat makna. Jika anda hanya menanggapi 

komunikasi tingkat tingkat permukaan (makna harfiah), anda 

kehilangan kesempatan untuk membuat kontak yang lebih 

berarti dengan perasaan dan kebutuhan sebenarnya dari orang 

yang bersangkutan. 

 
 

 Peranan Mendengarkan dalam Proses Komunikasi 

Mendengarkan mempunyai peranan yang berbeda-beda. Terdapat 

tiga jenis umum dari mendengarkan yaitu : 

1. Mendengarkan untuk kesenangan merupakan bagian yang 

paling menyenangkan dari keseluruhan waktu yang kita 

gunakan untuk mendengarkan. Misalnya, mendengarkan 

komedi di televisi atau drama, kita mencoba menahan 

kemampuan kritis kita sehingga kita menikmati apa yang kita 

dengarkan dengan rileks dan santai. 

2. Mendengarkan untuk mendapat informasi berarti memperoleh 

beberapa kemampuan baru atau segala sesuatu yang 

berhubungan dengan beberapa perilaku yang lebih efektif 

seperti bagaimana menggunakan komputer, membuat kurva, 

atau mempersiapkan jamuan makan. Pada kesempatan lain kita 

mendengarkan untuk informasi yang kita gunakan dalam 

memberikan beberapa macam evaluasi, keputusan, dan 

kritikan. 

3. Mendengarkan untuk menolong yang dalam hal ini berfungsi 

mambantu orang lain dalam mengatasi masalah. Misalnya saja 
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kita mendengarkan orang mengadu, mendengarkan persoalan 

pribadi, atau berusaha untuk membuat keputusan. Mungkin 

saja kita hanya sekedar mendengarkan atau menjadi pendengar 

dan hanya bersifat pendukung saja, namun demikian proses ini 

sudah menjadi upaya untuk menolong orang lain. Kemampuan 

semacam ini sering disebut dengan istilah katarsis. 

 
 
 
 
 
 
 

 Lingkungan Fisik  

1. Faktor Internal 

a. Fisiologis: Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya 

informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan 

melengkapiusaha untuk memberikan arti terhadap lingkunan 

sekitarnya. 

b. Perhatian: Individu memerlukan sejumlah energy yang 

dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada 

bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu obyek. 

Energi tiap orang berbeda-beda sehingga perhatian seseorng 

terhadap obyek juga berbeda dan hal ini akan mempengaruhi 

persepsi terhadap suatu obyek. 

c. Minat: Persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung 

pada seberapa banyak energi atau perceptual vigilance 

(kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu 

dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat) yang 

digerakkan untuk mempersepsi. 
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d. Kebutuhan yang searah: Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana 

kuatnya seseorang individu mencapai obyek-obyek atau pesan 

yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya. 

e. Pengalaman dan ingatan: Pengalaman dapat dikatakan 

tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang 

dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui 

suara rangsang dalam pengertian yang luas. 

f. Suasana hati: Keadaan emosi mempengaruhi perilaku 

seseorang, mood ini menunjukkan bagaimana perasaan 

seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana 

seseorang dalam menerima, bereaksi, dan mengingat. 

 

 

2. Faktor Eksternal 

a. Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus: Faktor ini 

menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu obyek, 

maka semakin mudah untuk dipahami. 

b. Warna dari obyek-obyek: Obyek-obyek yang mempunyai cahaya 

lebih banyak, akan lebih mudah dipahami (to be perceived) 

dibandingkan dengan yang sedikit. 

c. Keunikan dan kekontrasan stimulus: Stimulus luar yang 

penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya yang 

sama sekali diluar sangkaan individu yang lain akan banyak 

menarik perhatian. 

d. Intensitas dan kekuatan dari stimulus: Stimulus dari luar akan 

memberi makna lebih bila lebih sering diperhatikan 

dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat. Kekuatan dari 

stimulus merupakan daya dari suatu obyek yang bisa 

mempegaruhi persepsi. 
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e. Motion atau gerakan: Individu akan banyak memberikan 

perhatian terhadap obyek yang memberikan gerakan dalam 

jangkauan pandangan dibandingkan obyek yang diam. 

 

 Manfaat Mendengarkan Aktif 

Manfaat mendengarkan aktif itu banyak ragamnya, yang paling 

penting yang dirangkum di bawah ini :(e.g., Gordon, 1974, Rogers 

and Farson, 1957) 

1. Menghindari kesalahpahaman: Sebagai orang mengkonfirmasi 

bahwa mereka mengerti, aktif mendengarkan kontribusi untuk 

mencegah kesalahpahaman. 

2. Mengganggu perasaan memudar: Pengirim sering 

menggunakan perasaan negatif sebagai kode untuk pesan dalam 

rangka untuk mendapatkan perhatian. Jika pengirim ditujukan 

empathically (seperti mendengarkan secara aktif tidak), 

perasaan negatif yang kuat seperti memberikan jalan bagi 

perasaan jauh lebih lemah ataubahkan yang positif. 

3. Peningkatan kepercayaan: Fakta bahwa seseorang 

mendengarkan dan memahami rilis perasaan positif, yang lebih 

jauh hubungan antara pengirim dan pendengar dan rasa 

kepercayaan muncul. 

4. Mendemonstrasikan hormat: Sulit untuk meyakinkan orang 

bahwa mereka dihormati oleh memberitahu mereka begitu. 

Salah satunya adalah jauh lebih mungkin untuk mendapatkan 

pesan ini di dengan berperilaku seperti itu. Mendengarkan aktif 

memberikan pengirim perasaan layak mendengarkan dan 

dihormati. 

5. Mengungkap inti masalah: Ketika seseorang mulai berbicara 

tentang masalah, pengirim dan pendengar cenderung melihat 
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masalah nyata saja. Mendengarkan aktif membantu efektif 

untuk maju ke inti masalah. 

6. rasa tanggung jawab yang lebih tinggi: Alih-alih memberikan 

solusi siap, aktif mendengarkan merangsang pemikiran 

tergantung diri dan mencari solusi diri sendiri. Akibatnya, orang 

mendapatkan lebih self-dependent dan lebih bertanggung 

jawab. 

7. Pengembangan kepribadian: Aktif mendengarkan cenderung 

konstruktif mengubah sikap pendengar sehingga pengalaman 

pertumbuhan. Di sisi pengirim, proses pemecahan masalah 

secara mandiri dapat berkontribusi pada pengembangan 

kepribadian, memperkuat rasa percaya diri dan harga diri. 

 
 
 
 

 Hambatan Mendengarkan yang Efektif  

Hambatan-hambatan Terhadap Mendengarkan Yang Efektif, 

menurut Devito  (1997:95-96). 

1. Sibuk dengan Diri Sendiri 

Barangkali penghambat paling serius dan paling merusak atas 

mendengarkan yang efektif adalah kecenderungan kita untuk 

menjadi sibuk dengan diri sendiri. Adakalanya kesibukan diri 

snediri timbul karena anda memikul peran sebagai pembicara. Anda 

mulai menyiapkan tanggapan anda dan memikirkan apa yang akan 

anda katakan untuk menjawab pembicara. Selama saat pemusatan 

perhatian pada diri sendiri ini, anda pasti tidak memperhatikan apa 

yang dikatakan pembicara. 

2. Sibuk dengan Masalah-masalah Eksternal 
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Penghambat lain adalah kecenderungan untuk memusatkan 

perhatian pada masalah-masalah yang tidak relevan dengan 

interaksi. 

3. Mempertajam (Sharperning) 

Dalam mempertajam, satu atau dua aspek dari pesan disoroti, 

ditekankan, dan barangkali dibumbui. Seringkali konsep yang kita 

pertajam adalah hal tertentu yang kebetulan menonjol 

dibandingkan dengan aspek yang lain. 

4. Asimilasi 

Asimilasiadalah kecenderungan untuk merekonstruksi pesan 

sedemikian hingga sesuai dnegan sikap, prasangka, kebutuhan, dan 

nilai anda sendiri.  

5. Faktor Kawan atau Lawan 

Faktor kawan-atau-lawan seringkali membuat kita mendistorsi 

pesan karena sikap kita terhadap orang lain. 

 

 

6. Mendengar yang Diharapkan 

Bila kita mendengarkan, seringkali kita terhanyut dalam pesan 

pembicara. Tetapi, acapkali kita tidak mendengar apa yang 

sebenarnya dikatakan dan sebaliknya mendengar apa yang kita 

harapkan.Biasanya kita mendengar apa yang ingin kita dengar. 

Banyak hal atau informasi yang ada di sekeliling kita, namun tidak 

semua yang kita dengar dan taggapi. Informasi yang menarik bagi 

kita, itulah yang ingin kita dengar.  

 

 Kiat untuk Meningkatkan Kemampuan Mendengarkan  

Berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan 

bukanlah berupa mengingat dan mempraktekkan panduan yang 

diberikan, tetapi menyiapkan mental untuk mendengarkan orang 
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lain dengan baik. Dengan adanya kesiapan mental yang baik, maka 

diharapkan dapat mendengarkan secara efektif. Di bawah ini 

Lesikar dalam   Badri M. Sukoco (2007: 54) diuraikan  beberapa 

pedoman untuk mendengarkan agar efektif, yaitu: 

1. Komitmen untuk Memperbaiki 

Dengan mengkondisikan mental kita untuk meningkatkan 

kemampuan mendengarkan, aktivitas yang kita lakukan akan 

terkonsentrasi pada upaya memahami apa yang lawan bicara 

sampaikan. 

2. Fokus 

Setelah memutuskan akan mendengarkan lebih baik. Langkah 

selanjutnya perhatian tertuju terhadap apa yang orang lain 

sampaikan. 

3. Meningkatkan Akurasi Penyaringan Informasi 

Hal ini dapat dilakulan dengan ,mengartikan apa yang lawan 

bicara maksudkan, bukan terhadap makna yang terdapat di 

dalam kamus. 

4. Konsentrasi untuk Mengingat 

Walaupun manusia tidak mampu untuk mengingat semua 

didengarkan, namun bila secara sadar mentalnya mau unutk 

mendengarkan, memperhatikan apa yang orang lain bicarakan 

akan meningkatkan kemampuan untuk mengingat akan 

meningkat dengan sendirinya. 

      Untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan, di bawah 

ini diuraikan beberapa pedoman praktis Quible (2001) yaitu: 

1. Konsentrasi terhadap apa yang disampaikan pengirim dengan 

membersihkan pikiran dari hal lain dan tidak membagi 

konsentrasi dengan melakukan aktivitas lain; 

2. Hindarilah memainkan aksesori meja kerja atau benda lain 

ketika berkomunikasi lisan. 
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3. Terimalah pengirim apa adanya dan bukan pada cara mereka 

mengekresikan atau menyampaikan pesan. 

4. Hindarilah “menghilangkan” pengirim yang tidak bisa menarik 

minat karena pesan yang tidak relevan atau sulit dipahaminya. 

5. Belajar “mendengarkan” terhadap komponen nonverbal dari 

pesan yang disampaikan dengan memperhatikan gerak tubuh, 

ekpresi, dan lain-lain. 

6. Menjaga konsistensi mendengarkan. 

7. Mendapatkan klarifikasi terhadap apa yang tidak kita pahami 

dari pesan yang disampaikan. 

8. Belajar “mendengarkan”  yang objektif dengan tidak membentuk 

persangkaan awal yang mengganggu proses komunikasi. 

9. Mendengarkan sama baiknya terhadap informasi yang penting 

maupun tidak penting.              

          Dengan demikian, kemampuan mendengarkan dapat 

ditingkatkan dengan memperhatikan semua pedoman tersebut di 

atas. Semua pimpinan dalam suatu organisasi harus mampu 

mengingatkan para bawahannya begitu pentingnya kemampuan 

mendengarkan dimiliki oleh setiap orang dalam proses komunikasi 

lisan. 
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Komunikasi Organisasi  

Nonverbal 
 

 

 

 Pengertian Komunikasi Nonverbal  

Komunikasi verbal merupakan proses komunikasi melalui bahasa 

dan kata-kata yang diucapkan atau dituliskan oleh seseorang tau 

kelompok orang. Sedangkan komunikasi nonverbal ialah 

 Bab4 
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penyampaian arti (pesan) tanpa kata-kata yang tercermin pada 

bahasa tubuh dan intonasi verbal.  

Umumnya, bila seseorang menangkap pesan yang tidak sesuai 

antara pesan verbal dan nonverbal, orang tersebut cenderung 

mempercayai pesan nonverbalnya. Salah satu alasannya adalah 

bahwa isyarat non-verbal memberi informasi mengenai tujuan dan 

respon emosional. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa isyarat 

pesan non-verbal lebih berpengaruh dalam sebuah proses 

komunikasi daripada isyarat verbalnya. Hal ini dikarenakan isyarat 

nonverbal lebih mewakili aspek psikologis atau emosional, baik 

yang disadari ataupun yang tidak disadari. 

Komunikasi nonverbal sering kali kita lakukan pada kegiatan 

sehari-hari, tetapi kita belum terlalu memahami bagaimana 

komunikasi nonverbal tersebut terjadi. Komunikasi nonverbal 

mempunyai peranan yang sangat besar bagi perkembangan 

komunikasi terutama bagi orang yang mempunyai kekurangan 

dalam berkomunikasi seperti orang tuna rungu dan lain-lain. 

Komunikasi nonverbal juga berguna dalam proses belajar mengajar 

juga dalam kehidupan sehari-hari oleh karena itu kita harus lebih 

memahami apa yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal 

sehingga kita dapat lebih terampil dan memanfaatkan komunikasi 

nonverbal secara tepat. 

Agar dapat berkomunikasi secara efektif, kita harus 

memperhatikan pesan norverbal di samping pesan verbalnya. 

Bahkan sebenarnya pesan nonverbal-lah yang paling jelas dan 

paling kuat mengkomunikasikan aneka perasaan. Menurut A. 

Supratiknya (1995: 62) komunikasi nonverbal dapat didefinisikan 

setiap bentuk perilaku manusia yang langsung dapat diamati oleh 

orang lain dan mengandung informasi tertentu tentang pengirim 

atau pelakunya. Menurut Larry A. Samovar dan Richard E. Porter 
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dalam buku Deddy Mulyana (2008: 343) komunikasi nonverbal 

mencakup semua rangsangan (kecuali rangsangan verbal) dalam 

suatu setting komunikasi, yang dihasilkan oleh individu dan 

penggunaan lingkungan oleh individu, yang memiliki nilai pesan 

potensial bagi pengirim atau penerima. 

Agus, M. Hardjana (2003: 26) mengatakan komunikasi 

nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk 

nonverbal, tanpa kata-kata. Dalam hidup nyata komunikasi 

nonverbal ternyata jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi 

verbal, dengan kata-kata. Dalam berkomunikasi hampir secara 

otomatis komunikasi nonverbal ikut terpakai. Karena itu, 

komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada. Secara 

sederhana, pesan nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-

kata. Definisi ini mencakup perilaku yang disengaja sebagai bagian 

dari peristiwa komunikasi secara keseluruhan, kita mengirim 

banyak pesan nonverbal tanpa menyadari bahwa pesan tersebut 

bermakna bagi orang lain. 

Arni Muhammad (2009:130) mengemukakan bahwa yang 

dimaksud dengan komunikasi nonverbal adalah penciptaan dan 

pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata-kata seperti 

kmunikasi yang menggunakan gerakan tubuh, sikap tubuh, vokal 

yang bukan kata-kata, kontak mata, ekspresi muka, kedekatan jarak 

dan sentuhan. Atau dapat dikatakan bahwa semua kejadian 

disekeliling situasi komunikasi yang tidak berhubungan dengan 

kata-kata yang diucapkan atau dituliskan. Dengan komunikasi 

nonverbal orang dapat mengekspresikan perasaannya melalui 

ekspresi wajah dan nada atau kecepatan berbicara. 

Pendapat lain menurut Steven L McShane  dan Ann Von 

Glinov (2008:318), “nonverbal communication includes facial 

gesture, voice intonation, physical distance, and even silence. This 
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communication channel is necessary where noise or physical 

distance prevents effective verbal exchanges and the need for 

immidiate feedback precludes written communication. But even in 

quite face to face meetings, most infomation is communicated 

nonverbally. Rather like a pararrel conversation, nonverbal cues 

signal subtle information to both parties, such as reinforcing their 

interest in the verbal communication or demonstrating their 

relative status in the relationship”. Komunikasi nonverbal meliputi 

gerakan wajah, intonasi suara, jarak fisik, dan bahkan diam. Saluran 

komunikasi ini diperlukan di mana suara atau jarak fisik mencegah 

pertukaran verbal yang efektif dan kebutuhan untuk umpan balik 

immidiate menghalangi komunikasi tertulis. Tetapi bahkan dalam 

cukup pertemuan tatap muka, sebagian besar infomasi 

dikomunikasikan nonverbal. Agak seperti percakapan pararrel, 

isyarat nonverbal sinyal informasi halus untuk kedua belah pihak, 

seperti memperkuat minat mereka dalam komunikasi verbal atau 

menunjukkan status relatif mereka dalam hubungan. 

Menurut John M. Ivancevich, Robert Konopaske, Michael T. 

Matteson (2008: 354)“the information sent by a communicator 

that is unrelated to the verbal information that is nonverbal 

messages or nonverbal communication is relatively recent area of 

research among behavioral scientists. The major interest has been 

in the physical cues that characterize the communicator’s physical 

presentation. These cues include such modes of transmitting 

nonverbal message as head, face, and eye movements, posture 

distance, gestures, voice tone, and clothing and dress choices. 

Nonverbal message themselves are influenced by factors such as 

the gender and race of the communicator”. Informasi yang dikirim  

oleh komunikator yang tidak berhubungan dengan informasi verbal 

yang pesan nonverbal atau komunikasi nonverbal adalah daerah 
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yang relatif baru-baru ini penelitian di kalangan ilmuwan perilaku. 

Kepentingan utama telah di isyarat fisik yang menjadi ciri 

presentasi fisik komunikator. Isyarat ini termasuk mode seperti 

transmisi pesan nonverbal sebagai kepala, wajah, dan gerakan mata, 

jarak postur, gerak tubuh, nada suara, dan pakaian dan pakaian 

pilihan. Pesan Nonverbal sendiri dipengaruhi oleh faktor-faktor 

seperti jenis kelamin dan ras dari komunikator. 

 

 Fungsi Komunikasi Nonverbal 

Terlepas dari peran kita dalam organisasi, dengan kita mengerti 

pesan/komunikasi nonverbal, kita mendapatkan keuntungan 

dengan meningkatnya kesadaran akan komunikasi nonverbal yang 

kita terima dan dampaknya. Beberapa fungsi komunikasi nonverbal 

yang  diuraikan oleh Aguis M. Hardjana (2003:27) di antaranya, 

yaitu: (1) melengkapi komunikasi verbal; (2) menekankan 

komunikasi verbal; (3) membesar-besarkan komunikasi verbal; (4) 

melawan komunikasi verbal; dan (5) meniadakan komunikasi 

verbal. 

           Fungsi komunikasi nonverbal menurut Thomas E. Harris 

dan Mark D. Nelson(2008: 139) dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Repetisi/Pengulangan: Memperkuat pesan verbal dengan 

perilaku nonverbal. Contoh: Anda menganggukkan kepala ketika 

mengatakan “ya” dan menggelengkan kepala ketika mengatakan 

“tidak”, memberikan sinyal “ok” bersama dengan pujian lisan. 

2. Substitusi/Pergantian: Perilaku nonverbal dapat 

menggantikan perilaku verbal, jadi tanpa berbicara Anda bisa 

berinteraksi dengan orang lain. Contoh : menganggukkan kepala 

untuk menunjukkan “ya”, jempol untuk sukses.  

3. Aksentuasi: vokalisasi nonverbal dapat memberikan 

penekanan atau menegaskan pada komunikasi verbal. Contoh : 

http://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Thomas+E.+Harris+(Ph.+D.)%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
http://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Thomas+E.+Harris+(Ph.+D.)%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
http://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mark+D.+Nelson%22&source=gbs_metadata_r&cad=8


 
79 

mengedipkan mata atau alis berkerut dapat menambah dampak 

dari pesan verbal. Jarak dapat menunjukkan keseriusan . 

4. Kontradiksi: Perilaku nonverbal dapat membantah atau 

bertentangan dengan perilaku verbal dan bisa memberikan 

makna lain terhadap pesan verbal. Kadang-kadang tanda-tanda 

nonverbal sengaja diciptakan untuk memberikan informasi yang 

salah, dengan maksud memberikan pengarahan yang tidak benar 

atau untuk memperdayakan orang lain sehingga orang lain 

mungkin salah dalam menafsirkan pesan tersebut.  

5. Regulasi/Peraturan : menggunakan perilaku nonverbal untuk 

memulai, melanjutkan, mengganggu, atau mengakhiri interaksi. 

Contoh : kontak mata, gerak tubuh, mengangguk, kepala 

gerakan, dan berbagai perilaku lain menunjukkan bagaimana 

interaksi harus maju. 

6. Komplemen/Melengkapi : menggunakan pesan nonverbal 

untuk melengkapi, memperluas, atau memberikan rincian untuk 

pesan verbal. Contoh : percaya diri saat melakukan briefing 

meningkatkan kualitas presentasi. Berbicara pelan sambil 

membahas informasi sensitif. 

 

Karakteristik Komunikasi Nonverbal 

Tanda-tanda komunikasi nonverbal itu ambigu. Tidak ada kamus 

yang mengklarifikasi semua tanda nonverbal karena semua tanda 

nonverbal itu tidak mempunyai makna denotatif, yang ada hanyalah 

makna konotatif yang ditentukan oleh faktor kebudayaan 

pemakainya. Selain tergantung dengan latar belakang budaya, 

pemahaman atas pesan nonverbal sangat tergantung pada tujuan 

pesan nonverbal, konteks, dan derajat interaksi antar peserta 

komunikasi. Misalnya anggukan kepala dalam suatu budaya bisa 

dianggap sebagai tanda setuju, namun dalam budaya lain mungkin 
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berarti “saya mengerti yang anda katakan”. Gelengan kepala  bisa 

berarti tidak setuju, tapi mungkin bisa berarti “saya tidak mengerti 

mengapa semua itu bisa terjadi”. Hal tersebutlah yang 

menyimpulkan bahwa pesan-pesan nonverbal itu bersifat ambigu. 

Berikut perbedaan komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. 

 

KOMUNIKASI  

VERBAL 

KOMUNIKASI 

NONVERBAL 

• Pesan dikemas dengan            

   kata kata 

• Dapat berbohong 

• Ciri pesan terpisah pisah 

• Bersaluran tunggal 

• Di bawah pengawasan 

• Tidak bermuatan 

emosional 

• Pesan dikemas bukan dalam    

katakata 

• Jujur  

• Ciri pesan bersinambung 

• Bersaluran banyak 

• Tidak diawasi 

• Mengandung muatan 

emosional 

 Tipe Komunikasi Nonverbal 

Menurut Jerry W. Koehler (1981: 53)kita dapat berkerjasama lebih 

baik jika kita mampu mengenali dan merespon dengan tepat 

terhadap komunikasi nonverbal. Dengan menjadi lebih jeli postur, 

ekspresi wajah, penggunaan ruang pribadi, pengaturan ruang, 

penggunaan waktu, dan isyarat nonverbal yang sama kita bisa 

menjadi lebih efektif dalam pertukaran pesan dalam organisasi. 

 
1. Proxemiks 

Proxemiks, membawa kita pada zona kenyamanan kita. Jika orang 

menyerang zona ini kita merasa sangat tidak nyaman. Proxemiks 

adalah studi tentang hubungan antara ruang dan jarak dalam 

komunikasi. Ini melibatkan studi tentang sikap kita terhadap 

wilayah pribadi, tata letak perabot dan perlengkapan atau 

sejenisnya. Kita berkomunikasi dengan orang lain di sekitar kita 

melalui penggunaan ruang. Bagaimana ruang pribadinya, serta 

http://www.google.co.id/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jerry+W.+Koehler%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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penggunaannya di mana ia berada, pengaruh, kemampuannya 

untuk mengirim dan menerima pesan secara efektif. Seberapa dekat 

kita berdiri satu sama lain di mana kami duduk di sebuah ruangan 

dan bagaimana kita biasanya memposisikan diri dalam 

hubungannya dengan orang lain tentu akan mempengaruhi kita 

sendiri serta tingkat pendengar kita kenyamanan dalam 

percakapan. 

Gerald Goldhaber menyediakan tiga prinsip yang 

menggambarkan penggunaan ruang pribadi dalam organisasi. 

Prinsip-prinsip ini membantu untuk menunjukkan link atau 

hubungan yang ada antara proxemiks dan status. 

a. Prinsip1: semakin tinggi status seseorang dalam suatu 

organisasi, semakin baik ruangan yang akan dimiliki. Ukuran 

kantor perabot, jumlah jendela, jumlah penghuni, semua 

memberikan informasi tidak hanya tentang penghuni tetapi 

tentang organisasi juga.  

b. Prinsip 2: semakin tinggi status dalam suatu organisasi 

wilayah atau ruangnya, semakin baik untuk dilindungi. Orang 

penting dalam suatu organisasi tampaknya dilindungi dari 

penyusup dan penjajah dengan pintu, sekretaris, dan protokol.  

c. Prinsip 3: semakin tinggi status seseorang dalam sebuah 

organisasi, semakin mudah untuk menyerang wilayah rendah 

status pribadi. Hak ini untuk menyerang atau melanggar batas 

wilayah bawahan mungkin menyebabkan ketidakpuasan besar 

jika disalahgunakan. Biasanya, kita tidak suka orang-orang yang 

terus menerobos masuk pada kami terlepas dari seberapa tinggi 

statusnya mungkin. 

Proxemik atau bahasa ruang ialah jarak yang Anda gunakan 

ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau 

lokasi posisi Anda berada. Pengaturan jarak menentukan seberapa 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Proxemik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
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jauh atau seberapa dekat tingkat keakraban Anda dengan orang 

lain, menunjukkan seberapa besar penghargaan, suka atau tidak 

suka dan perhatian Anda terhadap orang lain, selain itu juga 

menunjukkan simbol sosial.  

Edward T. Hall adalah antropolog yang menciptakan istilah 

proksemika (Proxemics) sebagai bidang studi yang menelaah 

persepsi manusia atas ruang (pribadi dan sosial), cara manusia 

menggunakan ruang dan pengaruh ruang terhadap komunikasi. 

Bagaimana kita memilih jarak itu, tergantung kepada bagaimana 

perasaan kita terhadap orang lain dalam konteks pembicaraan dan 

tujuan pribadi kita. Menurut Deddy Mulyana (2008: 405) 

pembagian jarak tersebut, mencakup beberapa aspek. Pertama, 

jarak yang menunjukkan keintiman. Jarak ini mulai dari kontak 

kulit hingga sampai 18 Inchi. Jarak ini biasanya digunakan untuk 

interaksi dengan orang-orang yang kita rasa dekat secara emosional 

dan untuk situasi yang lebih bersifat pribadi, seperti 

memperlihatkan perasaan senang, kasih sayang, dan perasaan 

melindungi.Kedua, jarak pribadi atau personal. Jarak ini berkisar 

antara 45 cm sampai 135 cm. Jarak pribadi ini biasanya diambil 

untuk melakukan percakapan yang lebih bersifat pribadi.Ketiga, 

jarak sosial. Jarak ini berkisar antara 135 cm sampai 4m. dalam 

jarak ini, bermacam-macam komunikasi dapat terjadi, salah 

satunya yaitu komunikasi dalam bisnis. Termasuk di dalamnya 

komunikasi antara penjual dan pembeli. Jarak  sosial yang agak 

jauh seperti 2,25m sampai 4m digunakan dalam situasi yang lebih 

formal dan tidak bersifat personal seperti jarak yang biasa 

digunakan antara atasan dan bawahan dalam suatu 

organisasi.Keempat, jarak umum.  Jarak ini merupakan jarak yang 

paling jauh dalam komunikasi, yaitu lebih dari 4m. Jarak umum 

terdekat yang biasanya digunakan yaitu komunikasi antara guru di 
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muka kelas dengan siswanya. Jarak umum yang terjauh adalah 8 m 

yang menjadikan komunikasi dua arah sulit dilakukan. Penggunaan 

jarak umum ini biasanya dilakukan dalam pembicaraan kelompok 

yang agak banyak, serta dalam keadaan dimana orang tidak tertarik 

untuk mengadakan dialog. 

 
2. Kinesics 

Bidang yang menelaah bahasa tubuh adalah kinesika (kinesics), 

suatu istilah yang diciptakan seorang perintis studi bahasa 

nonverbal, Ray L. Birdwhistell. Setiap anggota tubuh dapat 

digunakan sebagai isyarat simbolik karena semua enggota tubuh 

kita senantiasa bergerak. Dalam bahasa tubuh terdapat isyarat 

tangan, gerakan kepala, postur tubuh dan gerakan kaki, dan 

ekspresi wajah dan tatapan mata dan sebagainya. 

Gerakan tubuh memberitahu kita bagaimana orang berurusan 

dengan perasaan mereka pada saat tertentu, sedangkan ekspresi 

wajah mereka mungkin menunjukkan perasaan mereka sendiri. 

Meskipun gerakan tubuh menawarkan isyarat yang dapat diartikan 

gerakan ini tergantung pada kepekaan kita terhadap diri kita sendiri 

bagaimana kita biasanya berperilaku ketika kita merasa marah, 

gembira, takut, tidak aman, dan sebagainya. 

a. Ekspresi Wajah 

Wajah adalah indikator yang paling dapat diandalkan emosi, niat, 

sikap dan orientasi. Kita harus lebih memperhatikan isyarat 

nonverbal karena mereka berperan penting dan member dampak 

yang kuat seperti pada komunikasi organisasi. Ekspresi wajah juga 

berfungsi untuk mendorong atau menghambat umpan balik atau 

interaksi produktif. 

Kami selalu menilai orang lain dengan ekspresi wajah mereka. 

Namun, orang telah belajar untuk menyesuaikan ekspresi wajah 
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mereka untuk orang-orang yang mereka menilai secara sosial dapat 

diterima. Oleh karena itu, kita perlu mengamati orang yang sangat 

hati-hati menghadapi, terutama mata mereka jika kita ingin 

mendapatkan gambaran sebenarnya mengenai perasaan mereka. 

b. Interaksi Visual 

Kontak mata antara komunikator mempengaruhi bagaimana 

masing-masing merasakan dan bereaksi terhadap yang lain. Selama 

percakapan ada interaksi lebih visual ketika seseorang 

mendengarkan daripada ketika orang itu berbicara. Umumnya, satu 

peningkatan kontak mata dengan orang lain ketika seseorang dipuji 

dan menghindari interaksi visual yang ketika seseorang dikritik. 

Kurangnya kembali karyawan interaksi visual yang dapat 

menunjukkan misalnya takut kritik. Interaksi visual juga berperan 

dalam umpan balik. Kontak mata Peningkatan mengatakan salah 

satu yang penerima mungkin tertarik atau terlibat. Namun jika 

pendengar tidak mencari selama presentasi pesan. Ini mungkin 

karena bosan atau ketidakpedulian. Sumber yang menganggap 

interaksi visual penerima positif dapat dirangsang untuk terus 

berbicara. Percakapan mungkin setengah jika penerima 

menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran atau keinginan untuk 

mendobrak masuk. 

          Kontak mata adalah hal penting ketika kita bekerja untuk 

orang lain. Hal ini digunakan untuk mengatur percakapan dalam 

cara yang sama seperti tangan- gerakan. Kita memiliki keyakinan 

yang lebih besar pada orang yang melihat kita sementara kita 

berbicara. Orang yang dominan dan percaya diri cenderung 

memiliki kontak mata lebih daripada orang-orang yang tidak terlalu 

percaya diri. Namun kita harus mencatat bahwa beberapa budaya 

Nilai melihat ke bawah sebagai tanda hormat. Jika karena itu kami 

bekerja dengan orang-orang dari budaya yang berbeda. 
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3. Vokalisasi atau Parabahasa 

Mencoba untuk mengetahui dan menghormati sikap mereka 

terhadap kontak mata. Parabahasa atau vokalika (vocalics) merujuk 

pada aspek-aspek suara selain ucapan yang dapat dipahami, 

misalnya kecepatan berbicara, nada (tinggi atau rendah),dialek, dan 

sebagainya. Setiap karakteristik suara ini mengkomunikasikan 

emosi dan pikiran kita. Mehrabian dan Ferris menyebutkan bahwa 

parabahasa adalah terpenting kedua setelah ekspresi wajah dalam 

menyampaikan pesan atau emosi. Meskipun aspek-aspek 

parabahasa ini berkaitan erat dengan bahasa verbal, aspek-aspek 

tersebut harus dianggap sebagai bahasa nonverbal, yang 

menunjukkan bagaimana perasaan pembicara mengenai pesannya, 

apakah ia percaya diri, gugup, atau menunjukkan aspek-aspek 

emosional lainnya. 

 
4. Sentuhan 

Budaya bervariasi banyak dalam sikap mereka untuk sentuhan. 

sentuhan  efektif untuk mendapatkan perhatian seseorang dan 

dapat mendorong orang untuk mengungkapkan informasi lebih 

banyak dari yang mereka miliki. Studi tentang sentuh-menyentuh 

disebut haptika (haptics). Kenyataan sentuhan ini bisa merupakan 

tamparan, pukulan, cubitan, senggolan, belaian, pelukan, hingga 

sentuhan lembut sekilas. Sentuhan mungkin lebih jauh bermakna 

daripada kata-kata. Menurut Heslin terdapat lima kategori 

sentuhan. Kategori tersebut sebagai berikut: 

a. Fungsional-profesional. Disini sentuhan bersifat ‘’dingin’’ dan    

berorientasi-bisnis. 

b. Sosial-sopan.  Perilaku dalam situasi ini membangun dan 

memperteguh pengharapan. 



 
86 

c. Persahabatan-kehangatan. Kategori ini meliputi setiap sentuhan 

yang  menandakan hubungan yang akrab. 

d. Cinta-keintiman. Kategori ini merujuk pada sentuhan yang 

menyatakan ketertarikan emosional. 

e. Rangsangan seksual. Kategori ini berkaitan erat dengan kategori 

sebelumnya, hanya saja motifnya bersifat seksual. Rangsangan 

seksual tidak otomatis bermakna cinta atau keintiman. 

 
5. Kronemik  

Kronemika (chronemics) adalah studi dan interpretasi aras waktu 

sebagai pesan. Bagaimana kita mempersepsikan dan 

memperlakukan waktu secara simbolik menunjukkan sebagian dari 

jati diri kita. Bila kita selalu menepati waktu yang dijanjikan, maka 

komitmen pada waktu memberikan pesan tentang diri kita. 

Demikian pula sebaliknya. Edward T. Hall membedakan konsep 

waktu menjadi dua: waktu monokronik (M) dan waktu polikronik 

(P). Penganut waktu M cenderung lebih menghargai waktu, tepat 

waktu, dan membagi-bagi serta menepati jadwal waktu secara ketat. 

Sebaliknya penganut waktu P cenderung lebih santai dalam 

menjalani waktu. 

 
6. Komunikasi Objek 

Setiap orang memiliki persepsi mengenai penampilan fisik 

seseorang, baik itu busananya (model, kualitas bahan, dan warna), 

dan juga ornamen lain yang dipakainya seperti kacamata, sepatu, 

tas, jam tangan, perhiasan, dan sebagainya. Seringkali orang 

memberi makna tertentu pada karakter fisik orang yang 

bersangkutan seperti bentuk tubuh, warna kulit, model rambut, 

dasi, ikat pinggang, perhiasan, dan sebagainya memuaskan 

keinginan kita untuk perhatian. Mereka juga memenuhi kebutuhan 

kita untuk diterima sebagai anggota kelompok dan untuk harga diri. 
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 Penggunaan Komunikasi Nonverbal dalam Kehidupan 

Sehari-hari 

Terdapat beberapa contoh dari penggunaan komunikasi nonverbal 

dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai berikut: 

1. Nada suara lemah lembut berarti ada kehangatan dan sebaliknya 

nada suara keras berarti bersifat dingin. 

2. Senyuman dann menaruh perhatian sebagai tanda adanya sikap 

hangat, sebaliknya wajah yang berkerut dan tidak enaruh minat 

adalah tanda dari sikap dingin. 

3. Anggukan kepala/badan, relaks, sebagai tanda kehangatan dan 

gerakan menjauh, tegang, sikap kebalikannya sebagai tanda 

sikap dingin. 

4. Tatapan mata secara langsung sebagai tanda adanya kehangatan 

dan sebalknya adalah mengelak bertatapan muka. 

5. Sentuhan halus tanda adanya sikap kehangatan dan sebaliknya 

adalah dengan mengelak sentuhan. 

6. Gerakan tubuh dengan aba aba terbuka, engandung arti senang 

dan hangat, sebaliknya gerakan yang diawali dengan aba aba 

mempertahankan diri dan menjauh adalah tanda dari adanya 

sikap dingin. 

7. Gerakan yang mempersempit jarak adalah tanda adanya sikap 

hangat, sedangkan gerakan yang memperbeesar jarak adalah 

tanda dari adanya sikap dingin. 
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Komunikasi Organisasi  

Verbal 
 

 

 Pengertian Komunikasi Verbal 

Bentuk komunikasi dalam organisasi yang paling sering digunakan 

adalah komunikasi organisasi verbal. Komunikasi verbal merupakan 

bentuk yang paling umum digunakan dalam organisasi. Dengan 

demikian setiap manajer dan seluruh pegawai dari masing-masing 

organisasi sudah seharusnya dapat memahami dan 

 Bab5 
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mengaplikasikan bentuk komunikasi organisasi verbal secara 

efektif. 

 Menurut Arni Muhammad (2009:95) komunikasi verbal 

adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol atau kata-

kata, baik yang dinyatakan secara oral atau lisan maupun secara 

tertulis. Kemampuan menggunakan komunikasi verbal secara 

efektif adalah penting bagi administrator atau manajer. Dengan 

adanya komunikasi verbal memungkinkan pengidentifikasian 

tujuan, pengembangan strategi dan tingkah laku untuk mencapai 

tujuan. Komunikasi verbal dapat dibedakan atas komunikasi lisan 

dan komunikasi tulisan. Komunikasi lisan dapat didefinisikan 

sebagai suatu proses dimana seorang pembicara berin-teraksi 

secara lisan dengan pendengar untuk mempengaruhi tingkah laku 

penerima. Adapun komunikasi tulisan didefinisikan sebagai proses 

komunikasi yang telah digambarkan dalam simbol-simbol yang 

dituliskan pada kertas atau tempat lain yang dapat dibaca dengan 

maksud memberikan pemahaman kepada pendengar.  

 Menurut Steven L McShane  dan Ann Von Glinov (2008: 

315)“different forms of verbal communication should be used in 

different situations. face to face interaction is usually better than 

written methods for transmitting emotions and persuading the 

receiver. This is because nonverbal cues accompany oral 

communication, such as voice information and facial expressions. 

furthermore, face to face interaction provides the sender with 

immediate feedback from the receiver and the opportunity to 

adjust the emotional tone of the message accordingly. written 

communication is more appropriate and presenting technical 

details. this is because ideas are easier to follow when written 

down than when communicated aurally. traditionally, written 

communication has been slow to develop and transmit, but 
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electronic mail, weblogs, and other computer mediated 

communication channels have significantly improved written 

communications efficiency”.  

 Artinya dalam hal ini Steven menyampaikan berbagai   

bentukkomunikasi  verbal  harus  digunakandalam situasi yang 

apapun. Interaksi tatap mukabiasanya lebih baikdari pada 

metodetertulisuntuk menyampaikan perasaan atauemosi 

danmembujuk si penerima pesan. Hal ini disebabkan 

pesan/isyaratnonverbalmelekat dalam pelaksanaan komunikasi 

lisan, seperti pesansuara danekspresi wajah. Selanjutnya, interaksi 

tatap muka dapat memberikan sipengirimdenganumpan balik 

langsungdari penerimadan kesempatan untukmenyesuaikandengan 

suasanaemosionaldaripesanyang diharapkan oleh sipengirim. 

Komunikasi tertulislebih tepatdan penyajian pesan secara rinci 

dapat disampaikan, karenaide-idelebih mudah untukpikirkan secara 

seksama jikaditulisdari pada ketikadikomunikasikansecara 

oral/lisan. Pada zaman dahulu jenis komunikasi tertulislebih lambat 

dalam mengembangkan danmelaksanakan pengiriman pesan yang 

efektif. Dalam menghadapi masalah tersebut, maka pada masa  

sekarang komunikasi tertulis secara secara modern sudah 

dikembangkan misalnya:  melaluisurat elektronik, weblog, dan 

saluran komunikasimelalui komputerlainnya telahsecara signifikan 

meningkatkan efisiensikomunikasi tertulis 

 
 Jaringan Komunikasi Organisasi 

Jaringan komunikasi organisasi dimiliki oleh setiap organisasi, 

terutama pada organiasi formal. Menurut Arni Muhammad 

(2009:102) organisasi adalah komposisi sejumlah orang-orang yang 

menduduki posisi atau peranan tertentu. Diantara orang-orang ini 

saling terjadi pertukaran pesan. Pertukaran pesan itu melalui jalan 
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tertentu yang dinamakan jaringan komunikasi. Peranan individu 

dalam sistem komunikasi ditentukan oleh hubungan struktur antara 

satu individu dengan individu lainnya dalam organisasi. Hubungan 

ini ditentukan oleh pola hubungan interaksi individu dengan arus 

informasi dalam jaringan komunikasi. Ada enam peranan jaringan 

komunikasi, yaitu: 

1. Opinion Leader adalah pimpinan informal dalam organisasi. 

Mereka ini tidaklah selalu orang-orang yang mempunyai otoritas 

formal dalam organisasi tetapi membimbing tingkah laku 

anggota organisasi dan mempengaruhi keputusan mereka. 

2. Gate keepers adalah individu yang mengontrol arus informasi di 

antara anggota organisasi. Mereka berada di tengah suatu 

jaringan dan menyampaikan pesan dari orang kepada orang lain 

atau tidka memberikan informasi. 

3. Cosmopolites adalah individu yang menghubungkan organisasi 

dengan lingkungannya. Mereka ini mengumpulkan informasi 

dari sumber-sumber yang ada dalam lingkungan dan 

memberikan informasi mengenai organisasi kepada orang-orang 

tertentu pada lingkungannya.  

4. Bridge adalah anggota kelompok atau klik dalam satu organisasi 

yang menghubungkan kelompok itu dengan anggota kelompok 

lainnya. Individu ini membantu saling memberi informasi di 

antara kelompok-kelompok dan mengkoordinasikan kelompok. 

5. Liaison adalah sama peranannya dengan bridge tetapi individu 

itu sendiri bukanlah anggota dari satu kelompok tetapi dia 

merupakan penghubung diantara satu kelompok dengan 

kelompok lainnya. Individu ini juga membantu dalam membagi 

informasi yang relevan di antara kelompok-kelompok dalam 

organisasi.  
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6. Isolate adalah anggota organisasi yang mempunyai kontak 

minimal dengan orang lain dalam organisasi. Orang-orang ini 

menyembunyikan diri dalam organisasi atau diasingkan oleh 

teman-temannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.5.1 Jaringan Komunikasi 

dalam Organisasi 
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Ada bermacam-macam studi yang dilakukan oleh orang 

mengenai jaringan komunikasi ini diantaranya studi Schwarth 

(Goldhaber, 1986) yang mempelajari karakteristik dari liaison atau 

orang yang sebagai pengantara dalam jaringan arus informasi 

formal. Hasil dari studinya memperlihatkan bahwa orang yang 

sebagai perantara memegang posisi atau status yang lebih tinggi 

dari orang-orang lain yang bukan sebagai perantara dan merupakan 

wakil-wakil yang kuat dalam struktur pimpinan. Orang yang sebagai 

pengantara ini terlibat lebih banyak dalam aktivitas komite 

daripada temannya dan juga terlibat lebih banyak dalam aktivitas 

komite daripada temannta dan juga menjadi anggota kelompok 

koordinasi pada tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi. 

 

 

 

Jaringan Komunikasi Organisasi Formal 

Secara umum, jaringan komunikasi ini dapat dibedakan atas 

jaringan komunikasi formal dan jaringan komunikasi informal. 

Jaringan komunikasi formal menurut Arni Muhammad (2009:107) 

salurannya ditentukan oleh struktur yang telah direncanakan yang 

tidak dapat dipungkiri oleh organisasi. Komunikasi formal 

mencakup susunan tingkah laku organisasi, pembagian tugas 

maupun tanggung jawab tertentu, posisi jabatan, dan distribusi 

pekerjaan yang ditetapkan bagi anggota organisasi yang berbeda-

beda. Bila pesan mengalir melalui jalan resmi yang ditentukan oleh 

hierarki formal organisasi atau oleh fungsi pekerjaan maka pesan 

itu menurut jaringan komunikasi formal. Pesan dalam jaringan 

komunikasi formal biasanya mengalir dari atas ke bawah atau dari 

bawah ke atas atau dari tingkat yang sama atau secara horizontal. 

Ada tiga bentuk utama dari arus pesan dalam jaringan komunikasi 
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formal yang mengikuti garis komunikasi seperti yang digambarkan 

dalam struktur organisasi, yaitu: (1) “Downward communication” 

atau komunikasi kepada bawahan; (2) “Upward communication” 

atau komunikasi kepada atasan; dan (3) “Horizontal 

Communication” atau komunikasi horizontal. 

 
1. Komunikasi ke Bawah 

Komunikasi ke bawah menunjukkan arus pesan yang mengalir dari 

para atasan atau para pemimpin kepada bawahannya. Kebanyakan 

komunikasi ke bawah digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan 

yang berkenaan dengan tugas-tugas dan pemeliharaan. Pesan 

tersebut biasanya berhubungan dengan pengarahan, tujuan, 

disiplin, perintah, pertanyaan, dan kebijaksanaan umum.  

 

 

a. Tipe Komunikasi ke Bawah 

1) Instruksi tugas yaitu pesan yang disampaikan kepada 

bawahan mengenai apa yang diharapkan dilakukan mereka 

dan bagaimana melakukannya. 

2) Rasional adalah pesan yang menjelaskan mengenai tujuan 

aktivitas dan bagaimana kaitan ektivitas itu dengan aktivitas 

lain dalam organisasi atau objektif organisasi. 

3) Ideologi merupakan perluasan dari pesan rasional. Pada 

pesan ideologi mencari sokongan dan antusias dari anggota 

organisasi guna memperkuat loyalitas, moral, dan motivasi. 

4) Informasi dimaksudkan untuk  memperkenalkan bawahan 

dengan prakik-praktik organisasi, peraturan-peraturan 

organisasi, keuntungan, kebiasaan dan data lain yang tidak 

berhubungan dengan instruksi dan rasional. 
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5) Balikan adalah pesan yang berisi informasi mengenai 

ketepatan individu dalam melakukan pekerjaan.  

b. Faktor yang Mempengaruhi Komunikasi ke Bawah 

1) Keterbukaan 

2) Kepercayaan pada pesan tulisan 

3) Pesan yang berlebihan 

4) Timing penyaringan 

c. Metode Komunikasi ke Bawah 

1) Ketersediaan. Metode yang sudah tersedia dalam suatu 

organisasi lebih cenderung untuk digunakan. 

2) Biaya. Pertimbangan biaya yang paling kurang akan 

cenderung dipilih untuk menyebarluaskan informasi yang 

bersifat rutin dan tidak mendesak. 

3) Dampak. Metode yang memberikan dampak tau kesan yang 

lebih besar akan sering dipilih atau digunakan daripada 

metode yang sedang atau kurang dampaknya. 

4) Relevansi. Metode yang paling relevan dengan tujuan yang 

akan dicapai paling sering dipilih. 

5) Respons. Pemilihan metode juga dipengaruhi oleh apakah 

respon terhadap informasi itu diinginkan atau diperlukan. 

6) Skil. Metode yang paling cocok digunakan adalah metode 

yang ;paling sesuai dengan skil si penerima dan si pengirim. 

 
Komunikasi ke bawah menurut Jane Whitney Gibson dan 

Richard M. Hodgetts (1991:212)“The five most  important reasons 

for downward communication are (1) to provide specific 

instructions about the duties of the job and how to perform them, 

(2) to provide employees with the rationale for doing a particular 

job and an understanding about how that job relates to other jobs, 

(3) to provide necessary data regarding the procedures, policies, 
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and practices of the organization, (4) to provide performance 

feedback to employees regarding how they are doing, and (5) to 

provide information that will convey a sense of mission and an 

understanding of corporate goals”. Limaalasan yang paling 

pentinguntuk komunikasike bawahadalah(1) untuk 

memberikanpetunjuk khusustentang tugaspekerjaan dancara untuk 

melakukan itu, (2) untuk 

menyediakankaryawandenganalasanuntukmelakukanpekerjaan 

tertentudanpemahamantentang bagaimanapekerjaanyang 

berhubunganke pekerjaan lain, (3) untuk menyediakandata yang 

diperlukanmengenaiprosedur, kebijakan, dan praktikorganisasi, (4) 

memberikanumpan balik kinerjakepada karyawantentang 

bagaimanamereka lakukan, dan(5) untuk memberikan 

informasiyang akan menyampaikanrasamisi danpemahaman 

tentangtujuan perusahaan.  

Thomas S. Bateman dan Scoot A. Snell (2009:555) 

mengemukakan bahwa“downward communication refers to the 

flow of information from higher to lower levels in the 

organization’s hierarchy. Examples include a manager giving an 

assignment to an assistant, a supervisor making an announcement 

team. Downward communication that provides relevant 

information enhances employee identification with the company, 

supportive attitudes, and decisions consistent with the 

organizations objectives”. Komunikasike bawahmengacu padaarus 

informasi dariyang lebih tinggiketingkat yang lebih rendahdalam 

hirarkiorganisasi. Contohnya termasukmanajermemberikantugas 

untukasisten, supervisormembuattimpengumuman. Komunikasike 

bawah yang memberikaninformasi yang 

relevanmeningkatkanidentifikasi 
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karyawandenganperusahaan,sikapmendukung, dan 

keputusansesuai dengan tujuanorganisasi. 

Menurut John M. Ivancevich, Robert Konopaske, Michael T. 

Matteson (2008: 355)“This type of communication flows 

downward from individuals in higher levels of the hierarchy to 

those in lower levels. The most common forms of downward 

communication are job instruction, official memos, policy 

statements, procedures, manuals, ad company publications. In 

many organizations, downward communication often is both 

inadequate and inaccurate, as evidenced in the often-heard 

statement among arganization members that “we have absolutely 

no ide what’s happening.” Such complaints indicate inadequate 

downward communication and the need of individuals for 

information relevant to their jobs. The absence of job-related 

information can create unnecessary stress among organization 

members. A similiar situation is faced by a student who has not 

been told the requirements and expectations of an instructor.” Jenis 

komunikasi mengalir ke bawahdariindividu dalamtingkat yang lebih 

tinggidarihirarkidengan yang ada ditingkat yang lebih rendah. 

Bentuk yang paling umumdarikomunikasike bawahadalahinstruksi 

kerja, memoresmi, pernyataan kebijakan, prosedur, manual, 

publikasiperusahaaniklan. Berbagai organisasi, komunikasike 

bawahseringbersifattidak memadaidanakurat, sebagaimana 

dibuktikandalam pernyataanyang seringterdengar di antaraanggota 

organisasibahwa "kitasama sekali tidak memilikiideapa yang 

terjadi." Keluhantersebut menunjukkantidak 

memadaikomunikasike bawahdan 

kebutuhanindividuuntukinformasi yang relevan denganpekerjaan 

mereka. Tidak adanyainformasiyang berhubungan dengan 

pekerjaandapat membuatstres yang tidak perludi antara 
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anggotaorganisasi. Situasiserupadihadapi olehseorang mahasiswa 

yangbelumdiberitahupersyaratan dan harapandariseorang 

instruktur.  

 
2. Komunikasi ke Atas 

   Komunikasi keatas menurut Arni Muhammad (2009:116) 

adalah pesan yang mengalir dari bawahan kepada atasan atau dari 

tingkat yang lebh rendah kepada tingkat yang lebih tinggi. Tujuan 

dari komunikasi ini adalah untuk memberikan balikan, memberikan 

saran dan mengajukan pertanyaan. Komunikasi ini mempunyai efek 

pada penyempurnaan moral dan sikap karyawan, tipe pesan adalah 

integrasi dan pembaruan.  

a. Fungsi Komunikasi ke Atas 

Menurut Pace (1989) fungsi komunikasi keatas sebagai berikut: 

1) Dengan adanya komunikasin ke atas supervisor dapat 

mengetahui kapan bawahannya siap untuk diberi informasi 

dari mereka dan bagaimana baiknya mereka menerima apa 

yang disampaikan karyawan. 

2) Arus komunikasi ke atas memberikan informasi yang 

berharga bagi pembuatan keputusan. 

3) Komunikasi ke atas memperkuat apresiasi dan loyalitas 

karyawan terhadap organisasi dengan jalan memberikan 

kesempatan untuk menanyakan pertanyaan, mengajukan 

ide-ide dan saran-saran tentang jalannya organisasi.  

4) Komunikasi keatas membolehkan, bahkan mendorong 

desas-desus muncul dan membiarkan supervisor 

mengetahuinya. 

5) Komunikasi ke atas menjadikan supervisor dapat 

menentukan apakah bawahan menangkap arti seperti yang 

dia maksudkan dari arus informasi yang ke bawah. 
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6) Komunikasi keatas membantu karyawan mengatasi 

masalah-maslah pekerjaan mereka dan memperkuat 

keterlibatan mereka dalam tugas-tugasnya dan organisasi. 

b. Apa yang Seharusnya Dikomunikasikan ke Atas 

Kebanyakan dari hasil-hasil analisis penelitian mengenai 

komunikasi ke atas mengatakan bahwa supervisor dan pimpinan 

haruslah mendapatkan informasi dari bawahannya mengenai hal-

hal berikut: 

1) Apa yang dilakukan bawahan, pekerjaannya, hasil yang 

dicapainya, kemajuan mereka dan rencana masa yang akan 

datang 

2) Menjelaskan masalah-masalah pekerjaan yang tidak 

terpecahkan yang mungkin memerlukan bantuan tertentu 

3) Menawarkan saran-saran atau ide-ide bagi penyempurnaan 

unitnya masing-masing atau organisasi secara keseluruhan 

4) Menyatakan bagaimana pikiran dan perasaan mereka 

mengenai pekerjaannya, teman sekerjanya dan 

organisasinya. 

c. Kesulitan Mendapatkan Informasi ke aAtas  

Menurut Sharma (1979) kesulitan yang dihadapi karyawan dalam 

menyampaikan hal-hal kepada atasannya terdapat beberapa 

kesulitan-kesulitan, diantaranya : 

1) Kencenderungan karyawan untuk menyembunyikan 

perasaan dan pikirannya. Hasil studi memperlihatkan 

bahwa karyawan merasa mereka akan mendapat kesukaran 

bila menyatakan apa yang sebenarnya menurut pikiran 

mereka. Karena itu cara yang terbaik adalah mengikuti saja 

apa yang disampaikan supervisornya. 

2) Perasaan karyawan bahwa pimpinan dan supervisor tidak 

tertarik kepada masalah mereka. Karyawan sering 
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melaporkan bahwa pimpinan mereka tidak prihatin 

terhadap masalah-masalah mereka. 

3) Kurangnya reward atau penghargaan kepada karyawan yang 

berkomunikasi ke atas. Seringkali supervisor dan pimpinan 

tidak memberikan penghargaan yang nyata kepada 

karyayawan untuk memelihara keterbukaaan komunikasi ke 

atas. 

4) Perasaan karyawan bahwa supervisor dan pimpinan tidak 

dapat menerima dan berespons terhadap apa yang 

dikatakan oleh karyawan. supervisor terlalu sibuk untuk 

mendengarkan atau karyawan susah untuk menemuinya. 

d. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Komunikasi ke 

Atas 

Disamping sulitnya mendapatkan komunikasi ke atas, komunikasi 

yang disampaikan itupun belum tentu efektif, karena dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain,diantaranya: 

1) Komunikasi ke atas lebih mungkin digunakan untuk 

pembuat keputusan pengelolaan, apabila pesan itu 

disampaikan tepat pada waktunya. Pembuatan keputusan 

bukanlah aktivitas yang terus-menerus. Oleh karena itu, 

ketetapan data yang sampai pada saat pembuatan 

keputusan lebih mungkin akan digunakan daripada data 

yang terlambat. 

2) Komunikasi ke atas yang bersifat positif, lebih mungkin 

digunakan oleh pembuat keputusan mengenai pengelolaan 

daripada komunikasi yang bersifat negatif. 

3) Komunikasi ke atas lebih mungkin diterima, jika oesan itu 

mendukung kebijkan baru. 
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4) Komunikasi ke atas mungkin akan lebih efektif, jika 

komunikasi itu langsung kepada penerima yang dapat 

berbuat mengenai hal itu. 

5) Komunikasi ke atas akan lebih efektif, apabila komunikasi 

itu mempunya daya tarik secara intuitif bagi penerima. 

Pesan dari bawahan lebih siap diterima jika mereka setuju. 

e. Prinsip-Prinsip Komunikasi ke Atas 

Menurut Planty dan Machaver (Pace, 1989) prinsip-prinsip 

komunikasi ke atas sebagai berikut : 

1) Program komunikasi ke atas yang lebih efektif harus 

direncanakan. 

2) Program komunikasi ke atas berlangsung terus-menerus. 

3) Program komunikasi ke atas yang lebih efektif 

menggunakan saluran yang rutin.  

4) Program komunikasi ke atas yang efektif, menekankan 

kesensitifan dan penerimaan ide-ide yang menyenangkan 

dari level yang lebih rendah. 

5) Program komunikasi ke atas yang efektif memerlukan 

pendengar yang objektif. Supervisor dan manajer hendaklah 

memberikan waktunya untuk mendengarkan bawahan 

dengan objektif. Reaksi memperlihatkan kekurangseriusan 

dan sikap mendengarkan yang menjengkelkan, 

memperlihatkan kepada bawahan bahwa komunikasi ke 

atas sesungguhnya tidak diingini. 

6) Program komunikasi ke atas yang efektif memerlukan 

pengambilan tindakan berespons terhadap masalah. 

7) Program komunikasi ke atas yang efektif menggunakan 

bermacam-macam media dan metode untuk memajukan 

arus informasi. Metode yang paling efektif dari komunikasi 
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ke atas adalah kontak tatap muka sehari-hari dan 

percakapan di antara supervisor dan bawahan. 

 
Menurut Jane Whitney Gibson dan Richard M. Hodgetts 

(1991:219)“For manager who want to listen, upward channels 

provide a wealth of information. The main benefits include: (1) 

feedback regarding employee attitudes and feelings; (2) 

suggestions for improved procedures and technique as well as for 

new ideas; (3) feedback regarding how well the downward 

communication system is working; (4) information about 

production and goal attainment; (5) request from subordinates for 

supplies, assistances, and/or support; (6) a surfacing of employee 

grievances before small problems erupt into major ones; and (7) 

stronger involvement of employees with the organization and with 

their jobs. A brief examination of each of these seven reasons shows 

the importance of upward communication.” Manajer yang ingin 

mendengarkan, saluran atasmemberikanbanyak informasi. 

Manfaatutama meliputi: (1) umpan balik mengenaisikap dan 

perasaankaryawan; (2) saran untukperbaikanprosedur 

dantekniksertaide-ide baru; (3) umpan balik mengenaiseberapa 

baiksistem komunikasibawahbekerja; (4) informasi 

tentangproduksi dantujuanpencapaian; (5) permintaan 

daribawahanuntuk persediaan, bantuanatau dukungan; (6) muncul 

ke permukaandarikeluhankaryawansebelummasalahkecilmeledak 

dalamyang utama; dan (7) keterlibatankuatdarikaryawan 

denganorganisasidandenganpekerjaan mereka. 

Pemeriksaansingkatdari masing-masingtujuh alasanmenunjukkan 

pentingnyakomunikasi ke atas. 

Pendapat lain menurut John M. Ivancevich, Robert 

Konopaske, Michael T. Matteson (2008 : 355), “an effective 
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organization needs upward communication, as much as it needs 

downward communication. In such situations, the communicator 

is at a lower level in the organization then the receiver. Some of the 

most common upward communication flows are suggestion boxes, 

group meetings, and appeal or grievance procedures. In their 

absence, people somehow find ways to adopt nonexistent or 

inadequate upward communication channels. This has been 

evidenced by the emergence of “underground” employee 

publications in many large organizations”. Organisasi yang efektif 

membutuhkan komunikasi ke atas, sebanyak dibutuhkan 

komunikasi ke bawah. Dalam situasi seperti itu, komunikator 

berada pada tingkat yang lebih rendah dalam organisasi daripada 

penerima. Beberapa aliran komunikasi ke atas yang paling umum 

adalah kotak saran, pertemuan kelompok, dan banding atau 

prosedur pengaduan. Dalam ketidakhadiran mereka, orang-orang 

yang entah bagaimana menemukan cara untuk mengadopsi saluran 

komunikasi ke atas tidak ada atau tidak memadai. Hal ini telah 

dibuktikan dengan munculnya "bawah tanah" publikasi karyawan di 

banyak organisasi besar. 

Thomas S. Bateman dan Scoot A. Snell (2009: 558), 

“Upward communication travels from lower to higher ranks in the 

hierarchy. Adequate upward communication is important for 

several reasons. First, managers learn what’s going on: 

Management gains a more accurate picture of subordinates’ work, 

accomplishments, problems, plans, attitudes, and ideas. Second, 

employees gain from the opportunity to communicate upward. 

People can relieve some of their frustation, achieve a stronger 

sense of participation in the enterprise, and improve morale. 

Third, effective upward communication facilitates downward 

communication as good listening becomes a two-way street”. 
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Komunikasi ke atas proses mengalirnya pesan dari bawah ke tingkat 

yang lebih tinggi dalam hirarki. Komunikasi ke atas yang cukup 

adalah sangat diperlukan dalam suatu organisasi karena beberapa 

alasan. Pertama, manajer belajar apa yang terjadi: Manajemen 

dapat memperoleh keuntungan bisa memperoleh gambaran yang 

lebih akurat tentang kinerja  bawahan , prestasi, masalah, rencana, 

sikap, dan ide-ide. Kedua, karyawan memperoleh kesempatan yang 

banyak untuk  berkomunikasi ke atas. Karyawan/bawahan bisa 

menyampaikan beberapa masalah kekecewaan mereka, 

memperoleh perasaan dilibatkan  dalam aktivitas perusahaan, dan 

dapat meningkatkan semangat kerja. Ketiga, komunikasi ke atas 

yang efektif memfasilitasi komunikasi ke bawah sebagai cara untuk 

mendengarkan dengan baik dengan dua arah komunikasi. 

Robert Kreitner dan Angelo Kinicki (2007: 454) 

mengungkapkan, “upward communication involves sending a 

message to someone at a higher level in the organization. 

Employees commonly communicate information upward about 

themselves, co-workers and their problems, organizational 

practices and policies, and what needs to be done and how to do it. 

Organizations and managers are increasingly encouraging 

employees to communicate upward in the spirit of fostering 

organizational justice, intrinsic motivation, and empowerment. 

Upward communication also is a key component of organizational 

efforts to increase productivity and customer service because 

frontline employees generally know what it takes to get the job 

done”. komunikasi ke atas melibatkan pengiriman pesan kepada 

seseorang di tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi. Karyawan 

umumnya mengkomunikasikan informasi tentang diri mereka 

sendiri ke atas, rekan kerja dan masalah mereka, praktek-praktek 

organisasi dan kebijakan, dan apa yang perlu dilakukan dan 
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bagaimana melakukannya. Organisasi dan manajer semakin 

mendorong karyawan untuk berkomunikasi ke atas dalam semangat 

mendorong keadilan organisasi, motivasi intrinsik, dan 

pemberdayaan. Komunikasi ke atas juga merupakan komponen 

kunci dari upaya organisasi untuk meningkatkan produktivitas dan 

layanan pelanggan karena karyawan garis depan umumnya tahu apa 

yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang dilakukan. 

 
3. Komunikasi Horizontal 

Menurut Arni Muhammad (2009: 121) komunikasi horizontal 

adalah pertukaran pesan di antara orang-orang yang sama tingkatan 

otoritasnya di dalam organisasi. Pesan yang mengalir menurut 

fungsi dalam organisasi diarahkan secara horizontal. Pesan ini 

biasanya berhubungan dengan tugas-tugas atau tujuan 

kemanusiaan, seperti koordinasi, pemecahan masalah, penyelesaian 

konflik dan saling memberikan informasi.  

a. Tujuan Komunikasi Horizontal 

1) Mengkoordinasikan tugas-tugas. 

2) Saling membagi informasi untuk perencanaan dan 

aktivitas-aktivitas. 

3) Memecahkan masalah yang timbul di antara orang-orang 

dalam tingkat yang sama. 

4) Menyelesaikan konflik di antara anggota yang ada dalam 

bagian organisasi dan juga antara bagian dengan bagian 

lainnya. 

5) Menjamin pemahaman yang sama. 

6) Mengembangkan sokongan interpersonal. 

b. Metode Komunikasi Horizontal 
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Bentuk yang paling umum dari komunikasi horizontal adalah 

kontak interpersonal yang mungkin terjadi dalam berbagai tipe, 

diantaranya: 

1) rapat komite; 

2) interaksi informal pada waktu jam istirahat; 

3) percakapan telepon; 

4) memo dan nota; 

5) aktivitas sosial; 

6) kelompok mutu; 

c. Masalah dalam Komunikasi Horizontal 

Komunikasi horizontal sangat penting untuk koordinasi pekerjaan 

antara bagian-bagian dalam organisasi. Akan tetapi, bagian-bagian 

itu sendiri mungkin menghalangi komunikasi horizontal. Kahn dan 

Katz mengatakan bahwa organisasi yang agak lebih otoriter 

mengontrol dengan ketat komunikasi horizontal ini. Makin tinggi 

tingkat pimpinannya dan makin rendah tingkat pimpinan makin 

sedikit informasi yang dikenalnya atau yang hanya berkenaan 

dengan bagiannya saja. Keterbatasan informasi menambah 

kekuasaan bagi pimpinan untuk berkuasa. Dengan meningkatkan 

keterbatasan komunikasi horizontal bawahan menjadi tergantung 

kepada informasi yang disampaikan secara vertikal. Pemerintahan 

yang otoriter adalah contoh ekstrem yang mengontrol komunikasi 

horizontal. 

 Sebaliknya dapat pula dilihat bahwa komunikasi horizontal 

berkembang serta tidak terkontrol. Karena struktur organisasi 

mempunyai lebih banyak bagian-bagian dan setiap individu makin 

mempunyai spesialisasi tertentu, kebutuhan akan koordinasi 

bagian-bagian menambah komunikasi horizontal. Komunikasi 

horizontal bertambah karena kekuasaan atau otoritas sentralisasi 

menjadi berkurang. 
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 Menurut Jane Whitney Gibson dan Richard M. Hodgetts 

(1991:225)bahwa sampai relatif baru-baru ini, horizontal atau 

lateral, komunikasi yang terjadi antara orang-orang pada tingkat 

yang sama dari hirarki, mendapat sedikit perhatian dalam struktur 

formal. Namun kompleksitas organisasi saat ini membuat subjek ini 

penting. Banyak dari apa yang disebut komunikasi lateral yang 

terjadi dalam sistem formal dan akan dibahas dalam bab 

berikutnya. Namun, beberapa pertimbangan komunikasi horizontal 

formal sangat penting. 

 Komunikasi horizontal berfungsi setidaknya lima tujuan 

penting. Pertama, itu adalah metode utama upaya koordinasi 

antara unit-unit yang saling bergantung dan departemen. Tanpa 

saluran horisontal yang efektif, misalnya departemen penjualan 

akan mampu memprediksi tanggal pengiriman akurat. Saluran 

lateral yang mereka dengan orang-orang produksi menjaga mereka 

terkoordinasi dalam upaya mereka dan bekerja sebagai sebuah tim. 

Kedua, komunikasi horizontal membangun sistem dukungan sosial 

organisasi. Perbedaan antara menikmati pekerjaan seseorang dan 

hanya menoleransi jam kerja kami sering perasaan persahabatan di 

antara rekan-rekan. Ini adalah manfaat langsung dari sistem 

komunikasi horizontal yang efektif yang digunakan untuk 

mensosialisasikan orang ke dalam sistem dan memberi mereka rasa 

jika milik. Ketiga, itu adalah metode utama berbagi informasi. 

Dengan menghindari memakan saluran vertikal waktu, komunikasi 

horizontal memungkinkanuntuk berbagi informasi secara teratur. 

Komunikasi horizontal yang sehat juga membantu menghindari 

penimbunan informasi.Keempat, komunikasi horizontal 

memfasilitasi pemecahan masalah segala macam. Hal ini 

memungkinkan orang dan unit untuk belajar dari satu sama lain 

dan untuk menghindari "menciptakan kembali roda" setiap kali 
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pertemuan orang baru dan masalah lama. Hal ini juga memfasilitasi 

pemecahan masalah antara unit atau departemen.Solusi efektif 

biasanya muncul di antara rekan-rekan bukannya dipaksakan dari 

atas. Kelima, mencegah konflik antardepartemen yang dihasilkan 

dari kesalahpahaman, distorsi komunikasi, dan kurangnya 

pemahaman. Komunikasi horizontal mempromosikan semangat 

koperasi di seluruh organisasi dan pelajaran yang "kita-mereka" 

sikap yang semua untuk mungkin untuk saling mengembangkan 

antar unit. 

 Robert Kreitner dan Angelo Kinicki (2007:455)“Horizontal 

communication flows within and between employees working in 

different work units, and it is main purpose is coordination. 

During this side ways communication, employees share 

information and best practices, coordinate work activities and 

schedules, solve problems. Offer advice and coaching, and resolve 

conflicts. Horizontal communication is facilitated by project teams, 

committees, team building, social gatherings, and matrix 

structures”. Komunikasi horizontal mengalir dalam dan di antara 

karyawan yang bekerja di unit kerja yang berbeda, dan itu adalah 

tujuan utama adalah koordinasi. Selama komunikasi sisi cara ini, 

karyawan berbagi informasi dan praktik terbaik, 

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kerja dan jadwal, 

memecahkan masalah. Menawarkan saran dan pembinaan, dan 

menyelesaikan konflik. Komunikasi horizontal difasilitasi oleh tim 

proyek, komite, team building, pertemuan sosial, dan struktur 

matriks. 

 Komunikasi horizontal terdiri dari pesan yang dikirim 

antara karyawan yang menempati tingkat yang sama dalam suatu 

organisasi. Contohnya termasuk komunikasi antara anggota 

departemen yang berbeda atau antara rekan kerja di satu 
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departemen. Karena karyawan dikelompokkan menjadi 

departemen, atau kadang-kadang bekerja dalam isolasi relatif dari 

orang lain yang menempati posisi paralel, biasanya ada sedikit 

kesempatan untuk komunikasi horizontal. Namun, koordinasi 

tindakan kadang-kadang mengharuskan bahwa karyawan 

berkomunikasi dengan cepat tanpa melalui proses pengiriman 

pesan hingga hirarki organisasi dan kemudian turun cabang yang 

sesuai. 

Sedangkan Menurut John M. Ivancevich, Robert Konopaske, 

Michael T. Matteson (2008 : 356), “often overlooked in the design 

of most organizations is provision for horizontal communication. 

When the chairperson of the accounting department communicates 

with the chairperson of the marketing department concerning the 

course offerings in a college of bussiness administration, the flow 

of communication is horizontal. Although vertical (upward and 

downward) communication flows are the primary consideration in 

oerganizational design, effective organization also need horizontal 

communication”. Sering diabaikan dalam desain kebanyakan 

organisasi adalah ketentuan untuk komunikasi horizontal. Ketika 

ketua departemen akuntansi berkomunikasi dengan ketua 

departemen pemasaran mengenai penawaran kursus di sebuah 

perguruan tinggi administrasi bisnis, arus komunikasi adalah 

horisontal. Meskipun (atas dan ke bawah) arus komunikasi vertikal 

adalah pertimbangan utama dalam desain oerganizational, 

organisasi yang efektif juga membutuhkan komunikasi horizontal. 

 

Jaringan Komunikasi Informal 

Menurut Arni Muhammad (2009: 124) bila karyawan 

berkomunikasi dengan yang lainnya tanpa memperhatikan posisi 

mereka dalam organisasi, maka pengarahan arus informasi bersifat 
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pribadi. Informasi ini mengalir ke atas ke bawah atau secara 

horizontal tanpa memperhatikan hubungan posisi, kalaupun ada 

mungkin sedikit. Karena komunikasi informal ini menyebabkan 

informasi pribadi muncul dari interaksi diantara orang-orang dan 

mengalir keseluruh organisasi tanpa dapat diperkirakan. Jaringan 

komunikasi lebih dikenal dengan desas-desus (grapevine) atau 

kabar angin. Infomasi yang mengalir dalam jaringan ini, 

kelihatannya berubah-ubah dan tersembunyi. Dalam istilah 

komunikasi grapevine dikatakan sebagai metode untuk 

menyampaikan rahasia dari orang ke orang, yang tidak dapat 

diperoleh melalui jaringan komunikasi formal. Komunikasi informal 

cenderung berisi laporan rahasia mengenai orang dan kejadian-

kejadian yang tidak mengalir secara resmi. Informasi yang 

diperoleh dari desas-desus adalah yang berkenaan dengan apa yang 

didengar atau apa yang dikatakan orang dan bukan apa yang 

diumumkan oleh yang berkuasa.  

 Thomas S. Bateman dan Scoot A. Snell (2009 : 561) 

mengemukakan, “organizational communications differ in 

formality. Formal communications are official, organization 

sanctioned episodes of information transmission. They can move 

upward, downward, or horizontally and often are prearranged 

and necessary for performing some task. Informal communication 

is more unofficial. People gossip; employees complain about their 

bosses; people talk about their favorite sport teams; work teams 

tell new comers how to get by.” komunikasi organisasi berbeda 

dalam formalitas. Komunikasi formal yang resmi, organisasi sanksi 

episode transmisi informasi. Mereka bisa bergerak ke atas, ke 

bawah, atau horizontal dan sering diatur sebelumnya dan perlu 

untuk melakukan beberapa tugas. Komunikasi informal lebih resmi. 

Orang-orang bergosip, karyawan mengeluh tentang bos mereka, 



 
111 

orang berbicara tentang tim olahraga favorit mereka, tim kerja 

memberitahu pendatang baru bagaimana memperolehnya. 

 Menurut Jane Whitney Gibson dan Richard M. Hodgetts 

(1991:239)“in addition to a formal communication system, every 

organization has an informal communication system known as the 

grapevine. (The term grapevine has been with us since the Civil 

War, when it reffered to telegraph lines that were hazardly strung 

through trees; the resulting “vines” frequently produced distorted 

messages, not unlike the organizational grapevine of today). 

Whatever the name, the grapevine is inevitable. Managers who 

spend time bemoaning that fact could profit froma learning, 

instead, to understand, and then to use it constructively. The term 

grapevine describes the informal organizational communication 

system. It refers to any communication taking place outside of the 

prescribed formal channels”. Di samping sistem komunikasi formal, 

setiap organisasi memiliki sistem komunikasi informal dikenal 

sebagai selentingan. ( selentingan jangka telah bersama kami sejak 

Perang Sipil, ketika dirujuk ke jalur telegraf yang Hazardly 

dirangkai melalui pohon; menghasilkan "anggur" sering 

menghasilkan pesan yang menyimpang, tidak seperti selentingan 

organisasi hari ini). Apapun namanya, selentingan tidak bisa 

dihindari. Manajer yang menghabiskan waktu meratapi kenyataan 

bahwa dapat keuntungan dari belajar, sebaliknya, memahami, dan 

kemudian menggunakannya secara konstruktif. Selentingan Istilah 

menggambarkan informal sistem komunikasi organisasi. Ini 

mengacu pada setiap pengambilan komunikasi tempat di luar jalur 

formal yang ditentukan. 

a. Karakteristik Selentingan atau Gossip. 

Meskipun konotasi sering negatif, selentingan flourshes dalam 

setiap organisasi dan mengelola untuk melayani beberapa 
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kebutuhan karyawan sangat penting. Secara umum, ia memiliki 

enam karakteristik. 

1) Ini mentransmisikan pesan cepat. 

2) Hal ini terutama lisan . 

3) Hal ini diarahkan untuk penanganan dari peristiwa biasa.  

4) Hal ini berorientasi pada orang, bukan hal-hal. 

5) Hal ini dikontrol dan diberi makan terutama oleh pekerja  

6) Ini memotivasi karyawan. 

b. Keuntungan dan Kerugian dari Grapevine 

Satu catatan yang lebih makro, selentingan gosip berfungsi untuk 

membangkitkan daya saing dan kreativitas dalam industri yang 

dinamis. Selentingan memiliki beberapa manfaat positif . Pertama, ia 

bertindak sebagai papan terdengar, tempat bagi karyawan untuk 

membiarkan uap dan udara kecemasan dan frustations mereka. 

Katup pengaman psikologis ini bisa sangat penting untuk jangka 

panjang, kelancaran organisasi. Kedua, sistem informal yang sangat 

mempengaruhi lingkungan sosial dan kualitas kehidupan kerja. 

Sebuah selentingan sehat mempromosikan kompatibilitas sosial dan 

koperasi, kelompok kerja timorientasi. Sistem informal yang benar-

benar menetapkan norma-norma perilaku dan cepat bersosialisasi 

pendatang baru seperti apa, dan apa yang tidak, perilaku yang dapat 

diterima. Akhirnya, saluran informal yang mengisi kekosongan 

dengan mengolah informasi tidak ditangani oleh jalur formal. 

Organisasi informal juga memiliki kelemahan. Keempat yang utama 

adalah sebagai berikut:  

1) Beberapa derajat kesalahan dilakukan di pohon anggur, 

meskipun penelitian telah menunjukkan kesalahan ini tidak 

begitu besar seperti banyak peole berpikir. 
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2) Karyawan kadang-kadang makan selentingan dengan 

mementingkan informasi diri sendiri. Mereka menciptakan 

“fakta" bukan sekadar melaporkannya. 

3) Informasi yang diproses oleh selentingan tidak dilindungi 

oleh tanggung jawab yang terbatas. Ketika beberapa orang 

menempatkan pesan ke dalam sistem formal, ia mengambil 

resposibility untuk itu. Jika ada pertanyaan atau komentar 

tentang hal itu, orang-orang tahu di mana untuk menemukan 

sumber. Ini tidak benar, bagaimanapun dengan sistem 

komunikasi informal, dan kurangnya tanggung jawab 

terfokus dapat menyebabkan kebingungan. Tidak ada lokus 

untuk umpan balik. 

4) Meskipun sistem formal terutama eksplisit, sistem informal 

yang sering mengandalkan komunikasi implisit ambigu, di 

mana pesan tidak disampaikan dengan cara yang lurus ke 

depan. 

Robert Kreitner dan Angelo Kinicki (2007:456) 

mengemukakan bahwa, saluran komunikasi informal tidak 

mengikuti rantai perjalanan perintah infomation segala arah dan di 

semua tingkatan. Selentingan tersebut merupakan sistem 

komunikasi resmi dari organisasi informal. Informasi perjalanan 

sepanjang suplemen selentingan resmi atau jalur formal 

komunikasi. Meskipun gosip bisa menjadi sumber rumor tidak 

akurat, itu fungsinya secara positif sebagai sinyal peringatan dini 

untuk perubahan organisasi, media untuk menciptakan budaya 

organisasi, mekanisme untuk mengembangkan kohesivitas 

kelompok, dan cara informal memantul ide dari orang lain. Bukti 

menunjukkan bahwa selentingan masih hidup dan baik di tempat 

kerja saat ini. 
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Komunikasi 

Interpersonal 
 
 

 Pengertian Komunikasi Interpersonal  

Komunikasi merupakan suatu aktivitas manusia yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari.  Komunikasi interpersonal itu membentuk 

pribadi manusia sebagai makhluk sosial dan perkembangan 

kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam melaksanakan kegiatan 

public relation. Komunikasi interpersonal mempunyai peran 

penting untuk perkembangan relasi atau hubungan antar manusia, 

dengan dampaknya mengefektifkan. dan meningkatkan tujuan 

komunikasi. Komunikasi interpersonal dapat juga disebut  

komunikasi  antar  pribadi. 

Menurut John M. Ivancevich, Robert Konopaske, Michael T. 

Matteson (2008: 361)dalam sebuah organisasi, komunikasi 

mengalir dari individu dalam berbagai cara, dari wajah ke wajah 

dan pengaturan kelompok untuk instant messaging dan konferensi 

video. Arus tersebut disebut komunikasi interpersonal dan dapat 

perintah langsung melalui ekspresi wajah yang menyenangkan. 

Perilaku interpersonal tidak bisa ada tanpa komunikasi 

interpersonal. Selain memberikan informasi yang dibutuhkan, 

komunikasi interpersonal juga mempengaruhi bagaimana orang 

merasakan  tentang organisasinya. 

 Bab6 
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Thomas S. Bateman dan Scoot A. Snell (2009:536) 

mengemukakan, ketika orang-orang dalam suatu 

organisasimengadakan pertemuan, berbagi ceritadicafetaria, atau 

memberikanpresentasi, mereka membuatupayauntuk 

berkomunikasi. Untuk memahami 

mengapaupayakomunikasiterkadangmemecahkan masalahdan 

menemukan cara untukmeningkatkan keterampilankomunikasi 

anda, itu membantu untukmengidentifikasi unsur-unsurdariproses 

komunikasi. Komunikasi adalahtransmisiinformasi danmaknadari 

satupihak kepada pihak lainmelalui penggunaansimbol-

simbolbersama. 

a. One Way versus Two Way Communication 

Salah satucara komunikasiadalah prosesdi mana 

informasimengalirhanya dalam satu arah. Sementara, 

komunikasi dua arahadalah sebuah proses dimana 

informasimengalir dalamduaarah-penerima memberikan 

umpan balik, danpengirimmenerimaumpan balik. 

b. Communication Pitfalls 

Seperti yang kita tahu dari pengalaman pribadi, pesan yang 

dimaksudkan pengirim tidak selalu menyeberang ke penerima. 

Anda beroperasi di bawah ilusi jika Anda berpikir ada korelasi 

sempurna antara apa yang Anda katakan dan apa yang orang 

dengar. Lebih umum, proses persepsi dan penyaringan orang 

membuat salah tafsir. Persepsi adalah proses menerima dan 

menafsirkan informasi. Penyaringan adalah proses 

pemotongan, mengabaikan, atau mendistorsi informasi. 

c. Oral and Written Channels 

Komunikasi dapat dikirim melalui berbagai saluran . Termasuk 

lisan, tertulis, dan elektronik. Setiap saluran memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Komunikasi lisan meliputi diskusi 
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tatap muka, percakapan telepon, dan presentasi formal dan 

pidato. Keuntungan adalah pertanyaan yang dapat diajukan 

dan dijawab, umpan balik yang cepat dan langsung, penerima 

dapat merasakan ketulusan pengirim (atau ketiadaan), dan 

komunikasi lisan lebih persuasif dan kadang-kadang lebih 

murah daripada tertulis. Namun, komunikasi lisan juga 

memiliki kelemahan: dapat menyebabkan spontan, sakit-

dianggap pernyataan (dan menyesal), dan tidak ada catatan 

permanen dari itu (kecuali sebuah upaya dibuat untuk record 

itu). 

Komunikasi tertulis meliputi email, memo, surat, laporan, 

komputer berkas dan dokumen tertulis lainnya . Keuntungan 

menggunakan pesan tertulis adalah bahwa pesan dapat direvisi 

beberapa kali, itu adalah catatan permanen yang dapat 

disimpan, pesan tetap sama bahkan jika disampaikan melalui 

banyak orang, dan penerima memiliki lebih banyak waktu 

untuk menganalisis pesan. Kerugiannya adalah bahwa 

pengirim tidak memiliki kontrol atas di mana, kapan, atau jika 

pesan dibaca. Pengirim tidak menerima umpan balik langsung, 

penerima tidak dapat memahami bagian dari pesan, dan pesan 

harus lebih lama untuk mengandung informasi yang cukup 

untuk menjawab pertanyaan diantisipasi. 

Arni Muhamad (2002:158) mengemukakan bahwa 

komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi 

diantara seseorang dengan paling kurang seorang lainnya atau 

biasanya di antara dua orang yang dapat langsung diketahui 

balikannya. Dengan ditambahnya orang yang terlibat dalam 

komunikasi, menjadi bertambahlah persepsi orang dalam kejaidan 

komunikasi sehingga bertambah kompleklah komunikasi tersebut. 
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Sebuah proseskooperatifditunjukkanoleh garis-

garisterbukakomunikasiyangmemberikaninformasi yang 

relevanantara anggotaorganisasi. Dihadapkan 

dengankeniscayaankonflik, para anggotamenghitung 

bahwakerjasamaakan lebih praktisdaripada kompetisi, 

danberkomunikasi secara terbukadan jujurlebih baik daripada 

tidakberkomunikasi. Oleh karena itu,setiap 

orangtertarikmemberitahu orang lainsertamendapat informasi. 

Sejauh komunikasiyang bersangkutan, proses yang 

kompetitifditandai 

denganbaikkurangnyamencolokkomunikasiataukomunikasi 

yangsama sekalimenyesatkan. Selain itu, banyakmata-

mataatauinfiltrasidapat dicobauntuk mendapatkan kelebihan 

ataspesertalainnya. Kebutuhandasarinformasimasih ada, tetapi 

perbedaandi sini adalah bahwaorang akanlebih tertarik 

padainformasimendapatkaninformasidaripadamemberi. 

Arni Muhamad (2002:21) komunikasi interpersonal 

merupakan komunikasi yang terjadi antar manajer dengan 

karyawan yang satu dengan karyawan yang lain. Dalam suatu 

organisasi, pola komunikasi yang terbangun dalam komunikasi 

antarpribadi lebih bersifat informal atau tidak formal. Yang 

terpenting dalam hal ini adalah bagaimana penerima pesan tersebut 

dapat memahami pesan yang disampaikan dengan baik. 

 

Karakteristik Komunikasi Interpersonal (Antarpribadi)  

Komunikasi antarpribadi adalah komunikasi yang dilakukan antara 

seseorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat maupun 

organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut, paling tidak ada empat 

hal penting yang perlu diperhatikan menurut Joko Purwanto (2006: 

21) antara lain: 
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1. Komunikasi dilakukan oleh dua orang atau lebih. 

2. Menggunakan media tertentu misalnya telepon ataupun   dengan 

tatap muka. 

3. Bahasa yang digunakanbersifat informal. 

4. Tujuan yang ingin dicapai dapat bersifat personal bila 

komunikasi terjadi dalam suatu masyarakat dan untuk 

pelaksanaan tugas pekerjaan bila komunikasi terjadi dalam suatu 

organisasi. 

        Menurut Barnlund yang dikutif oleh Wiryanto (2004: 32) 

komunikasi antar pribadi ataiu interpersonal diartikan sebagai 

pertemuan antara dua-tiga atau mungkin empat orang, yang terjadi 

sangat sponta dan tidak berstruktur. Selanjutnya terdapat beberapa 

ciri untuk mengenali  komunikasi interpersonal, yaitu: (1) bersifat 

spontan; (2) tidak mempunyai struktur; (3) terjadi secara 

kebetulan; (4) tidak mengejar tujuan yang telah direncakan; (5) 

identitas keanggotaannya tidak jelas; dan (6) dapat terjadi hanya 

sambil lalu. 

Devito (1976) mengemukakan suatu komunikasi antar pribadi 

mengandung ciri-ciri: (1) keterbukaan; (2) empati; (3) dukungan; 

(4) rasa positif; dan (5) kesamaan. Pendapat lain Menurut Evert M. 

Rogers dalam Depari (1988) dan Alo Liwiweri (1991: 13) ada 

beberapa ciri komunikasi yang menggunakan saluran antar pribadi 

yakni: (1) arus pesan yang cenderung dua arah; (2) konteks 

komunikasinya tatap muka; (3) tingkat umpan balik yang terjadi 

tinggi; (4) kemampuan mengatasi tingkat selektivitas (terutama 

“selective exposure” yang tinggi; (5) kecepatan jangkauan terhadap 

audience yang besar relatif lambat; dan (6) efek yang mungkin 

terjadi ialah perubahan sikap. 
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Dari berbagai sumber tersebut di atas, dapat dirumuskan 

bahwa komunikasi antar pribadi mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1. Komunikasi antar pribadi biasanya terjadi secara spontan dan   

sambil lalu. 

2. Komunikasi antar pribadi tidak mempunyai tujuan terlebih 

dahulu. 

3. Komunikasi antar pribadi terjadi secara kebetulan di antara 

peserta yang tidak mempunyai identitas yang jelas. 

4. Komunikasi antar pribadi mempunyai akibat yang disengaja 

maupun yang tidak disengaja. 

5. Komunikasi antar pribadi seringkali berlangsung berbalas-

balasan. 

6. Komunikasi antar pribadi menghendaki paling sedikit 

melibatkan hubungan dua orang dengan suasana yang bebas, 

bervariasi, adanya kepengaruhan. 

7. Komunikasi antar pribadi tidak dikatakan tidak sukses jika tidak 

membuahkan hasil. 

8. Komunikasi antar pribadi menggunakan lambang-lambang  

bermakna. 

 Berdasarkan pengertian dari komunikasi interpersonal, Djoko 

Purwanto (2006: 44) terdapat paling tidak ada empat hal penting 

yang harus diperhatikan, antara lain: 

1. Komunikasi dilakukan oleh dua orang atau lebih. 

2. Menggunakan media tertentu, misalnya telepon, telepon seluler 

atau bertatap muka langsung. 

3. Bahasa yang digunakan  bersifat informal dapat menggunakan 

bahasa daerah, bahasa pergaulan atau bahasa campuran. 

4. Tujuan yang ingin dicapai dapat bersifat personal bila 

komunikasi terjadi dalam suatu masyarakat. 
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  Dalam organisasi komunikasi antar pribadi atau interpersonal 

merupakan komunikasi antara seseorang dengan orang lain dalam 

suatu organisasi atau masyarakat. 

 

 

Klasifikasi Komunikasi Interpersonal  

Ada macam-macam nama dalam komunikasi interpersonal antara 

lain dialog, wawancara, percakapan dan komunikasi tatap muka. 

Redding  dalam Arni Muhamad (2002: 159) mengembangkan 

klasifikasi komunikasi interpersonal menjadi interaksi intim, 

percakapan sosial, interaksi atau pemeriksaan dan wawancara. 

 
1. Interaksi Intim 

Interaksi intim termasuk komunikasi di antara teman baik, 

pasangan yang sudah menikah, anggota famili, dan orang-orang 

yang mempunyai ikatan emosional yang kuat. Misalnya hubungan 

yang terlibat diantra kedua orang teman baik dalam organisasi yang 

mempunyai interaksi personal mungkin diluar peran dan fungsinya 

dalam organisasi. 

 
2. Percakapan Sosial 

Percakapan sosial adalah interaksi untuk menyenakan seseorang 

sederhana dengan sedikit pembicaraan. Pembicaraan biasannya 

tidak begitu terlibat secara mendalam. Tipe komunikasi tatap muka 

penting bagi pengembangan hubungan informal dalam organisasi. 

Jika dua orang atau lebih bersama-sama dan berbicara tentang 

perhatian, minat diluar organisasi. 

 
3. Interogasi atau Pemeriksaan 

Interogasi atau pemeriksaan adalah interaksi antar seseorang yang 

ada dalam kontrol yang meminta atau bahkan menuntut informasi 
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dari pada yang lain. Misalnya seseorang pengacara memerikas 

seorang saksi atau seorang pelaksana hukum menanyai seorang 

tersangka.  

 

 

4. Wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi interpersonal di mana 

dua orang terlibat dalam percakapan yang berupa Tanya jawab. 

Salah seorang mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan 

informasi dan yang lainnya mendengarkan dengan baik kemudian 

memberikan jawaban yang dikehendaki sampai tujuan wawancara 

tercapai. 

 

 Tujuan Komunikasi Interpersonal  

Menurut Djoko Purwanto (2006: 22) terdapat beberapa tujuan 

komunikasi interpersonal, adalah sebagai berikut: 

1. Menyampaikan Informasi 

Pada saat seseorang berkomunikasi pasti memiliki beberapa tujuan, 

salah satunya adalah ingin menyampaikan informasi. Misalnya 

seorang guru menyampaikan informasi pada seorang peserta didik 

dengan tujuan menyampaikan informasi bahwa dia harus lebih 

meningkatkan belajarnya secara maksimal menjelang ujian sekolah. 

2. Berbagi Pengalaman 

Komunikasi interpersonal dapat juga bertujuan untuk berbagi 

pengalaman seseorang yang menurutnya sangat perlu diketahui 

oleh seseorang. Pengalaman yang disampaikan dapat pengalaman 

menyenangkan atau tidak menyenangkan kepada orang yang sangat 

dapat dipercaya atau teman dekatnya saja. 

3. Menumbuhkan Simpati 
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Simpati merupakan suatu sikap positif yang ditujukan oleh 

seseorang yang muncul dari lubuk  hati yang paling dalam untuk 

ikut merasakan bagaimana beban derita, musibah, kesedihan dan 

kepiluan yang sedang dirasakan bagaimana oleh orang lain. 

Komunikasi  dapat juga digunakan untuk menumbuhkan rasa 

simpati seseorang  kepada orang lain. Berbagai cara untuk 

menumbuhkan rasa simpati seseorang kepada orang lain antara    

lain dapat dilakukan dalam bentuk du-kungan moril, bantuan dana, 

obat-obatan, dan lain-lain. 

4. Melakukan Kerja Sama 

Tujuan komunikasi interpersonal yang lainnya adalah untuk 

melakukan kerja sama antara seseorang dengan orang lain untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Sebagai contoh, seseorang bekerja 

ama untuk meningkatkan kinerjanya lebih baik. 

5. Menceritakan Kekecewaan atau Kekesalan 

Komunikasi interpersonal juag dapat bertujuan untuk digunakan 

seseorang menceritakan kekecewaan atau kekesalannya pada 

sesuatu hal. Selanjutnya diharapkan jika seseorang sudah 

menyampaikan perasaannya tentang kekecewaan atau kekesalannya 

dapat mengu-rangi rasa kecewanya.  

6. Menumbuhkan Motivasi 

Melalui komunikasi interpersonal, seseorang dapat memotivasi 

orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik dan positif. Motivasi 

adalah dorongan kuat dari dalam diri seseorang untuk melakukan 

suatu kegiatan. Misalnya seorang siswa yang malas belajar atau 

memiliki permasalahan maka dapat diberikan motivasi oelh guru 

bimbingan konseling yang ada di sekolah. 

 Pendapat yang hampir sama tentang beberapa tujuan 

komunikasi interpersonal, menurut Arni Muhamad (2009: 

165),diantara tujuan-tujuan itu adalah sebagai berikut: 
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1. Menemukan Diri Sendiri 

Komunikasi interpersonal memberikan kesempatan kepada kita 

untuk berbicara tentang apa yang kita sukai, atau mengnai diri kita. 

Sangat menarik dan mengasyikkan bila berdiskusi menganai 

perasaan, pikiran dan tingkah laku kita sendiri. Dengan 

membicarakan diri kita dengan orang lain, kita memberikan sumber 

balikan yang luar biasa. Melalui kemunikasi kita juga belajar 

bagaimana kita menghadapi yang lain. 

2. Menemukan Dunia Luar 

Hanya berkomunikasi interpersonal menjadikan kita dapat 

memahami lebih banyak tentang diri kita dan orang lain yang 

berkomunkasi dengan kita. Hal itu menjadikan kita memahami 

lebih banyak dunia luar, dunia objek, kejadian-kejadian dan orang 

lain. 

3. Membentuk dan Menjaga Hubungan yang Penuh Arti 

Salah satu keinginan orang yang paling besar adalah membentuk 

dan memelihara hubungan dengan orang lain. Banyak dari waktu 

kita, kita pergunakan dalam komunikasi interpersonal di artikan 

untuk membentuk dan menjaga hubungan sosial dengan orang lain. 

Hubungan yang demikian membantu mengurangi kesepian dan 

depresi, menjadikan kita salaing berbagi informasi. 

4. Berubah Sikap Dan Tingkah Laku 

Banyak waktu kita pergunakan untuk mengubah sikap dan tingkah 

laku orang lain dengan pertemuan interpersonal. Kita boleh 

menginginkan mereka memilih cara tertentu, misalnya mencoba 

diet yang baru, membeli barang tertentu, melihat film, menulis 

membaca buku, memasuki bidang tertentu dan percaya bahwa 

sesuatu itu benar atau salah. Kita banyak menggunakan waktu 

waktu terlibat dalam posisi interpersonal. 

5. Untuk Bermain dan Kesenangan 
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Bermain mencakup semua aktivitas yang mempunyai tujuan utama 

yaitu mencari kesenangan. Berbicara dengan teman mengenai 

aktivitas kita pada waktu akhir pekan, berdiskusi menganai olah 

raga, mecaritakan cerita-cerita lucu, pada umumnya hal itu adalah 

merupakan pembicaraan yang menghabiskan waktu. 

 

6. Untuk Membantu 

Ahli-ahli kejiawaan atau psikologis klinis dan terapi menggunakan 

komunikasi interpersonal dalam kegiatan professional merka untuk 

mengarahkan kliennya. Kita semua juga berfungsi membantu orang 

lain dalam interaksi interpersonal kita sehari-hari. 

 

 Model Komunikasi Interpersonal  

1. Linier Models 

Julia T. Wood (2007:15) mengemukakan, model pertama 

komunikasi antarpribadi (Laswell, 1948) menggambarkan sebagai 

komunikasi yang sejajar. Ini adalah model verbal yang terdiri dari 

lima pertanyaan yang menggambarkan urutan tindakan yang 

membentuk komunikasi: apa ? Katakanlah apa ? Dalam media apa ? 

Untuk siapa ? Dengan efek apa ? Model linier ini awalnya memiliki 

kelemahan serius. Mereka digambarkan sebagai komunikasi 

mengalir hanya dalam satu arah, yaitu dari pengirim ke penerima 

pasif. Ini mengimplikasikan bahwa pendengar tidak pernah 

mengirim pesan dan bahwa mereka hanya menyerap pasif apa yang 

pembicara katakan. 

Tapi bukan berarti komunikasi ini tidak benar-benar terjadi. 

Pendengar mengangguk, cemberut, senyum, terlihat bosan atau 

tertarik, dan sebagainya, dan mereka secara aktif bekerja untuk 

memahami pesan orang lain. Model linier juga memiliki kekeliruan 

dengan mewakili komunikasi sebagai urutan tindakan di mana satu 
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langkah (mendengarkan) berikut langkah sebelumnya (berbicara). 

Dalam interaksi yang sebenarnya, berbicara dan menyimak terjadi 

secara bersamaan atau mereka tumpang tindih. Pada pekerjaan, 

para pekerja bertukar pikiran, dan masing-masing mendengarkan 

dan merespon sebagai salah satu orang berbicara, orang-orang yang 

berbicara juga mendengarkan isyarat dari orang lain. Online, seperti 

kita menulis mssage, pesan instan muncul di layar kita. Pada setiap 

saat dalam proses komunikasi interpersonal, peserta secara 

simultan mengirim dan menerima pesan dan beradaptasi satu sama 

lain. 

 
2. Interactive Models 

Model interaktif digambarkan komunikasi sebagai proses di mana 

pendengar memberikan umpan balik, yang merupakan respon 

terhadap pesan. Selain itu, model interaktif mengakui komunikasi 

menciptakan dan menafsirkan pesan berdasarkan pengalaman 

pribadi. Semakin banyak pengalaman komunikator, semakin baik 

mereka dapat saling memahami. Ketika bidang pengalaman tidak 

tumpang tindih, kesalahpahaman dapat terjadi.  

Meskipun model interaktif merupakan perbaikan atas model 

linier, namun masih menggambarkan komunikasi sebagai sebuah 

proses yang berurutan di mana satu orang adalah pengirim dan 

yang lain adalah penerima. Pada kenyataannya, semua orang yang 

terlibat dalam komunikasi mengirim dan menerima pesan. Model 

interaktif juga gagal untuk menangkap sifat dinamis dari 

komunikasi interpersonal dan cara berubah dari waktu ke waktu. 

Untuk contoh, dua orang berkomunikasi lebih terbuka setelah 

berbulan-bulan bertukar pesan melalui e-mail daripada yang 

mereka lakukan pertama kali mereka bertemu di chat room. Dua 
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rekan kerja berkomunikasi dengan lebih mudah dan efektif setelah 

berbulan-bulan bekerja sama dalam sebuah tim proyek. 

 
3. Transactional Models 

Model transaksional komunikasi interpersonal menggambarkan 

dinamika komunikasi interpersonal dan peran ganda orang selama 

proses tersebut. Selain itu, model ini mencakup fitur waktu untuk 

memanggil perhatian kita pada fakta bahwa pesan , kebisingan, dan 

bidang pengalaman bervariasi dari waktu ke waktu . 

Model transaksional mengakui bahwa kebisingan hadir 

seluruh komunikasi interpersonal. Selain itu, model ini mencakup 

fitur waktu untuk mengingatkan kita bahwa komunikasi orang 

bervariasi dari waktu ke waktu. Setiap bidang komunikasi tentang 

pengalaman, dan bidang berbagi pengalaman antara komunikator , 

berubah dari waktu ke waktu. Seperti kita berinteraksi dengan 

orang lain. Seperti kita menemukan orang-orang baru dan 

mendapatkan pengalaman baru yang memperluas kita, kita 

mengubah cara kita berinteraksi dengan orang lain . Seperti kita 

mengenal orang lain dari waktu ke waktu, hubungan bisa menjadi 

lebih informal dan intim. Misalnya, orang-orang yang bertemu 

secara online kadang-kadang memutuskan untuk mendapatkan 

bersama-sama tatap muka, dan persahabatan yang serius atau 

percintaan bisa terjadi. 

Model transaksional juga menjelaskan bahwa komunikasi 

terjadi dalam sistem yang mempengaruhi apa dan bagaimana orang 

berkomunikasi dan apa makna diciptakan . Sistem mereka, atau 

konteks, termasuk sistem bersama kedua komunikator (kampus, 

kota, tempat kerja, agama, kelompok sosial, atau budaya) dan 

sistem pribadi masing-masing orang (keluarga, asosiasi keagamaan, 

teman-teman). 
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Akhirnya, kita harus menekankan bahwa model transaksional 

tidak label satu orang untuk pengirim dan penerima lainnya. 

Sebaliknya, kedua orang didefinisikan sebagai komunikator yang 

sama-sama berpartisipasi dan sering simultan dalam proses 

komunikasi. Ini berarti bahwa, pada saat tertentu dalam 

komunikasi, Anda mungkin mengirim pesan, menerima pesan, atau 

melakukan keduanya pada saat yang sama. Karena komunikator 

mempengaruhi satu sama lain (rothwell, 2004) komunikasi 

interpersonal melibatkan tanggung jawab etis.  

 

 Hubungan Kekuasaan dengan Komunikasi 

Interpersonal  

French dan Roven  dalam Arni Muhamad (2009:178) membedakan 

5 tipe kekuasaan (power). 

 
1. Reward Power 

Reward power adalah kekuasaan yang diperoleh atas dasar 

pemberian hadiah atau reward kepada orang lain. Misalnya, seorang 

atasan meminta bawahannya melakukan sesuatu atas dasar 

kerelaannya dan bawahan melakukannya itu karena percaya kepada 

kemampuan atasan memberikan hadiah. Hadiah yang diberikan 

mungkin sesuatu seperti uang, jam kerja yang lebih baik, lebih 

banyak fasilitas, objek fisik lainnya atau mungkin juga suatu 

ekspresi penghargaan atau kasih sayang. 

 Agarreward power itu efektif mestilah dipersepsi sebagai 

sesuatu yang berharga oleh orang yang menerimanya. Juga orang 

yang memberikannya mestilah dipersepsi mempunyai kesanggupan 

memberikannya. 

 
2. Coersive Power 
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Coersive power atau kekuasaan yang bersifat paksaan, melibatkan 

kemampuan mengontrol yaitu kemampuan dari pengirim pesan 

menggunakan hukuman jika orang yang menerima pesan tidak 

menuruti atau mematuhi suatu permintaan. 

 

 

 

3. Legitimate Power 

Kekuasaan yang berdasarkan hukum seperti yang dinyatakan dari 

norma-norma atau nilai-nilai yang ada dalam organisasi yang 

memberikan hak kepada individu atau kelompok untuk 

menentukan tingkah laku tertentu.kekuasaan secara hukum 

berhasil bila seorang bawahan dengan kebajikan mengambil posisi 

pada suatu organisasi, setuju untuk menerima instruksi dari atasan.  

 
4. Referent Power 

Referent power datang dari keinginan bawahan untuk 

mengidentifikasi atau menyenangkan atasannya. Referent power 

berhubungan dengan keinginan bawahan untuk berhubungan 

secara dekat atau menyukai atasan. 

 
5. Skill Power 

Seorang yang dipersepsi mempunyai pengetahuan atau keahlian 

dalam bidang tertentu dikatakan mempunyai power keahlian. 

Power keahlian ini terbatas dengan keahlian seseorang dan 

mempunyai sedikit area dan tidak mencakup area orang lain. Orang 

yang mempunyai kekuasaan keahlian dalam bidang tertentu akan 

berkurang kekuasaannya di luar areanya. 

Ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik tentang 

kekuasaan dan komunikasi interpersonal. Pertama, tipe kekuasaan 

tertentu tidaklah bekerja pada isolasi pada situasi yang diberikan. 
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Kedua, kekuasaan tidaklah didistribusikan sama dengan hirarki 

organisasi. Beberapa individu mempunyai lebih banyak kekuasaan 

daripada yang lain. Ketiga, kekuasaan tidaklah atribut individual, 

tetapi hasil suatu persepsi. Hubungan interpersonal dalam 

organisasi banyak dipengaruhi oleh persepsi kita mengenai 

kekuasan. 

 

 Hambatan Komunikasi Interpersonal  

Jane Whitney Gibson dan Richard M. Hodgetts (1991: 87) 

mengemukakan, “every day, at home, at work, and in our business 

and personal relationships, much of our communication activity 

misses the mark. Even more alarming is the fact that much of the 

time we are unaware that our message has been understood. Three 

of the most barriers to effective interpersonal communication: 

perception, lack of self-disclosure, and language”. Setiap hari, di 

rumah, di tempat kerja, dan dalam hubungan bisnis dan pribadi 

kita, banyak aktivitas komunikasi kita meleset dari sasaran. Bahkan 

yang lebih mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa sebagian 

besar waktu kita tidak menyadari bahwa pesan kita telah 

dimengerti. Tiga yang paling hambatan komunikasi interpersonal 

yang efektif: persepsi, kurangnya keterbukaan diri, dan bahasa. 

 
1. Perception 

Perception is a person’s view of reality. This reality can either be 

sensory or normative. Sensory perception is physical reality. It 

refers to how we see concrete, visible phenomena. Normative 

perception is interpretative reality. It deals with matters of opinion 

or personal preference. Persepsi adalah pandangan seseorang 

tentang realitas. Kenyataan ini dapat menjadi indera atau normatif. 

Persepsi sensorik adalah realitas fisik. Hal ini mengacu pada 
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bagaimana kita melihat beton, fenomena terlihat. Persepsi normatif 

adalah realitas interpretatif. Ini berkaitan dengan masalah-masalah 

pendapat atau preferensi pribadi. 

 
2. Lack of Self-Disclosure 

One of the often overlooked prerequisites for succesful 

communication is the ability comfortably to engage in self-

disclosure. Often our natural tendency is to say as little as possible 

about ourselves and to keep all knowledge and feelings inside. 

salah satu prasyarat sering diabaikan untuk komunikasi sukses 

adalah kemampuan nyaman untuk terlibat dalam pengungkapan 

diri. Seringkali kecenderungan alami kita adalah untuk mengatakan 

sesedikit mungkin tentang diri sendiri dan untuk menyimpan 

semua pengetahuan dan perasaan dalam. 

 
3. Language 

After perception, language is the second greatest barrier to 

interpersonal communication. Words are often misleading and 

misunderstood. Language problem can be devided into two areas: 

semantic and general semantics. Semantic refers to the study of 

meaning, whereas general semantics postulates a theory of 

behavior based on language patterns. Setelah persepsi, bahasa 

adalah penghalang terbesar kedua untuk komunikasi interpersonal. 

Kata-kata yang sering menyesatkan dan disalahpahami. Masalah 

bahasa dapat dibagi menjadi dua daerah: semantik semantik dan 

umum. Semantic mengacu pada studi tentang makna, sedangkan 

semantik umum mendalilkan teori perilaku yang didasarkan pada 

pola bahasa. 

 
4. Information Overload 
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Menurut Steven L McShane  dan Ann Von Glinov (2008: 

323)“Information overload is a condition in which the volume of 

information received exceeds a person’s capacity to get through it”. 

employee have a certain information processing capacity-the 

amount of information that they are able to precess in a fixed unit 

of time. at the same time, jobs have a varying information load- the 

amount of information to be processed per unit of time”. informasi 

yang berlebihan adalah suatu kondisi di mana volume informasi 

yang diterima melebihi kapasitas seseorang untuk bisa melewatinya. 

informasi yang berlebihan terjadi ketika volume informasi yang 

diterima melebihi kapasitas seseorang untuk bisa melewatinya. 

karyawan memiliki tertentu pengolahan informasi kapasitas jumlah 

informasi yang mereka mampu presesi dalam unit waktu yang tetap. 

pada saat yang sama, pekerjaan memiliki informasi beban-jumlah 

yang bervariasi dari informasi yang akan diproses per unit waktu. 
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Komunikasi  

Kelompok Kecil 
 
 
 

 Pendahuluan  

Kehidupan kelompok adalah sebuah naluri manusia sejak ia 

dilahirkan. Naluri ini yang mendorongnya untuk selalu menyatukan 

hidupnya dengan orang lain dalam kelompok. Naluri berkelompok 

itu juga yang mendorong manusia untuk menyatukan dirinya 

dengan kelompok yang lebih besar dalam kehidupan di 

sekelilingnya, bahkan mendorong manusia menyatu dengan alam. 

Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka setiap manusia melakukan 

proses yang dinamakan adaptasi. Adaptasi dengan kedua 

lingkungan tadi  manusia lain dan alam sekitarnya dapat 

melahirkan struktur sosial baru yang disebut dengan kelompok 

sosial.  

 Bab7 
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Seiring dengan perkembangan usia dan intelektual, maka 

kehidupan sosial semakin kompleks, kita mulai masuk menjadi 

anggota kelompok sekunder; sekolah, lembaga keagamaan, tempat 

pekerjaan dan kelompok-kelompok sekunder yang sesuai dengan 

minat dan keterikatan kita. Komunikasi kelompok digunakan untuk 

saling bertukar informasi, menambah pengetahuan, memperteguh 

atau mengubah sikap dan perilaku. 

Kelompok menjadi kerangka rujukan kita dalam 

berkomunikasi. Agar dapat disebut kelompok ketika anggota-

anggotanya memiliki kesadaran akan ikatan yang sama yang 

mempersatukan mereka. Jadi ada sense of belonging yang tidak 

dimiliki orang yang bukan anggota. Nasib anggota-anggota 

kelompok juga saling bergantung satu sama lain. Identifikasikan 

kelompok dimana sekarang anda menjadi anggotanya, dan analisis 

bagaimana kelompok tersebut mempengaruhi perilaku komunikasi. 

Bagaimana komunikasi dalam kelompok mempengaruhi cara 

pengambilan keputusan. 

Komunikasi dalam kelompok baik kelompok kecil maupun 

kelompok besar memiliki pengaruh yang besar dalam sebuah 

organisasi. Oleh karena itu, kami membahas dan membatasi 

komunikasi kelompok kecil saja dalam makalah ini. 

 

Pengertian Komunikasi Kelompok Kecil  

Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan 

bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan 

bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka 

sebagai bagian dari kelompok tersebut. (Deddy Mulyana, 2005:22). 

Kelompok orang sangat bervariasi seperti keluarga, kelompok kerja, 

kelompok belajar, kelompok pimpinan dan lain-lain. Dalam 

mengefektifkan kelompok mereka sebaiknya saling berinteraki satu 
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sama lain. Jika mereka saling berinteraksi artinya mereka sudah 

melakukan komunikasi dalam, kelompok. Setiap kelompok jumlah 

anggotanya tidak sama. Jika anggota dapat berinteraksi satu sama 

lain dan saling mengenal satu sama lain dengan baik hal ini berarti 

termasuk jenis kelompok kecil. 

Pengertian kelompok dari segi persepsi, seperti dikemukakan 

oleh Smith, “We may define a social group as a unit consisting of a 

plural number of separate organism (agents) who have a collective 

perception of their unity and who have the ability to act or are 

acting in a unitary manner toward their environment”. Dalam hal 

ini, Smith menggunakan istilah social group sebagai unit yang 

terdiri atas beberapa anggota yang mempunyai persepsi bersama 

tentang kesatuan mereka (Walgito, 2007:6-7). Selain itu terdapat 

juga pengertian kelompok atas dasar motivasi, tujuan, 

interdepedensi, interaksi, dan juga struktur. 

Menurut Anwar Arifin (1984:33) komunikasi kelompok 

adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam 

suatu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konperensi 

dan sebagainya. Michael Burgoon (dalam Wiryanto, 2005) 

mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap 

muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah 

diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan 

masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat 

karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat.  

Menurut Enjang AS (2009: 24) komunikasi kelompok (group 

communication) di dalamnya termasuk juga komunikasi tatap 

muka dan komunikasi langsung, karena komunikator dan 

komunikan berada dalam situasi saling berhadapan dan saling 

melihat. Sedangkan menurut Arni Muhammad (2011: 182) 

komunikasi kelompok kecil adalah suatu kumpulan individu yang 
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dapat mempengaruhi satu sama lain, memperoleh beberapa 

kepuasan satu sama lain, berinteraksi untuk beberapa tujuan, 

mengambil peranan, terikat satu sama lain dan berkomunikasi tatap 

muka.  

Komunikasi kelompok kecil (small group communication) 

merupakan proses komuni-kasi antara tiga orang atau lebih yang 

berlangsung secara tatap muka. Dalam kelompok tersebut anggota 

berinteraksi satu sama lain. Tipe komunikasi ini oleh 

banyak kalangan di-nilai sebagai pengembangan dari komunikasi 

antarpribadi.  

Komunikasi kelompok kecil merupakan proses komunikasi 

antara tiga orang atau lebih yang berlangsung secara tatap muka. 

Trenholm dan Jensen (1995:26) mengatakan komunikasi antara 

dua orang yang berlangsung secara tatap muka, biasanya bersifat 

spontan dan informal. Peserta satu sama lain menerima umpan 

balik secara maksimal. Peserta komunikasi berperan secara fleksibel 

sebagai pengirim dan penerima. Setelah orang ketiga bergabung di 

dalam interaksi tersebut, berakhirlah komunikasi antarpribadi, dan 

berubah menjadi komunikasi kelompok kecil.   

Para ahli komunikasi kelompok mendefinisikan arti 

komunikasi kelompok yang relative berbeda dengan pengertian 

komunikasi kelompok kecil. Michael Burgoon (1978:224) 

mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai berikut “komunikasi 

kelompok adalah komunikasi secara tatap muka anatara tiga orang 

atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagai 

informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota 

anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota anggota 

yang lain secara tepat”. 

Keberhasilan komunikasi kelompok di sebabkan oleh 

keterbukaan anggota menanggapi, anggota dengan senang hati 
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menerima informasi, kemauan anggota merasakan apa yang 

dirasakan anggota lain, situasi kelompok yang mendukung 

komunikasi berlangsung secara efektif, perasaan positif terhadap 

diri anggota kelompok, dorongan terhadap orang lain agar lebih 

aktif berpartisipasi, dan kesetaraan, yakni bahwa semua anggota 

kelompok memiliki gagasan yang penting untuk disumbangkan 

kepada kelompok. 

Menurut Shvoong, Komunikasi kelompok kecil terjadi ketika 

tiga orang atau lebih bertatap muka, biasanya di bawah pengarahan 

seorang pemimpin untuk mencapai tujuan atau sasaran bersama 

dan mempengaruhi satu sama lain. Inti dari definisi ini adalah 

bahwa masyarakat berinteraksi, mereka saling bergantung, dan 

saling mempengaruhi.  

Jadi, komunikasi kelompok kecil adalah komunikasi yang 

dilakukan oleh tiga orang atau lebih dengan melakukan interaksi 

untuk mencapai suatu tujuan seperti menyampaikan informasi, 

memecahkan masalah, dan sebagainya.  

 

 Fungsi Komunikasi Kelompok Kecil  

Keberadaan suatu kelompok, baik kelompok kecil ataupun 

kelompok besar, dalam masyarakat dicerminkan oleh adanya 

fungsi-fungsi yang akan dilaksanakannya. Fungsi-fungsi tersebut 

mencakup fungsi hubungan sosial, pendidikan, persuasi, 

pemecahan masalah, dan pembuatan keputusan, serta fungsi terapi. 

Semua fungsi tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan 

masyarakat, kelompok, dan para anggota kelompok itu sendiri. 

Fungsi-fungsi tersebut antara lain:  

1. Fungsi pertama dalam kelompok adalah hubungan sosial, 

dalam arti bagaimana suatu kelompok mampu memelihara dan 

memantapkan hubungan sosial di antara para anggotanya, 
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seperti bagaimana suatu kelompok secara rutin memberikan 

kesempatanan kepada anggotanya untuk melakukan aktivitas 

yang informal, santai, dan menghibur.  

2. Pendidikan adalah fungsi kedua dari kelompok, dalam arti 

bagaimana sebuah kelompok secara formal maupun informal 

bekerja untuk mencapai dan mempertukarkan pengetahuan. 

Fungsi pendidikan tergantung pada tiga faktor, yaitu jumlah 

informasi baru yang dikontribusikan, jumlah partisipan dalam 

kelompok, serta frekuensi interaksi di antara para anggota 

kelompok.  

3. Fungsi persuasi. Seorang anggota kelompok berupaya 

mempersuasi anggota lainnya supaya melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu. Seseorang yang terlibat usaha-usaha 

persuasif dalam suatu kelompok, membawa resiko untuk tidak 

diterima oleh para anggota lainnya, jika usaha-usaha 

persuasifnya terlalu bertentangan dengan nilai-nilai yang 

berlaku dalam kelompok, dan justru dapat menimbulkan 

konflik dalam kelompok.  

4. Fungsi problem solving. Kelompok juga dicerminkan dengan 

kegiatan-kegiatannya untuk memecahkan persoalan dan 

membuat keputusan-keputusan. Pemecahan masalah (problem 

solving) berkaitan dengan penemuan alternatif atau solusi yang 

tidak diketahui sebelumnya, sedangkan pembuatan keputusan 

(decision making) berhubungan dengan pemilihan antara dua 

atau lebih solusi.  

5. Fungsi terapi. Kelompok terapi memiliki perbedaan dengan 

kelompok lainnya, karena kelompok terapi tidak memiliki 

tujuan. Objek dari kelompok terapi adalah membantu setiap 

individu mencapai perubahan personalnya. Tentunya, individu 

tersebut harus berinteraksi dengan anggota kelompok lainnya 
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guna mendapatkan manfaat, namun usaha utamanya adalah 

membantu dirinya sendiri, bukan membantu kelompok 

mencapai konsensus. Contohnya adalah kelompok konsultasi 

perkawinan, kelompok penderita narkoba, dan sebagainya 

(Bungin, 2006:268-269).  

 

 

 Tujuan Komunikasi Kelompok Kecil 

Menurut Arni Muhammad (2011: 182) tujuan komunikasi kelompok 

kecil dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu: 

1. Tujuan Personal 

a. Hubungan Sosial 

b. Penyaluran  

Komunikasi kelompok kecil memberikan kemungkinan untuk 

menyalurkan perasaan kita, termasuk perasaan kecewa, 

perasaan takut, keluhan, maupun harapan dan keinginan kita. 

c. Kelompok Terapi 

Biasanya digunakan untuk membantu orang menghilankan 

sikap-sikap mereka,atau tingkah laku dalam beberapa aspek 

kehidupan mereka. (Psikolog) 

d. Belajar 

2. Tujuan yang Berhubungan dengan Pekerjaan 

a. Pembuatan Tugas 

b. Pemecahan Masalah 

 

 Karakteristik Komunikasi Kelompok Kecil 

Menurut repositori universitas sumatra utara, Karakteristik 

komunikasi dalam kelompok ditentukan melalui dua hal, yaitu 

norma dan peran. Norma adalah kesepakatan dan perjanjian 
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tentang bagaimana orang-orang dalam suatu kelompok 

berhubungan dan berperilaku satu dengan lainnya.  

Norma oleh para sosiolog disebut juga dengan ‘hukum’ (law) 

ataupun ‘aturan’ (rule), yaitu perilaku-perilaku apa saja yang pantas 

dan tidak pantas untuk dilakukan dalam suatu kelompok. Ada tiga 

kategori norma kelompok, yaitu norma sosial, prosedural, dan 

tugas. 

Norma sosial mengatur hubungan di antara para anggota 

kelompok. Sedangkan norma prosedural menguraikan dengan lebih 

rinci bagaimana kelompok harus beroperasi, seperti bagaimana 

suatu kelompok harus membuat keputusan, apakah melalui suara 

mayoritas ataukah dilakukan pembicaraan sampai tercapai 

kesepakatan. Dari norma tugas memusatkan perhatian pada 

bagaimana suatu pekerjaan harus dilakukan. Norma selalu ada 

dalam kelompok, bagaimana pun kecilnya suatu kelompok.  

Norma di dalam kelompok mengidentifikasikan anggota 

kelompok itu berperilaku, seperti benar atau salah,  baik atau buruk, 

cocok atau tidak cocok, serta diizinkan atau tidak diizinkan. Tiap 

kelompok menetapkan sistem nilai dan konsep perilaku normatif 

mereka sendiri. Pengembangan norma dalam suatu kelompok 

digunakan untuk mengatur perilaku anggota kelompok. Sikap dan 

tanggapan anggota kelompok terhadap norma kelompok dapat 

bermacam-macam. Ada anggota yang tunduk pada norma kelompok 

dengan terpaksa karena ia termasuk dalam kelompok yang 

bersangkutan, tetapi ada pula yang tunduk pada norma kelompok 

dengan penuh pengertian dan penuh kesadaran, sehingga norma 

kelompok dijadikan normanya sendiri. 

Anggota yang terakhirlah yang disebut individu 

menginternalisasi norma kelompok, yaitu norma kelompok 

dijadikan norma pribadinya, maka individu yang bersangkutan pasti 
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tidak atau jarang melanggar norma-norma yang telah digariskan 

oleh kelompok. Karena sikap dan perilakunya telah dikendalikan 

oleh dirinya sendiri.  

Sebaliknya, apabila seorang individu tunduk pada norma 

kelompok karena terpaksa, maka individu bersangkutan pasti akan 

sering melanggar norma kelompok karena belum menjadi 

normanya sendiri (Walgito, 2007:55-56).  

Napier dan Gershenfeld mengemukakan bahwa para anggota 

kelompok akan menerima norma kelompok, apabila: 

1. Anggota kelompok menginginkan keanggotaan yang kontinyu 

dalam  kelompok.  

2. Pentingnya keanggotaan kelompok. 

3. Kelompok bersifat kohesif, yakni anggotanya berhubungan 

sangat erat, terikat satu sama lain, dan kelompok dapat 

memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya. 

4. Keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok semakin 

penting. 

5. Pelanggaran kelompok dihukum dengan reaksi negatif dari 

kelompok (DeVito, 1997:304). 

Arni Muhammad (2000:193-194) menyebutkan bahwa 

individu biasanya mematuhi norma-norma kelompok yang 

mempengaruhi mereka. Ada variabel-variabel kunci yang 

mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam norma kelompok, di 

antaranya yaitu: 

1. Sifat kepribadian yang mungkin mempengaruhi anggota 

kelompok untuk patuh, yakni tingkat sifat yang suka menerima, 

tingkat kepercayaan akan diri menerima, sifat otoriter, 

intelegensi, kebutuhan untuk mencapai hasil, dan kebutuhan 

akan persetujuan sosial. 
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2. Variabel dalam kelompok yang mempengaruhi kepatuhan yakni 

kekompakan, daya tarik kelompok, pentingnya kelompok, dan 

jumlah interaksi. 

3. Tekanan luar yang mempengaruhi kepatuhan yakni, besarnya 

kelompok, struktur kelompok, tingkat kesulitan masalah atau 

tugas yang dihadapi, kebaruan situasi, tekanan untuk 

konsensus, tingkatan krisis atau keadaan darurat, dan tingkat 

situasi yang meragukan. 

Norma kelompok (group norms) merupakan norma yang 

relatif tidak tetap. Artinya, norma kelompok dapat berubah sesuai 

dengan keadaan yang dihadapai oleh kelompok, sehingga norma 

kelompok yang dahulu berlaku, kini dapat tidak berlaku 

lagi.Terbentuknya struktur kelompok, membuat dalam suatu 

kelompok akan terjadi pembagian tugas oleh anggota kelompok, 

masing-masing anggota akan mempunyai status dan peran sendiri-

sendiri. Semuanya tentu mengacu pada tujuan yang akan dicapai 

oleh kelompok. 

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Peran dibagi 

menjadi tiga, yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif. 

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok 

karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivis kelompok, 

seperti pengurus. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan 

oleh anggota kelompok pada umumnya kepada kelompoknya, 

partisipasi anggota macam ini akan memberi sumbangan yang 

sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Sedangkan peran pasif 

adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, di mana 

anggota kelompok menahan diri agar memberi kesempatan kepada 

fungsi-fungsi lain dalam kelompok dapat berjalan dengan baik atau 
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agar tidak terjadi pertentangan dalam kelompok karena adanya 

peran-peran yang kontradiktif (Bungin, 2006:267-268).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Seseorang tidak hanya terlibat dalam satu kelompok, tetapi 

juga terlibat dalam kelompok lain. Dengan demikian, seseorang 

dapat mempunyai status  dan peran yang berbeda satu dan yang 

lainnya. Seseorang dapat menjadi seorang pemimpin di suatu 

kelompok, tetapi menjadi anggota biasa pada kelompok lain. Karena 

statusnya berbeda, maka perannya pun berbeda. Karena status dan 

peran yang bermacam-macam, makaseseorang dapat mengalami 

konflik peran. Konflik peran akan terjadi apabila seseorang tidak 

dapat membedakan status dan perannya pada suatu waktu 

(Walgito, 2007:54).   

Ada beberapa karakteristik lain dari komunikasi kelompok 

kecil yang membuatnya unik dari konteks komunikasi lainnya yaitu: 

1. Mempermudah pertemuan ramah tamah. Bila orang datang 

bersama-sama, mereka cenderung untuk berlomba. Perlombaan 

itu mempunyai tipe, tidak ada yang menang atau kalah, tetapi 

mempunyai konotasi yang sama. Perlombaan ini hanya 

menghendaki energi atau dorongan dari orang sekelilingnya. 

Mempermudah pertemuan ini dapat dilakukan untuk 

menyalurkan energi yang mungkin tidak dapat disalurkan bila 

orang itu sendiri.  

2. Personaliti kelompok, tiap personaliti anggota dapat dan 

dipengaruhi oleh personaliti anggota lain dan sebaliknya, dapat 

juga menentukan personaliti kelompok. Kehadiran orang lain 

dapat mempengaruhi tiap-tiap individu sehingga mengubah 

personaliti individu menjadi personaliti kelompok.  

3. Kekompakan yaitu daya tarikkan anggota kelompok satu sama 

lain dan keinginan mereka untuk bersatu. Kekompakan 

didasarkan pada kebutuhan tiap-tiap individu tetap dalam 
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kelompok dan kemampuan kelompok memberikan tiap individu 

dengan beberapa macam keuntungan atau hadiah yang 

menjadikan anggota kelompok memberikan waktu dan 

emosinya bagi kelompok.  

4. Komitmen terhadap tugas. Aktivitas individu lainnya dalam 

kelompok yang dekat dengan komitmen adalah motivasi. 

Karena dengan adanya motivasi setiap individu, maka hal itulah 

yang menjadi alasannya masuk dalam kelompok.  

5. Besarnya kelompok. Besarnya kelompok penting bagi 

perkembangan kelompok. Kelompok janganlah terlalu besar 

dan terlalu kecil. Jika suatu kelompok begitu kecil, kekecilan itu 

mungkin membatasi ide-ide dan informasi yang timbul. Jika 

kelompok terlalu besar, kebesaran itu mungkin membatasi 

informasi tiap orang untuk didiskusikan. Bastrom (1970) 

menghitung kemungkinan interaksi yang terjadi dalam 

kelompok kecil bila anggotanya berkisar antara 2-8 orang.  

6. Norma kelompok. Norma kelompok adalah aturan dan 

pedoman yang digunakan oleh kelompok itu sendiri maupun 

beberapa faktor eksternal di luar kelompok. Norma kelompok 

sesungguhnya adalah membimbing dan mengkoordinasikan 

anggota kelompok agar kelompok dapat mencapai tujuannya. 

7. Saling tergantung satu sama lain. Barangkali karakteristik yang 

paling penting adalah anggota kelompok tergantung satu sama 

lain untuk beberapa tingkatan tertentu, dan paling kurang pada 

seorang lainnya. Keterikatan adalah satu bentuk kenyataan 

dalam semua karakteristik kelompok lainnya. Tanpa adanya 

keterikatan tidak akan ada kelompok. 

Menurut wiryanto, karakteristik unik komunikasi kelompok 

antara lain: 

1. Kepribadian Kelompok 
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Kelompok memiliki kepribadian kelompok sendiri, berbeda 

dengan kepribadian individu para anggotanya. 

2. Norma Kelompok 

Norma di dalam kelompok mengidentifikasikan anggota 

kelompom itu berperilaku. Komunikasi dikatakan efektif bila 

anggota mampu memberikan informasi kepada kelompok 

mengenai suatu program secara selektif, atau mengurangi 

kesimpangsiuran informasi. Efektivitas kelompok dapat dilihat 

dari produktifitas, moral dan kepuasan anggotanya. 

Produktifitas kelompok dapat dilihat dari keberhasilan 

mencapai tujuan kelompok.  

3. Kohesifitas Kelompok 

Faktor-faktor yang menentukan kohesifitas kelompok: 

(a) perilaku normatif yang kuat ketika individu 

diidentifikasikan ke dalam kelompok yang di ikuti; dan  

(b) lamanya menjadi anggota kelompok 

4. Pemenuhan Tujuan 

Individu memiliki tujuan yang parallel dengan tujuan 

kelompoknya. Oleh karena itu, anggota anggota kelompok 

berusaha untuk mencapai keberhasilan tujuan kelompok dan 

menghindari kegagalan tujuan kelompok. 

5. Pergeseran Resiko 

Keputusan yang diambil oleh kelompok akan lebih besar 

mengandung resiko daripada keputusan itu di ambil oleh satu 

anggota kelompok. Karena ada tanggung jawab yang dipikul 

bersama oleh anggota kelompok tersebut. 

Dengan demikian, karakteristik kelompok kecil dapat 

disimpulkan secara umum adalah sebagai berikut: 

1. Kelompok kecil adalah sekumpulan perorangan, jumahnya 

cukup kecil sehingga semua anggota bisa berkomunikasi dengan 
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mudah sebagai pengirim maupun penerima. Yang penting 

untuk diingat adalah bahwa setiap anggota harus berfungsi 

sebagai sumber maupun penerima dengan relatif mudah. 

2. Para anggota kelompok harus dihubungkan satu sama lain 

dengan beberapa cara. Orang-orang di dalam gedung bioskop 

bukan merupakan kelompok, karena di antara mereka tidak ada 

hubungan satu sama lain. 

3. Di antara anggota kelompok harus ada beberapa tujuan yang 

sama. Hal ini tidak berarti bahwa semua anggota harus 

mempunyai tujuan yang persis sama untuk menjadi anggota 

kelompok. 

4. Para anggota kelompok harus dihubungkan oleh beberapa 

aturan dan struktur yang terorganisasi. Pada strukturnya ketat 

maka kelompok akan berfungsi menurut prosedur tertentu di 

mana setiap komentar harus mengikuti aturan yang tertulis. 

 

 Komponen-komponen Kelompok Kecil 

Kelompok kecil menurut Arni Muhammad (2000: 184)merupakan 

organisasi kecil yang mempunyai 4 komponen dasar, yaitu: 

1. Input/masukan: merupakan materi mentah dalam kelompok 

kecil seperti orang,informasi yang digunakan kelompok untuk 

berinteraksi. 

2. Proses: menunjukan kepada semua proses internal yang terjadi 

dalam kelompok selama diskusi. 

3. Hasil: merupakan keputusan atau penyelesaian yang dicapai 

oleh kelompok. 

4. Balikan: berisi respon yang mengikat sistem bersama. Balikan 

ini memberikan masukan untuk pertemuan kelompok masa 

akan datang. 
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Komponen dasar komunikasi ada lima, yaitu: pengirim pesan, 

pesan,saluran, penerima pesan, dan balikan. Masing-masing 

komponen tersebut akan dijelaskan kembali secara ringkas. 

 
1. Pengirim Pesan 

Pengirim pesan adalah individu atau orang yang mengirim pesan. 

Pesan atau informasi yangakan dikirimkan berasal dari otak si 

pengirim pesan. Oleh sebab itu, sebelum pengirim mengirimkan 

pesan, si pengirim harus menciptakan dulu pesan yang akan 

dikirimkannya.Menciptakan pesan adalah menentukan arti apa 

yang akan dikirimkan kemudian menyandikan/encode arti tersebut 

ke dalam suatu pesan. Sesudah itu baru dikirim melalui saluran. 

Contoh : jika pesan yang dikirim adalah sebuah berita di media 

cetak, maka si pengirim pesandisini adalah penerbit. 

 
2. Pesan 

Pesan adalah informasi yang akan dikirimkan kepada si penerima. 

Pesan ini dapat berupa verbal maupun nonverbal. Pesan secara 

verbal dapat secara tertulis seperti surat, buku, majalah, memo, 

sedangkan pesan yang secara lisan dapat berupa percakapan tatap 

muka, percakapan melalui telepon, radio dan sebagainya. Pesan 

yang nonverbal dapat berupa isyaratgerakan badan, ekspresi muka, 

dan nada suara. 

Contoh : pesan yang terdapat pada media koran adalah berita  

atau informasi. 

 
3. Saluran 

Saluran adalah jalan yang dilalui pesan dari si pengirim dengan si 

penerima. Channel yang biasa dalam komunikasi adalah gelombang 

cahaya dan suara yang dapat kita lihat dan dengar.Akan tetapi alat 

dengan apa cahaya atau suara itu berpindah mungkin berbeda-
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beda. Misalnya, bila dua orang berbicara tatap muka gelombang 

suara dan cahaya di udara berfungsi sebagai saluran. Tetapi jika 

pembicaraan itu melalui surat yang dikirimkan, makagelombang 

cahaya sebagai saluran yang memungkinkan kita dapat melihat 

huruf pada surattersebut. Kertas dan tulisan itu sendiri adalah 

sebagai alat untuk menyampaikan pesan. Kitadapat menggunakan 

bermacam-macam alat untuk menyampaikan pesan seperti buku, 

radio,film, televisi, surat kabar tetapi saluran pokoknya adalah 

gelombang suara dan cahaya. Disamping, itu kita juga dapat 

menerima pesan melalui lat indera penciuman, alat pengecap 

dan peraba. Contoh: Saluran pesan dalam contoh kasus adalah 

media cetak, berupa surat kabar/koran. 

 
4. Penerima 

Pesan penerima pesan adalah yang menganalisis dan 

menginterpretasikan isi pesan yang diterimanya. 

Contoh: Penerima pesan dalam pengerimi pesan melalui media 

cetak surat kabar adalah pembaca. 

 
5. Balikan 

Balikan adalah respons terhadap suatu pesan yang diterima yang 

dikirimkan kepada si pengirim pesan. Dengan diberikannya reaksi 

ini kepada si pengirim, pengirim akan dapat mengetahui apakah 

pesan yang dikirimkan tersebut diinterpretasikan sama dengan apa 

yang dimaksudkan oleh si pengirim. Bila arti pesan yang 

dimaksudkan oleh si pengirim diinterpretasikan sama oleh si 

penerima berarti komunikasi tersebut efektif. Seringkali respons 

yang diberikan tidak seperti yang diharapkan oleh si pengirim 

karena si penerima pesan kurang tepat dalam menginterpretasikan 

pesan. Hal ini disebabkan olehadanya factor-faktor dalam diri si 
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penerima yang mempengaruhi dalam pemberian arti pesanseperti 

telah disebutkan dalam model Berlo. 

Contoh : Balikan atau respon dalam pengiriman pesan melalui surat 

kabar adalah, respon pembaca setalah membaca berita dan 

informasi yang disajikan, dapat juga berupa rating, opini, dan surat 

pembaca. 

 
 
 
 

 Variabel Kunci Kelompok Kecil 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi kelompok 

kecil, diantaranya: 

1. Peranan Berdasarkan Fungsi 

Menurut para ahli ada 2 peranan utama,yaitu : 

a. Peranan tugas, ialah berhubungan dengan penyelesaian tujuan 

yang segera dari kelompok seperti membuat 

keputusan,menyelesaikan masalah atau merencanakan suatu 

proyek. 

b. Pemeliharaan, ialah berhubungan dengan perasaan anggota 

kelompok. 

Brune dan Sheats merinci tugas dalam komunikasi kelompok 

yang berkenaan dengan tugas-tugas dan pemeliharaan. 

1) Tingkah laku tugas 

2) Mengambil inisiatif,seperti menentukan apakah masalah 

yang akan dibahas,mengembangkan ide,dll. 

3) Memberikan dan mencari informasi 

4) Mencari dan memberikan pendapat. 

5) Mengelaborasi dan menjelaskan,seperti memberikan 

informasi tambahan tentang saran dan ide tertentu. 
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6) Orientasi dan ringkasan, seperti meninjau kembali pokok-

pokok penting dalam usaha memberikan pengarahan/ 

bimbingan dalam diskusi. 

7) Mengetes konsensus, misalnya mengecek apakah 

kelompok sudah siap untuk membuat keputusan. 

8) Tingkah Laku Pemeliharaan 

9) Mengharmonisasikan kelompok, seperti menyelesaikan 

dan mengurangi ketegangan komunikasi kelompok 

dengan membuat humor. 

10) Mencari jalan tengah,seperti menawarkan jalan tengah 

pada isu atau perubahan posisi. 

11) Memberikan sokongan dan semangat, seperti:     

menghargai,setuju,menerima kontribusi yang lain. 

12) Menjaga lalu lintas komunikasi lain,seperti 

mempermudah interaksi di antara kelompok. 

13) Menentukan standar dan tes seperti pengecekan kemajuan 

kelompok,perasaan orang,norma kelompok, kesukaran 

menilai jalannya komunikasi kelompok. 

2. Kepemimpinan 

Pimpinan mempermudah interaksi kelompok dan menggerakan 

anggota kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas kelompok. 

Pimpinan yang efektif haruslah menyelesaikan kedua tujuan 

aktivitas kelompok, yaitu tujuan fungsional dan pemeliharaan. 

3. Jaringan dan Ekologi Kelompok 

Jaringan kelompok menentukan jalan yang terbuka bagi arus pesan. 

Ada bermacam-macam arus pesan,seperti lingkaran, garis, bintang 

dan Y. Hasil penelitian Bavelas menunjukan bahwa pola Y paling 

sedikit salah dan cepat menyelesaikan masalah. Pola lingkaran 

paling tinggi moralnya dan pola Y paling rendah. Orang yang berada 

pada pusat jaringan mempunyai moral yang tinggi. 
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Pola jaringan lingkaran lebih bersifat desentralisasi, karena 

tidak seorangpun yang menjadi pusat arus pesan. Pola 

desentralisasi ini lebih tepat dalma memecahkan masalah yang 

kompleks dan lebih sedikit kesalahannya dibandingkan dengan pola 

jaringan lain. 

Smith memberikan preposisi sebagai berikut : 

1) Pada mulanya jaringan komunikasi sentralisasi 

tinggi,cenderung melakukan kesalahan yang sedikit. 

2) Jumlah kesalahan yang dilakukan dalam satu jaringan 

berkurang,sebagai fungsi dari keakraban,distribusi 

informasi yang sistematis dan kepemimpinan yang 

otoriter. 

3) Jumlah pengiriman pesan berkurang sebagai fungsi 

sentralisasi yang tinggi. 

4) Moral kelompok bertambah sebagai fungsi dari rendahnya 

sentralisasi dan pimpinan yang tidak otoriter. 

5) Kecenderungan dari pimpinan adalah berfungsi 

sentralisasi tinggi. 

6) Jaringan sentralisasi yang tinggi membuat perubahan 

jawaban yang sedikit dan sentralisasi yang rendah. 

7) Jaringan komunikasi sentralisasi yang rendah paling 

efisien untuk menyelesaikan masalah yang bersifat 

kompleks dan jaringan sentralisasi tinggi plaing efisien 

untuk masalah yang sederhana. 

Berdasarkan preposisi Smith ini kelihatan bahwa suatu 

organisasi seharusnya menggunakan jaringan komunikasi 

sentralisasi bila masalah yang akan diselesaikan sederhana dan bila 

mencari seorang pemimpin. Tetapi bila masalahnya kompleks 

organisasi haruslah menggunakan jaringan desentralisasi dan juga 

bila menginginkan fleksibilitas dan moral yang tinggi. 
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Analisis jaringan komunikasi dapat membantu dalam 

menentukan apakh struktur organisasi membiarkan arus 

komunikasi yang efektif dan koordinasi unit-unit yang tergantung 

satu sama lainnya. Analisis jaringan juga dapat menunjukan apakah 

kelompokn kerja terlalu besar atau terlalu kurang terpadu untuk 

bekerja secara efektif. Kelompok yang terisolasi dari sistem dan 

berhubungan dengan sistem hanya melalui satu seri hubungan 

langsung dapat diidentifikasi dan sumber-sumber komunikasi yang 

lebih besar dapat dipusatkan pada area ini. 

 

Kelompok juga dipengaruhi oleh susunan ruangan dan jarak 

secara fisik dari anggota kelompok. Studi mengenai ini dinamakan 

ekologi. Steinzor mempelajari efek susunan dengan ruangan pada 

interaksi kelompok. Dia menemukan bahwa orang yang akan 

berbicara banyak terhadap orang yang langsung di hadapan mereka 

daripada orang yang duduk di sebelahnya bila pimpinan kelompok 

ada. Tetapi bila tidak ada pimpinan kelompok,maka hal yang 

sebaliknya yang terjadi. 

Sommer menemukan bahwa pimpinan kelompok kecil 

cenderung duduk pada posisi kepala dari meja. Individu yang 

mempunyai status yang lebih tinggi dan dominan dalam kultur 

Amerika cenderung duduk dalam posisi kepala dan orang yang 

menduduki posisi kepala lebih banyak berpartisipasi daripada orang 

yang duduk pada posisi samping. Orang yang tinggi nilai 

dominannya cenderung duduk pada pusat jaringan dan lebih 

banyak bicara. 

4. Pemecahan Masalah dan Pembuatan Keputusan 

        Menurut Maier (1967) komunikasi kelompok kecil ini 

mempunyai kekuatan dan kelemahan tertentu. Kekuatannya ialah: 
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a. Lebih besarnya pengetahuan dan informasi yang diperoleh. 

Kelompok lebih banyak mengetahui dibanding individu. 

b. Jumlah pendekatan lebih banyak terhadap masalah yang akan 

dipecahkan. 

c. Partisipasi dalam penyelesaian masalah menambah penerimaan 

penyelesaian masalah. 

d. Pemahaman yang lebih baik terhadap keputusan kelompok. 

Pembuat keputusan tidaklah perlu menyiarkan keputusan yang 

dibuat,karena mereka yang membuat bersama. 

 

 

Sedangkan kelemahan komunikasi kecil adalah: 

a. Tekanan sosial. 

b. Valensi Penyelesaian 

c. Dominasi Individual 

d. Konflik dari tujuan kedua yaitu memenangkan argumentasi. 

Langkah-langkah dalam pemecahan masalah tersebut 

menurut Richard Walen, sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah. 

b. Mengemukakan kemungkinan-kemungkinan penyelesaian. 

c. Mengevaluasi kemungkinan-kemungkinan penyelesaian. 

d. Menganalisis untung rugi. 

e. Mengambil keputusan. 

5. Kepatuhan akan Norma Kelompok 

Norma adalah satu set asumsi atau harapan yang dipegang oleh 

anggota kelompok atau oraganisasi mengenai tingkah laku yang 

benar atau yang salah,baik atau buruk,cocok atau tidak cocok, 

diizinkan atau tidak di izinkan.selain itu, ada variabel-variabel kunci 

yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam kelompok,di 

antaranya: 
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a. Sifat kepribadian yang mungkin mempengaruhi anggota 

kelompok untuk patuh. 

b. Tingkat sifat yang suka patuh. 

c. Tingkat kepercayaan akan diri menerima: 

(1) sifat otoriter; 

(2) intelegensi; 

(3) kebutuhan untuk mencapai hasil; dan 

(4) kebutuhan akan persetujuan sosial. 

d. Variabel dalam kelompok yang mempengaruhi  kepatuhan, 

yaitu: 

(1) kekompakan; 

(2) daya tarik kelompok;  

(3) pentingnya kelompok; 

(4) jumlah interaksi; 

(5) tekanan luar yang mempengaruhi kepatuhan; 

(6) besarnya kelompok; 

(7) struktur kelompok; 

(8) tingkat kesulitan masalah atau tugas yang dihadapi; 

(9) kebaruan situasi; 

(10) tekanan untuk consensus; 

(11) tingkatan krisis atau keadaan darurat; dan  

(12) tingkat situasi yang meragukan. 

6. Konflik  

Organisasi yang sempurna,sehat tidaklah bebas dari konflik. Konflik 

jika ditangani secara pantas dapat diarahkan pada penyesuaianyang 

efektif dan tepat. Applbaum (1973) mengatakan bahwa ada hal-hal 

tertentu yang dapat menimbulkan konflik dalam organisasi seperti 

hal berikut: 

a. Anggota kelompok bekerja terlalu dekat dan saling tergantung 

satu sama lain. 
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b. Anggota kelompok mempunyai kreativitas yang sangat berbeda. 

c. Anggota kelompok mempunyai nilai dan kebutuhan yang 

berbeda. 

          Konflik yang terjadi dalam kelompok dapat dibedakan atas 

konflik intrinstik dan konflik ekstrinsik. Konflik intrinsik meliputi 

arti,bukti,alasan dan nilai-nilai. Konflik ekstrinsik meliputi 

kebutuhan pribadi,sifat suka mempertahankan diri,perasaan dan 

perhatian. 

          Bila dalam organisasi kita jumpai konflik di antara kelompok 

dan dalam kelompok, baik yang bersifat intrinsik atau 

ekstrinsik,maka untuk menyelesaikan konflik tersebut, Pace dan 

Boren (1973) menyarankan cara berikut : Konflik karena perbedaan 

instrinsik dapat diselesaikan dengan menggunakan 

penjelasan,pembuktian atau verifikasi dan dengan memperluas 

sistem nilai. Perbedaan dalam konflik ekstrinsik dapat diselesaikan 

melalui ketetapan saling menghargai,saling terbuka,saling 

mempercayai,memberikan perhatian,kemauan mengambil resiko 

dan tingkah laku yang mendukung. 

7. Besar Kelompok 

Mengenai berapa jumlah anggota kelompok yang ideal belumlah 

ada kesepakatan. Bales lebih menyukai jumlah anggota kelompok 5 

orang,yang dianggap cukup kecil untuk saling berinteraksi dan 

cukup besar untuk mendapatkan input dalam dalam pemecahan 

masalah dan pembuatan keputusan. Barelson dan Steiner 

mengatakan bahwa jumlah anggota 4-7 orang adalah optimal untuk 

kelompok pemecahan masalah.Applbaum mengatakan jumlah yang 

ideal untuk komunikasi yang efektif adalah 4-6 orang. Scott 

menyimpulkan jumlah kelompok yang ganjil cenderung 

memperlihatkan stabilitas yang besar dan mengahsilkan hubungan 

yang lebih memuaskan bagi anggota kelompok,daripada jumlah 
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anggota yang genap. Jumlah anggota kelompok yang genap 

cenderung mempunyai tensi yang lebih tinggi seperti halnya 

komunikasi diadik. Di dalam jumlah kelompok yang besar 4 atau 6 

sering menemui jalan buntu,ketidak sepakatan, pertentangan 

daripada interaksi yang konstruktif ke arah konsensus. 

 Beberapa penemuan yang berkenaan dengan jumlah 

kelompok dalam komunikasi kelompok kecil adalah sebagai berikut: 

a. Kualitas kinerja dan produktivitas kelompok,berhubungan 

secara positif dengan besar kelompok dibawah beberapa kondisi 

tertentu. Bila tidak ada kondisi tertentu maka jumlah kelompok 

kecil yang lebih superior. 

b. Kelompok yang lebih kecil memperlihatkan ekspresi 

ketidaksetujuan dan ketidakpasan yang lebih banyak daripada 

kelompok yang besar. Juga memberikan kesempatan kepada 

individu berinteraksi dan memperlihatkan tingkah laku 

kepemimpinan. 

c. Ketika besar kelompok bertambah maka kekompakan kelompok  

berkurang. 

d. Kelompok yang lebih besar cenderung lebih mamatuhi norma 

kelompok. 

e. Anggota kelompok yang besar dalam pemecahan masalah sering 

merasa tidak puas dengan jumlah waktu yang tersedia untuk 

diskusi,kesempatan berpartisipasi,dan rapat kelompok serta 

keputusan yang dibuat. 

 

 Tipe-tipe Komunikasi Kelompok Kecil 

Ronald B. Adler dan George Rodman dalam bukunya 

Understanding Human Communication, membagi kelompok kecil 

dalam tiga tipe, yaitu:  
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1. Kelompok Belajar (Learning Group)  

Kata ‘belajar’ atau learning, tidak tertuju pada pengertian 

pendidikan sekolah saja, namun juga termasuk belajar dalam 

kelompok (learning group), seperti kelompok keterampilan, 

kelompok belajar musik, kelompok bela diri, kelompok diskusi dan 

sebagainya. Tujuannya adalah meningkatkan informasi, 

pengetahuan, dan kemampuan diri para anggotanya.  

 
2. Kelompok Petumbuhan (Growth Group)  

Kelompok pertumbuhan memusatkan perhatiannya kepada 

permasalahan pribadi yang dihadapi para anggotanya. Wujud 

nyatanya adalah kelompok bimbingan perkawinan, kelompok 

bimbingan psikologi, kelompok terapi, serta kelompok yang 

memusatkan aktivitasnya pada pertumbuhan keyakinan diri, yang 

biasa disebut dengan consciousness-raising group.  

 
3. Kelompok Pemecahan Masalah (Problem Solving 

Group)  

Kelompok ini bertujuan untuk membantu anggota kelompok 

lainnya memecahkan masalahnya. Kelompok akan memberi akses 

informasi kepada individu sehubungan dengan masalah yang 

dialaminya, berupa pengalaman anggota kelompok lain ketika 

menghadapi masalah yang sama, atau informasi lain yang dapat 

membantu individu memecahkan masalahnya. Kelompok juga 

memberi kekuatan emosional kepada individu dalam membuat 

keputusan dan melakukan sebuah tindakan untuk mengatasi 

masalah individu (Bungin, 2006:270-271).  

 Tipe komunikasi kelompok kecil dinilai oleh banyak kalangan 

sebagai pengembangan dari komunikasi antarpribadi. Trenholm 

dan Jensen (1995:26) mengatakan bahwa komunikasi antara dua 

orang yang berlangsung secara tatap muka, biasanya bersifat 
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spontan dan informal. Peserta satu sama lain menerima umpan 

balik secara maksimal. Peserta komunikasi berperan secara fleksibel 

sebagai pengirim dan penerima. Setelah orang ketiga bergabung di 

dalam interaksi tersebut, berakhirlah komunikasi antarpribadi, dan 

berubah menjadi komunikasi kelompok kecil (Wiryanto, 2005:45).  

 Tidak ada batasan yang jelas tentang berapa jumlah orang 

yang berada dalam satu kelompok kecil, namun pada umumnya 

kelompok kecil terdiri dari 2-15 orang. Jumlah yang lebih kecil dari 

2 orang bukanlah kelompok, begitu juga jumlah anggota kelompok 

yang melebihi 15 orang, akan menyulitkan setiap anggota 

berinteraksi dengan anggota kelompok lainnya secara intensif dan 

face to face. Bahkan ada juga yang menyatakan komunikasi 

kelompok kecil antara 20-30 orang, tetapi tidak lebih dari 50 orang. 

 

 Format Kelompok Kecil 

Format kelompok kecil, antara lain: 

1. Panel atau Meja Bundar 

Dalam format panel atau meja bundar, anggota kelompok mengatur 

diri mereka sendiri dalam pola melingkar atau semi melingkar. 

2. Seminar 

Dalam seminar, anggota kelompok adalah “para pakar” dan 

berpartisipasi dalam format panel atau meja bundar. 

3. Simposium 

Dalam symposium, setiap anggota menyajikan presentasi yang telah 

disiapkan, seperti halnya pidato didepan umum. 

4. Simposium-forum 

Simposium-forum terdiri dari dua bagian: a) symposium, dengan 

pembicara yang sudah disiapkan, dan forum  yang mempersilahkan 

para hadirin untuk mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh 

pembicara. 



 
158 

Klasifikasi yang popular tentang peran anggota kelompok 

kecil diketengahkan oleh Kenneth Benne dan Paul Sheats, yang 

mengemukakan sistem tiga bagian, yaitu: 

1. Peran Tugas Kelompok 

Peran tugas kelompok adalah peran yang membuat kelompok 

mampu untuk memfokuskan secara lebih spesifik dalam mencapai 

tujuan kelompok. 

2. Peran membina dan Mempertahankan Kelompok 

Kelompok merupakan satu unit yang para anggotanya memiliki 

hubungan interpersonal yang beragam. Hubungan ini perlu 

dipelihara jika kelompok ingin berfungsi secara efektif-jika para 

anggota kelompok ingin merasa puas dan produktif. 

3. Peran Individual 

Peran ini menghambat kelompok dalam mencapai tujuannya dan 

lebih berorientasi pada individu ketimbang kelompok. Peran 

semacam ini sering diistilahkan dengan malfungsi, yang 

menghambat efektivitas kelompok baik dalam hal produktivitas 

maupun kepuasan pribadi. 
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Komunikasi  

Organisasi Publik  

dan Pidato 
 
 

 Komunikasi Publik  

1. Pengertian Komunikasi Publik 

Komunikasi publik merupakan salah satu jenis komunikasi 

organisasi dilihat dari jumlah interaksi yang terlibat dalam proses 

komunikasi organisasi. Richard West, dan Lyyn H Turner  (2008) 

mengemukakan, komunikasi publik (publik communication) adalah 

penyebaran informasi dari satu orang kepada banyak orang. Dalam 

berbicara di depan publik, para pembicara biasanya memiliki tiga 

tujuan utama yaitu memberi informasi, menghibur dan membujuk. 

Sedangkan menurut S.K. Mandal(2008), “Publik speaking is 

the art of communicating your ideas and views on a topic of 

general interest to a group of people in manner that interest them 

enough to make them listen attentively and try to grasp the 

meaning of what you are saying.” Berbicara di depan umum adalah 

seni mengkomunikasikan ide-ide anda dan pandangan mengenai 

topik umum yang menarik untuk sekelompok orang dengan cara itu 

akan membuat para pendengar mendengar dengan penuh perhatian 

 Bab8 
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dan mencoba untuk memahami makna dari apa yang pembicara 

katakan. 

Alo Liliweri (2002:22) mennguraikan bahwa komunikasi 

publik adalah komunikasi yang dilakukan oleh seorang kepada 

sejumlah orang dalam situasi pertemuan (seperti rapat, seminar, 

lokakarya, dan symposium). Komunikasi publik mengutamakan 

pengalihan pesan yang tersusun secara baik, dalam bentuk tulisan 

maupun lisan, yang dimulai dengan proses satu arah kemudian 

dibuka dialog antara pembicara dengan audiens. 

Pendapat yang sama tentang pengertian komunikasi publik 

disampaikan oleh Arni Muhammad (2009: 197) komunikasi publik 

adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berbeda 

dalam organisasi atau yang di luar organisasi, secara tatap muka 

atau melalui media. Menurut Hafied Cangara (1998: 34) 

komunikasi publik biasa disebut komunikasi pidato, komunikasi 

kolektif, komunikasi retorika, publik speaking dan komunikasi 

khalayak (audience communication). Tipe komunikasi publik 

biasanya ditemui dalam berbagai aktivitas seperti kuliah umum, 

khotbah, rapat akbar, pengarahan, ceramah dan semacamnya. 

Sedangkan menurut  Arni Muhammad (2008 : 196)kualitas yang 

membedakan komunikasi organisasi publik dengan komunikasi 

interpersonal dan komunikasi kelompok kecil adalah: 

a. Komunikasi publik berorientasi kepada si pembicara atau 

sumber. Sedangkan pada komunikasi interpersonal dan 

kelompok kecil terdapat hubungan timbal balik diantara si 

pembicara dengan si penerima yang terlibat. Pada komunikasi 

organisasi publik, si pembicara mendominasi hubungan. 

b. Pada komunikasi publik melibatkan sejumlah besar penerima 

tetapi pada komunikasi interpersonal biasanya hanya 2 orang 

dan komunikasi kelompok kecil tidak leih dari 5-7 orang 
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penerima. Pesan komunikasi publik dimaksudkan untuk menarik 

banyak orang beratus-ratus atau berjuta-juta orang. 

c. Pada komunikasi publik kurang terdapat interaksi antara si 

pembicara dengan si pendengar. Hal ini menjadikan kurangnya 

interaksi secara langsung antara si pembicara dengan si 

pendengar lebih-lebih bila pendengarnya semakin banyak. 

d. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi publik lebih umum 

supaya dapat dipahami oleh pendengar. Biasanya sebelum 

presentasi si pembicara telah mengetahui tipe khusus dari si 

pendengar. 

 
2. Tujuan Komunikasi Publik 

Tujuan umum dari komunikasi publik terutama sekali adalah untuk 

memberikan informasi kepada sejumlah besar orang mengenai 

organisasi, misalnya mengenai aktivitas-aktivitas organisasi dan 

hasil produksi organisasi dan masyarakat umumnya. Komunikasi 

publik juga dapat digunakan untuk memberikan hiburan kepada 

sejumlah orang, seperti menceritakan pengalaman yang 

menyenangkan kepada orang banyak. Tujuan-tujuan tersebut 

berhubungan satu sama lain dan sulit di pisahkan satu sama lain. 

Disamping adanya tujuan umum yang perlu dicapai dengan  

komunikasi publik yang utama, juga ada tujuan khusus yang perlu 

ditetapkan yang ingin dicapai dengan topik yang dipilih. Tujuan-

tujuan khusus ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan dalam 

kalimat yang lengkap menegenai apa yang dinginkan dicapai 

dengan presentasi tersebut. 

Organisasi sebagai sistem terbuka harus berhubungan dengan 

lingkungan dengan badan-badan yang berpengaruh kepada 

lingkungan luarnya terutama sekali dengan dengan badan-badan 

yang berpengaruh kepada kehidupan organisasi itu sendiri. Salah 
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satu cara untuk mengadakan hubungan ini adalah dengan 

berkomunikasi, karena orang yang akan dihubungi itu banyak maka 

komunikasi publik lebih cocok digunakan untuk kepentingan itu 

baik berkomunikasi publik maupun tertulis atau melalui media 

lainnya.Pemberian informasi kepada publik bertujuan untuk 

mengubah sikap publik terhadap informasi yang diberikan 

misalnya, bertambah kepercayaan orang atau kesan baik orang 

terhadap organisasi tersebut. 

 
3. Tipe Komunikasi Publik dalam Organisasi 

Bentuk presentasi komunikasi organisasi publik secara garis besar 

dapat dibedakan atas dua katergori, yaitu yang bersifat pemberian 

informasi dan mencari komitmen. 

a. Presentasi yang Bersifat Pemberian Informasi 

1) Presentasi orientasi 

Presentasi ini sengaja diberikan kepada karyawan-karyawan 

baru dalam organisasi untuk memperkenalkan mereka dengan 

lingkungan kerja mereka yang baru. Presentasi ini merupakan 

satu seri komunikasi tertulis dan lisan yang menyangkut 

berbagai hal yang perlu diketahui oleh anggota organisasi 

misalnya mengenai struktur organisasi, peraturan dan undang-

undang dalam organisasi dan aktivitas organisasi. Proses 

orientasi ini mungkin dalam jangka pendek dan mungkin juga 

panjang tegantung pada organisasi masing-masing 

2) Presentasi untuk latihan pekerjaan tertentu 

Bila sejumlah anggota organisasi diberikan jabatan baru, mereka 

harus dilatih untuk pekerjaan itu oelh pelatih, melalui beberapa 

bentuk presentasi komunikasi lisan. Memperlihatkan kepada 

seseorang bagaimana melakukan sesuatu adalah merupakan 

topic yang paling umum dari presentasi jabatan dalam 
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organisasi. Di samping itu juga diberikan kesempatan untuk 

berdialog antara pelatih dan yang dilatih sehingga karyawan 

betul-betul memahami bagaimana melakukan pekerjaannya 

yang baru. 

3) Laporan status 

Tiap-tiap sub unit organisasi haruslah menyimpan informasi 

tentang apa yang mereka lakukan. Ini dilakukan untuk 

memudahkan dalam pemberian laporan statur subunit masing-

masing. Laporan status biasanya mengalir menurut garis 

komando dalam organisasi. Tiap-tiap supervisor melaporkan 

statusnya masing-masing kepada atasannya. Kadang-kadang 

laporan itu mengalir secara horizontal dalam organisasi bila 

dirasa perlu untuk diketahui oleh untit atau sub unit yag lain. 

Laporan status kadang-kadang disertai dengan memorandum 

dan laporan produksi .laporan mungkin diberikan secara teratur 

seperti sekali seminggu atay sekali sebulan dan juga kadang-

kadang data diberikan secara informal. 

4) Laporan kepada dewan pengurus  

Anggota organisasi sering kali diminta untuk memberikan 

laporan kepada dewan pengurus atau yayasan yang membina 

organisasi. Kadang-kadang dewan pengurus ini mempunyai 

otoritas terhadap karyawan yang memberikan presentasi 

5) Rapat-rapat umum 

     Kadang-kadang pimpinan merasa perlu mengadakan rapat 

umum beserta seluruh karyawannya. Salah satu kegiatan utama 

dalam kegiatan rapat tersebut adalah untuk memberikan 

informasi kepada  seluruh karyawan yang mungkin berkenaan 

dengan kebijaksanaan umum yang baru atau peraturan baru 

yang oerlu diketahui oleh karyawan atau mengenai hal lainnya 

yang perlu dinformasikan secara cepat. 
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4. Beberapa Tipe Presentasi Mencari Komitmen 

a. Presentasi Pemasaran 

Tipe yang paling nyata dari presentasi untuk mecari komitemen 

adalah presentasi yang dilakukan oleh seorang bagian pemasaran 

yang mencoba meyakini orang lain tenang hasil produksi atau 

pelayanan organisasinya. Atau presentasi yang diberikan oleh 

seoarang pemimpin mengenai rencana baru yang akan 

dilaksanakannya dan mencari pemberian dana untuk itu. 

b. Presentasi Memotivasi 

Seorang pimpinan perlu menarik bawahannya agar mau 

menyempurnakan kinerja.Presentasi ini diberikan untuk 

mempengaruhi orang agar mau bekerja keras atau meningkatkan 

produksi.Presentasi ini dapat langsung diberikan secara tatap muka 

antara pimpinan dengan karyawan atau melalui media tertentu, 

seperti koran atau brosur. 

c. Presentasi Penerimaan Karyawan Atau Mahasiswa 

Presentasi ini diberikan untuk mendapatkan tenaga-tenaga yang 

akan bekerja ada organisasi yang akan menduduki posisi tertentu, 

atau tenaga-tenaga yang akan di didik dalam lembaga tertentu. 

Presentasi ini mungkin dilakukan secara tertulis yang menjelaskan 

syarat-syarat diperlukan bagi calon yang dibutuhkan, serta imbalan-

imbalan apa yang akan diperoleh bila diterima. 

d. Pendekatan Tim 

Pendekatan tim ini sebenarnya suatu metode, tidak sama halnya 

dengan riga bentuk yang telah dibicarakan diatas. Presentasi ini 

tidak terbatas pada situasi tertentu. Maka untuk itu dibentuk satu 

tim yang ahli dalam hal tersebut yang terdiri dari tiga atau emat 

orang dan akan melakukan presentasi sesuai dengan bidangnya 

masig-masing. Tujuan presentasi ini adalah untuk membujuk orang 

atau meyakini orang agar mau menerima ide-ide yang disampaikan. 
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5. Analisis Pendengar dan Persiapan Komunikasi Publik 

Menurut Arni Muhammad (2008: 202) langkah-langkah dalam 

mempersiapkan suatu presentasi komunikasi publik berdasarkan 

analisis pendengar, yaitu: 

a. Si pembicara harus menentukan siapa yang menjadi pendengar 

presentasinya. 

b. Pembicara harus mengumpulkan data tentang pendengar. 

Dengan informasi yang diperoleh si pembicara dapat 

membentuk dugaan atau asumsi mengenai bagaimana 

kemungkinan pendengarberinteraksi terhadap bermacam-

macam keadaan dan proposal 

c. Pembicara haruslah menulis suatu paper posisi yang 

menjelaskan bagaimana reaksi pendengar menurut pikirannya 

terhadap pembicara, berdasarkan informasi yang diperoleh. 

d. Pembicara membuat garis besar materi yang akan 

dipresentasikannya dan seharusnya dibuat dengan memikirakan 

respon pendengar. 

e. Pembicara hendaklah selalu menyesuaikan dan membuat semua 

penyempurnaan dari presentasinya juga dalam pencapaiannya. 

 
6. Penyampaian Komunikasi Publik 

Persiapan presentasi yang baik hendaklah diikuti dengan cara 

penyampaian yang baik sehingga komunikasi berjalan dengan 

efektif. Seorang yang sudah sangat mengerti menyampaikan 

presentasi lisan dapat menyembunyikan ide-ide yang tidak logis dan 

tidak berharga. Sebaliknya orang yang buruk cara penyampainnya 

tidak dapat mengkomunikasikan ide-ide yang berharga kepada 

pendengar. Pembicara bertanggung jawab memberikan presentasi 

yang berharga dan bertanggungjawab menyampaikan presentasi 

seefektif mungkin. 



 
166 

Untuk menyampaikan presentasi lisan dengan baik perlu 

diperhatikan beberapa hal, yakni: 

a. Kontak Mata 

Konta mata adalah teknik komunikasi non verbalyang sagat 

membantu pembicara dalam menjelaskan idenya kepada 

pendengar.Kontak mata juga membantu untuk menjaga perhatian 

pendengar dan membantu pembicara mengetahui dan memonitor 

pendengar dan melupakan balikan bagi si pembicara mengenai 

pesan yan g disampaikannya. 

b. Vokalik 

Vokalik memegang peranan penting dalam proses komuikasi. 

Kecepatan berbicara, nada dan irama suara, serta penekanan pada 

kata-kata tertentu perlu diperhatikan dalam penyampaian 

presentasi lisan.tetapi sebalikanya reserntasi yang disampaikan 

dengan suara yang tidak berfariasi, monoton, akan membosankan 

para pendengarnya sehingga mengurangi perhartian pendengar. 

c. Ketepatan 

Terkadang suatu presentasi disampaikan dalam situasi informal 

atau suasana formal maka penyampaian presentasipun hendaknya 

disesuaikan dengan situasi tersebut.disamping mempertimbangkan 

kondisi dan topik pembicaraan, juga dipertimbangkan apa yang 

diharapkan pendengar untuk didengar. 

d. Perencanaan 

Kunci strategi terbaik adalah perencanaan oleh karena itu 

pembicara harus membuat perencanaan yang matang sebelum 

menyampaikan presentasi.Pilihlah topic pembicaraan yang cocok 

untuk diberikan pendengar berdasarkan analisis 

pendengar.Persiapkanlah materi yang diperlukan dan 

rencanakanlah bagaimana strategi penyampaian yang cocok dengan 

pendengar. 
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 Pidato sebagai Komunikasi Publik  

1. Pengertian Pidato 

Menurut Arni Muhammad (2008: 196) pidato merupakan salah 

satu bentuk komunikasi publik. Komunikasi publik mempunyai 

peranan tertentu dalam organisasi yang tidak kalah pentingnya 

dengan dua komunikasi lainnya yaitu komunikasi interpersonal dan 

komunikasi kecil. Komunikasi publik adalah pertukaran pesan 

dengan sejumlah orang yang berada dalam organisasi atau yang 

diluar organisasi, secara tatap muka atau melalui media. 

Menurut Joseph A Devito (1997: 360) pidato adalah berbicara 

di depan umum merupakan bentuk komunikasi di mana seseorang 

pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah relatif besar 

dengan pembicaraan yang relatif kontinyu. Biasanya bertatap muka 

langsung antara pembicara dengan pendengar. Beberapa contoh 

pembicara di depan umum adalah mahasiswa yang menyampaikan 

laporan di kelas ilmu politik, dosen yang memberikan kuliah, 

seorang ustadz yang memberikan ceramah, dan politikus yang 

sedang berkampanye. 

Auriga Maulana (2008)  mengemukakan pidato ialah suatu 

ucapan dengan memperhatikan susunan kata yang baik untuk 

disampaikan kepada orang banyak. Sedangkan di dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pidato didefinisikan sebagai (1) 

Pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan 

kepada orang banyak; (2) Wacana yang disiapkan untuk diucapkan 

di depan khalayak. 

Pendapat lain menurut Agnes Sekar (2012) pidato adalah 

penyampaian gagasan, pikiran atau informasi serta tujuan dari 

pembicara kepada orang lain(audience) dengan cara lisan. Pidato 

juga bisa diartikan sebagai the art of persuasion, yaitu sebagai seni 
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membujuk/mempengaruhi. Berpidato ada hubungannya dengan 

retorika(rhetorica) yaitu seni menggunakan bahasa dengan efektif. 

James H. McBurney dan Ernest J. Wrage (2005: 33) dalam 

buku Private and Publik Speaking, memberikan definisi sebagai 

“komunikasi gagasan dan perasaan dengan menggunakan lambang-

lambang yang terlihat dan terdengar berasal dari pembicara itu”. 

Apakah pidato itu bersifat pribadi atau publik, asli atau penafsiran, 

semuanya itu adalah komunikasi lisan, yang berkenaan dengan 

lambang pemikiran dan gagasan, dengan menggunakan lambang-

lambang, suara, kata-kata, perubahan nada, dan isyarat. 

Keterampilan dalam menggunakan lambang-lambang ini adalah 

penting bagi gagasan-gagasan pembicara itu untuk sampai kepada 

pendengar, dan bagi pendengar itu untuk menafsirkan gagasan-

gagasan yang ditemuinya. Tentu saja, sumber utama lambang-

lambang itu adalah si pembicara karena semuanya itu adalah hasil 

dari sarafnya, ototnya, dan kelenjarnya. Karena tanggapan itu 

menjadi tujuan akhir dari seluruh pembicaraan, maka pembicara itu 

harus menggunakan semua lambang yang kelihatan dan 

kedengaran, yang berfungsi sebagai perangsang baginya. Dengan 

cara ini, pembicara dapat menimbulkan reaksi-reaksi yang 

bermakna pada pendengarnya. 

 
2. Tujuan Pidato 

James H. McBurney dan Ernest J. Wrage (2005: 35) 

mengemukakan, pidato yang baik dapat memberikan suatu kesan 

positif bagi orang-orang yang mendengar pidato tersebut. 

Umumnya, kegiatan berpidato memiliki tujuan sebagai berikut: 

a. Memberikan Informasi 

Memberikan sebuah pemahaman baru, mengingatkan, atau 

memberikan informasi kepada khalayak ramai. Pembicara berusaha 
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menjelaskan masalah sejelas-jelasnya agar pendengar menjadi tahu 

dan paham. Untuk itu, pembicara menyampaikan contoh, 

perbandingan, keterangan, dan lain-lain yang semuanya itu sangat 

mendukung penjelasan. Bahkan kalau perlu pembicara juga 

menyampaikan grafik, gambaran, bagan, skema, denah atau yang 

lainnya. Semuanya itu dilakukan oleh pembicara agar tujuan pidato 

tercapai, yaitu pendengar menjadi tahu dan memahami apa yang 

disampaikan. 

b. Persuasif atau Mengajak 

Pembicara berusaha meyakinkan dan mempengaruhi pendengar 

untuk mau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu seperti 

yang dikehendaki pembicara. Untuk itu, pembicara menyampaikan 

banyak alasan, bukti dan contoh nyata yang bisa menyakinkan 

pendengar dan akhirnya dengan sukarela pendengar mau mengikuti 

keinginan pembicara. Pidato kampanye menjelang pemilihan umum 

termasuk jenis pidato ini.  

c. Hiburan atau Rekreasi 

Pidato jenis ini biasa dilakukan dalam acara pesta ulang tahun atau 

perhelatan lainnya. Tujuannya, agar suasana pesta tetap segar, 

ceria, dan bahagia. Pembicara hanya menyampaikan hal-hal yang 

menyenangkan berkaitan dengan acara, tamu udangan, hidangan, 

atau yang lainnya. Gaya bicaranya pun gaya santai penuh 

keakraban. Lebih baik lagi kalau pembicara terampil menebarkan 

humor. Dengan menyenangkan pihak audiens dengan pidato yang 

kita bawakan agar tecapai kepuasan dan kesenangan terhadap apa 

yang kita sampaikan. 

Agar tujuan ini dapat tercapai dengan sebaik-baiknya, pembicara 

harus melakukan pidato istimewa, bukan pidato yang biasa. 

Pembicara harus berupaya agar pidatonya menarik, efektif, penuh 

daya pikat, dan kaya akan pesona.  
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3. Unsur Pidato 

Menurut Asul Wiyanto (2008: 52) ada lima unsur penting dalam 

kegiatan berpidato, yaitu:  

a. Komunikator 

Komunikator adalah pembicara yang akan menyampaikan pesan. 

Pembicara sebagai komunikator harus memperhatikan penampilan 

diri agar dapat berpidato dengan baik. Untuk itu, pembicara harus 

memperhatikan cara berpakaian, cara berjalan menuju mimbar, 

cara berdiri di belakang mimbar, cara memandang pendengar untuk 

membina kontak batin, dan sebagainya. Pembicara juga harus 

menguasai dan memahami benar apa yang akan dikatakan dan cara 

mengatakannya. Kesalahan yang sering dilakukan adalah pembicara 

biasanya hanya menyiapkan dengan matang apa yang akan 

dikatakan. Pembicara lupa bahwa cara mengatakannya pun harus 

dipersiapkan secara matang agar pidatonya mencapai hasil seperti 

yang diharapkan. Pembicara yang baik tentu tidak hanya 

mempelajari apa yang akan dikatakan, tetapi juga harus 

mempelajari bagaimana mengatakannya. 

b. Pesan 

Pesan adalah masalah yang akan dipidatokan atau isi pidato. Pesan 

atau isi pidato harus diuraikan secara jelas agar pendengar sebagai 

penerima pesan dapat memahaminya. Itulah sebabnya, isi pidato 

akan berupa penjelasan, pendapat, alasan, bukti, contoh, 

perbandingan, illustrasi, anekdot, humor, dan lain-lain. Tidak harus 

semua unsur itu ada dalam pidato. Sebab, unsur-unsur dalam 

pidato dan kedalaman pembahasannya sangat tergantung pada 

waktu yang tersedia, situasi, pendengar, dan tujuan pidato. Pidato 

singkat tentu tidak akan menguraikan segala macam isi pidato itu. 
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c. Sarana 

Sarana adalah alat yang digunakan dalam berpidato, seperti 

pengeras suara, OHP, LCD, dan alat peraga. Pembicara harus 

memahami cara menggunakan sarana dengan tepat. Sedikit saja 

melakukan kesalahan dalam menggunakan alat-alat itu, kelancaran 

berpidato akan terganggu. Bahkan, boleh jadi akibat dari kesalahan 

menggunakan alat-alat itu tujuan pidato tidak tercapai. Pengeras 

suara memainkan peranan sangat penting dalam berpidato. 

Besarnya volume suara diatur sesuai dengan luasnya ruang dan 

banyaknya pendengar.  

 Pembicara harus mampu mengatur keras lemahnya suara 

agar sesuai dengan kebutuhan pendengar. Adakalanya pembicara 

perlu menggunakan OHP atau LCD dalam memperjelas uraiannya. 

Terkadang, pembicara juga perlu menunjukkan alat peraga kepada 

audience. Pada saat yang tepat, alat peraga itu harus diangkat 

tinggi-tinggi agar audience yang paling belakang dapat melihat 

dengan jelas. Namun, sebelum waktu untuk menunjukkan itu tiba, 

alat peraga itu harus diupayakan tersembunyi, agar pada waktu 

ditunjukkan masih mempunyai daya pikat tinggi. 

d. Komunikan 

Komunikan adalah orang yang menangkap atau menerima pesan 

yang disampaikan oleh pembicara. Pembicara yang ingin berhasil 

pidatonya harus berusaha mengetahui dan memahami pendengar. 

Mengapa? Pendengar adalah unsur yang sangat penting dalam 

kegiatan berpidato. Itulah sebabnya pembicara harus tahu banyak 

tentang pendengarnya, yaitu jumlahnya, pendidikannya, minatnya, 

perannya dalam masyarakat, dan lain-lain. Tentu saja dapat 

diketahui pendengar secara umumnya, bukan satu per satu. 
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e. Tema 

Tema harus disesuaikan dengan peristiwa yang melatarbelakangi 

pidato tersebut. 

 
4. Jenis-jenis Pidato 

Jenis pidato pada dasarnya  ditentukan oleh beberapa faktor 

seperti: situasi, tempat, tujuan dan isi pembicaraan. Menurut Dori 

Wuwur Hendrikus (1991: 48) faktor-faktor yang menjadi patokan 

untuk menentukan jenis pidato adalah: 

a. Bidang Politik 

Pidato dalam duania politik bertujuan untuk politis yaitu 

memenangkan kekuasaan yang diinginkan. Contoh jenis pidato 

politis yang lazim dibawakan adalah: pidato kenegaraan, pidato 

parlemen, pidato pada perayaan nasional dan pidato kampanye. 

Pada umumnya pidato politik lebih panjang dan dibawakn langsung 

dihadapan masa dan atau dapat juga melalui media komunikasi 

seperti radio atau relevisi. 

b. Kesempatan Khusus  

Pada kesempatan atau pertemuan tidak resmi sering memerlukan 

seseorang untuk memberikan sambutan atau pidato. Suasana 

pertemuan semacam ini pada umumnya akrab, sebab para peserta 

sudahsaling mengenal, seperti pertemuan keluarga, siding antar 

para pimpinan dalam suatu organisasi. Kata sambutan disamoaian 

singkat 3-5 menit. Jenis-jenis pidato yang disampaikan pada 

kesempatan khusus ini adalah pidato ucapan selamat datang, pidato 

memberikan motivasi, ucapan syukur, pembukaan atau penutupan 

acara. 

c. Kesempatan Resmi 

Dalam kehidupan bermasyarakat sering diselenggarakan berbagai 

pertemuan karena alasan resmi. Peserta yang hadir adalah para 
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pejabat, para pimpinan atau orang-orang terkenal di masyarakat. 

Jenis-jenis pidato pada kesempatan resmi adalah: pidato Hari 

Ualng Tahun (HUT), pidato pernikahan, pidato perpisahan pada 

akhir jabatan pejabat, pidato pesta emas atau perak. 

d. Pertemuan Informatif 

Dalam hubungan dengan pembinaan, sering diselenggarakan 

pertemuan-pertemuan informatif. Dapat terjadi dalam pertemuan 

kelompok kecil atau besar, baik dalam dunia pendidikan atau alam 

kehidupan lainnya. Karakteristik pidato dalam pertemuan 

informatif yang bersifat serius, ilmiah, objektif dan rasional. 

Adapun jenis-jenis pidato pertemuan informative adalah: kuliah, 

ceramah, Presentasi makalah ilmiah, pengajaran, wejangan 

informati. 

Menurut Auriga (2012), ditinjau berdasarkan pada sifat dari 

isi pidato, pidato dapat dibedakan menjadi:  

a. Pidato pembukaan, adalah pidato singkat yang dibawakan oleh 

pembaca acara atau MC, pidato untuk mengarahkan pada suatu 

pertemuan 

b. Pidato sambutan, adalah pidato yang disampaikan pada suatu 

acara kegiatan atau peristiwa tertentu yang dapat dilakukan oleh 

beberapa orang dengan waktu yang terbatas secara bergantian 

c. Pidato peresmian, adalah pidato yang dilakukan oleh orang yang 

berpengaruh untuk meresmikan sesuatu 

d. Pidato laporan, adalah pidato yang isinya adalah melaporkan 

suatu tugas atau kegiatan 

e. Pidato pertanggungjawaban, adalah pidato yang berisi suatu 

laporan pertanggungjawaban 
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5. Metode Pidato 

Asul Wiyanto (2001: 19) mengemukakan bahwa di dalam kegiatan 

berpidato, dikenal empat macam metode berpidato. Metode 

berpidato tersebut antara lain:  

a. Metode Penyampaian Naskah (Manuskrip) 

Berpidato dengan cara membaca naskah masih sering kita jumpai 

dalam suasana resmi, terutama pidato yang disiarkan melalui radio 

atau televisi, atau pidato pejabat yang diwakili (dibacakan) oleh 

orang lain. Dalam hal ini, pembicara mengucapkan kata-kata persis 

seperti yang tertulis dalam naskah tidak dikurangi atau 

ditambahkan. Pembicara perlu membaca naskah dengan alasan 

agar tidak ada salah, sebab setiap kata yang diucapkan oleh pejabat 

dalam suasana resmi akan disebarluaskan dan akan dijadikan 

panutan oleh orang banyak. Memang ada kemungkinan pembicara 

terpaksa membaca naskah karena ia belum mahir berpidato. 

Dengan alasan takut tidak lancar, ia memilih berpidato dengan cara 

membaca naskah saja. Membaca naskah masih lebih baik daripada 

tidak berani tampil, atau berani tampil tapi tersendat-sendat dan 

kacau. Menurut Joseph A Devito (1997: 414) dalam metode naskah, 

pembicara membacakan pidato bagi khalayak. Metode naskah ini 

paling aman digunakan dalam situasi yang menuntut ketepatan 

waktu dan kata-kata yang dipakai. Dapat sangat berbahaya jika 

seorang pemimpin politik tidak berbicara menurut naskah ketika ia 

berpidato mengenai isu-isu yang sensitif. Kata, kalimat, atau frasa 

yang mendua-arti yang menyulut kemarahan, rasa permusuhan, 

atau bahkan mengajak berdamai dapat menimbulkan masalah 

serius. Dengan pembicaraan manuskrip, pembicara dapat 

mengendalikan gaya, isi, organisasi, dan semua elemen lain dari 

pembicaraan. Memang, kelebihan dari menuskrip ini adalah bahwa 
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semua staf ahli pembicara dapat mempelajarinya dan memberi 

saran-saran guna memecahkan semua masalah potensial. 

Keunggulannya: 

1) lancar dalam penyampaian, karena tinggal membaca saja; 

2) tidak ada yang salah karena sudah dipikirkan berulang-

ulang; 

3) dapat diwakilkan oleh orang lain;dan  

4) dapat diarsipkan 

Kelemahannya:  

1) tidak komunikatif karena pembicara tidak memandang 

pendengar; 

2) terasa kaku karena tanpa penghayatan; 

3) tidak dapat menyesuaikan dengan situasi dan reaksi 

pendengar; dan 

4) kurang menarik 

b. Metode Penyampaian dengan Menghafal 

Sebelum berpidato, pembicara menghafalkan naskah seluruh kata 

demi kata. Saat berpidato tiba, pembicara tinggal menyuarakan saja 

naskah pidato yang telah dihafalkan. Agaknya cara ini hanya dapat 

dilakukan untuk pidato pendek. Pidato panjang, apalagi pidato yang 

memerlukan waktu beberapa puluh menit, rasanya tidak mungkin 

menggunakan cara menghafal. Keunggulan dan kelemahan cara ini 

mirip dengan cara membaca naskah. Dari segi kemungkinan 

menjalin kontak batin antara pembicara dan pendengar, cara 

menghafal sedikit lebih baik daripada cara membaca naskah, sebab 

mata pembicara dapat lebih leluasa memandang pendengar. 

Namun, berpidato dengan cara menghafal naskah mempunyai 

risiko besar, yaitu jika tiba-tiba lupa lanjutan kata-kata yang akan 

diucapkan. Lupa berarti bencana dan “kiamat” bagi si pembicara 

karena ia pasti tidak mampu berbuat apa-apa lagi. 
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Berpidato dengan cara menghafal naskah sebenarnya 

bertentangan dengan kebiasaan kita sehari-hari. Setiap hari kita 

bericara secara spontan. Apa yang kita katakan, kita katakan saja 

secara langsung tanpa harus menyusun kalimat dan kemudian kita 

hafalkan lebih dahulu. Dalam berpidato kita harus mengubah 

kebiasaan sehari-hari. Oleh karena itu, jika tidak sangat terpaksa, 

berpidato dengan cara menghafalkan naskah harus kita hindari. 

Lebih baik naskah pidato itu kita baca berualng-ulang saja (tidak 

perlu dihafalkan), kemudian dalam berpidato kita menguraikan 

secara bebas dengan kalimat-kalimat yang baru. 

Seperti metode naskah, metode menghafal digunakan bila isu 

pembicaraan menyangkut kasus-kasus politik yang sensitif atau bila 

waktu yang ada sangat terbatas. Metode menghafal mengharuskan 

penyampaiannya menulis bahan pembicaraan kata demi kata dan 

menghafalnya dengan baik-baik. Pembicaraan kemudian biasanya 

“diperagakan” dengan gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan lenturan 

suara yang sesuai. 

Keunggulannya : 

1) lancar kalau benar-benar hafal; 

2) tidak ada yang salah kalau benar-benar hafal; dan 

3) mata pembicara dapat memandang pendengar. 

Kelemahannya:  

1) pembicara cenderung berbicara cepat tanpa penghayatan; 

2) tidak dapat menyesuaikan dengan situasi dan reaksi 

pendengar; dan 

3) kalau terjadi kelupaan, pidatonya gagal total. 

c. Metode Penyampaian Impromptu 

Pembicara yang menggunakan cara ini tidak melakukan persiapan 

terlebih dahulu. Pembicara tidak menyiapkan naskah, tidak 

membaca naskah, dan juga tidak menghafalkan naskah. Bahkan, 
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menulis pokok-pokok si pidato atau mengangan-angan saja pun 

tidak ia lakukan. Jadi, pembicara berpidato benar-benar spontan.  

Tentu cara spontan tidak dapat dilakukan oleh orang yang 

belum mahir berpidato. Bagi yang sudah mahir, kata-kata yang 

dirangkai menjadi kalimat secara spontan itu terkadang dapat lebih 

segar dan menarik daripada yang sudah direncanakan sebelumnya. 

Namun, bagaimanapun mahirnya pembicara, cara spontan 

mengandung risiko gagal karena pembicara tidak melakukan 

persiapkan apa-apa.  

Pada beberapa kesempatan, pembicaraan impropmtu tidak 

dapat dihindari. Di kelas, anda mungkin diminta menanggapi 

penceramah atau bahan yang baru saja anda dengarkan. Dalam hal 

ini, anda sebenarnya menyampaikan pembicaraan evaluasi secara 

impropmtu. Dalam rapat, peserta sering kali diminta untuk 

memberikan komentar impropmtu mengenai berbagai isu. 

Pembicaraan impropmtu, bila tidak dielakkan, dapat kita perbaiki 

dengan memupuk kemampuan berbicara di depan umum. Makin 

mahir anda sebagai pembicara, makin baik kemampuan anda 

menyampaikan pembicaraan impropmtu.  

Keunggulannya: 

1) pidato terasa lebih segar; dan 

2) pidato terasa lebih menarik. 

Kelemahannya:  

1) tidak lancar dan kacau bagi para pembicara pemul; dan 

2) kemungkinan gagal amat besar. 

d. Metode Penyampaian Ekstemporer (Extemporaneous) 

Penyampaian ekstemporer menuntut persiapan yang menyeluruh, 

mengingat gagasan-gagasan pokok serta urutan kemunculannya, 

dan barangkali menghafal beberapa kalimat pertama dan terakhir 

dari pembicaraan. Tetapi, tidak ada keterkaitan yang kaku dalam 
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pemilihan kata-kata. Ini adalah metode yang dianjurkan untuk 

digunakan dalam pembicaraan di muka umum. 

Kelebihan, metode ekstemporer berguna dalam sebagian besar 

situasi pembicaraan di mana ketepatan waktu dan pemilihan kata-

kata yang terlalu ketat tidak diperlukan. Kuliah-kuliah diperguruan 

tinggi banyak yang dilakukan dengan ekstemporer. Pembicaraannya 

telah melakukan persiapan yang mendalam, tahu apa yang akan 

mereka sampaikan, dan telah mematangkan susunan penyampaian 

kuliah secara sempurna. Tetapi, mereka tidak mengikatkan diri 

secara kaku pada pemilihan kata-kata tertentu. 

           Kelemahan, kelemahan utama adalah bahwa anda dapat 

mendadak kehilangan kata-kata yang pas. Tetapi, jika anda telah 

melatihkan pembicaraan ini beberapa kali, rasanya kecil 

kemungkinan hal ini terjadi. Kelemahan lainnya adalah bahwa anda 

tidak dapat terlalu memperhatikan gaya penyampaian yang dapat 

anda lakukan jika anda menggunakan metode naskah atau 

menghafal. Tentu saja, anda dapat menghilangkan kelemahan ini 

dengan menghafal beberapa frasa yang ingin anda ucapkan dengan 

menghafalkan frasa, kalimat, atau kutipan-kutipan tertentu. 

 
6. Prinsip-prinsip Pidato yang Baik 

McBurney dan Wrage dalam buku Asul Wiyanto (2001: 72) 

mengemukakan delapan buah prinsip dari pidato yang baik, yaitu: 

a. Pidato yang Baik Bertanggung Jawab Secara Sosial 

Karena pidato itu adalah alat utama kita dalam mempengaruhi 

orang lain, maka kita akan menggunakannya dengan bebas, tanpa 

memperhatikan kewajiban-kewajibannya. Pembicara yang 

bertanggung jawab secara sosial harus selalu menghormati 

kenyataan, dan waspada tentang dikemukakannya alasan dan 

pidatonya itu berada dalam konteks lingkungan sosialnya, 
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dibimbing oleh kecerdasan dan kebijaksanaan, karena ia 

bertanggung jawab atas akibat-akibat pidatonya. 

b. Pidato yang Baik Mengungkapkan Seorang Pembicara 

dengan Persyaratan-Persyaratan Pribadi yang Sehat 

Hampir selalu pembicara dengan persyaratan-persyaratan pribadi 

yang kuat berada dalam posisi yang sebaik-baiknya untuk 

mendapatkan rasa hormat dari para pendengar. Sikap para 

pendengar terhadap pembicara itu dipengaruhi oleh persyaratan-

persyaratan pribadi. 

c. Pribadi yang Baik Diarahkan Mengabdi pada Suatu 

Tujuan Tertentu 

Tanggapan apa saja yang dituju oleh pembicara itu adalah tujuan ke 

arah mana ia mengarahkan upaya-upayanya. Pidato yang tidak 

memiliki tujuan akan meliuk-liuk tanpa tujuan. Namun, pidato yang 

penuh tujuan memaksa pembicara itu untuk mengikuti suatu arah 

untuk mencapai tujuannya. 

d. Pidato yang Baik Membicarakan Pokok-pokok Masalah 

yang Penting 

Sumber-sumber terbaik, baik dari pembicara maupun dari 

pendengar, harus direkam. Apa yang dikomunikasikan oleh 

pembicara itu (peristiwa, pengalaman, proyek, usul, bahkan juga 

cita-cita, kegembiraan, kesedihan, masalah) memiliki dampak 

terhadap tingkat dan kualitas pidato itu.e. 

e. Pidato yang Baik Berdasarkan Materi Terbaik yang 

Dapat Ditemui 

Sebuah pidato penting cenderung untuk menarik dan 

mempertahankan perhatian pendengar. Karena hal itu sudah pasti 

mempersenjatai dan memperlengkapi pembicara itu dengan rasa 

percaya diri yang lebih besar pada saat ia melalui proses 

mengkomunikasikan gagasannya, pemikirannya, perasaannya, dan 
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sentimennya. Penelitian dan wawancara merupakan pembantu yang 

berguna dalam mempersiapkan sebuah pidato. 

f. Pidato yang Baik Bersifat Analitis 

Pidato yang analitis memberikan perhatian sepenuhnya pada 

tempat yang terdiri atas (subyek, hadirin, kesempatan, dan 

pembicara itu sendiri) membuat garis besar pidato itu membawa 

kepada analisis yang jelas yang akan menjadi sempurna pada saat 

pembicara itu mengucapkan pidatonya. 

g. Pidato yang Baik Berdasarkan Metode yang Sehat 

Metode pembicara, pendekatannya, dan rencananya dijelaskan oleh 

tujuan itu dan oleh analisisnya tentang situasi yang ada. 

Penyimpangan-penyimpangan yang tidak diperlukan akan merusak 

sebuah pidato. Merencanakan sebuah pidato akan memperbaiki 

cara pengucapannya dan membawa kepada komunikasi yang efektif. 

h. Pidato yang Baik Meminta Perhatian dan Kepentingan 

Pendengar 

Tanpa perhatian, tidak akan ada komunikasi yang efektif. Karena itu 

penting sekali kepentingan pendengar dilibatkan. Ketika pembicara 

itu terinspirasi dan termotivasi untuk memberikan apa yang terbaik 

pada dirinya, dan para hadirin itu terinspirasi dan termotivasi pula 

untuk mendapatkan sebanyak mungkin dari apa yang dikatakan 

pembicara. 

Sedangkan Dori wuwur mendeskripsikan ciri-ciri pidato yang 

baik, yaitu: 

1) Pidato memiliki objektivitas dan unsur-unsur yang mengandung 

kebenaran. 

2) Pembicara dalam pidato mampu mengungkapkan pikirannya 

sedemikian rupa, sehingga tidak hanya sedapat mungkin isinya 

dimengerti, tetapi juga jangan sampai tidak dimengerti apa yang 

sudah disampaikan. 
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3) Sebuah pidato harus hidup. Dalam hal ini  sipembicara dalam 

berpidato dapat menggunakan media seperti gambar, film atau 

cerita pendengar hidup. 

4) Memiliki tujuan yang jelas. 

5) Si pembicara dapat bergaya klimaks. 

6) Memiliki kesempatan untuk melakukan pengulangan jika ada 

pesan-pesan yang sangat penting dimengerti oleh sipendengar. 

7) Mengandung hal-hal yang mengejutkan sebagai cara untuk 

memotivasi si pendengar tetap fokus pada si pembicara. 

8) Pidato harus singkat, padat dan mengandung humor. 

 
7. Tahapan dalam Berpidato 

a. Persiapan Pidato  

Sebelum memberikan pidato di depan umum, ada baiknya untuk 

melakukan pesiapan berikut:  

1) Mengetahui lama waktu atau durasi pidato yang akan 

dibawakan. 

2) Menyusun kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti. 

3) Mengetahui jenis pidato dan tema acara. 

4) Menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan pidato. 

5) Menentukan tujuan pidato. 

6) Memilih pokok persoalan. 

7) Mengetahui dan menganalisa audience dan suasananya. 

8) Mengumpulkan materi pidato. 

9) Menyusun kerangka materi pidato. 

10) Melakukan latihan pidato. 

11) Menghilangkan perasaan “DemamPanggung” yaitu dengan 

cara: memfokuskan pikiran pada diri sendiri, percaya 

diri(PD), menganggap audience tidak tahu tentang apa yang 

kita bicarakan, memperdalam materi dengan baik, 
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mempersiapkan konsep pidato beberapa hari sebelumnya, 

membaca berulang-ulang materi pidato, mempersiapkan 

diri beberapa jam sebelum tampil dan jangan tergesa-gesa, 

serta istirahat yang cukup. Terakhir sudah tentu adalah 

dengan berdoa. 

b. Membuka Pidato 

Banyak cara yang dapat dipilih untuk membuka pidato, antara lain: 

1) Menceritakan pengalaman diri sendiri. 

2) Menceritakan anekdot atau cerita lain. 

3) Menyampaikan komentar yang menyenangkan terhadap 

pembawa acara, pembicara sebelumnya, atau pendengar. 

4) Menyebutkan secara rinci tentang waktu atau tempat 

terjadinya suatu peristiwa. 

5) Mengajukan pertanyaan yang menggelitik rasa ingin tahu 

pendengar. 

6) Menyinggung peristiwa yang sedang hangat dibicarakan 

umum. 

7) Menyinggung kegemaran atau keinginan pendengar. 

8) Meminta salah seorang pendengar berdiri di samping 

pembicara, kemudian diminta menyampaikan 

pendapatnya atau keinginannya. Tentu saja dengan cara 

yang simpatik dan tidak mengecewakan pendengar yang 

diminta maju itu. 

 Selain cara-cara membuka pidato yang di atas, masih ada cara 

lain yang sering digunakan orang dalam berpidato, secara rinci 

diuraikan sebagai berikut: 

1) Membuka Pidato dengan Humor 

Membuka pidato dengan humor dapat membuat situasi menjadi 

segar dan secara langsung pendengar menjadi simpati kepada 

pembicara. Rasa simpati pendengar tentu akan membantu 



 
183 

pembicara dalam mencapai tujuan pidato. Namun, perlu diketahui 

bahwa membuka pidato dengan humor ini tidak mudah. Pembicara 

harus berpengalaman. Artinya, jika pembicara memilih humor 

sebagai pembuka pidato, ia harus benar-benar yakin bahwa 

humornya pasti mengena dan merangsang tawa pendengar.  Jika 

humornya meleset atau gagal, “kiamatlah” sudah dan gagallah 

semuanya. Sebab pembicara akan merasa malu dan salah tingkah. 

Kalau dalam membuka saja sudah kalah dengan pendengar, apalagi 

dalam menguraikan isi pidato. Oleh karena itu, pembicara harus 

mempertimbangkan dahulu tentang kena tidaknya humor yang 

digunakan untuk membuka pidato. Humor yang baik adalah humor 

yang segar, relevan (ada hubungannya dengan masalah yang sedang 

atau akan dibicarakan), dan sopan.  

2) Membuka Pidato Setengah Humor Setengah Serius 

Pembuka pidato sebenarnya disampaikan secara serius, tetapi ada 

bumbu humor di dalamnya. Membuka pidato dengan cara ini juga 

tidak mudah. Pembicara harus mempunyai modal pengalaman 

karena jika gagal risikonya sama dengan membuka pidato memakai 

humor tadi. Jadi, humornya tidak mengena dan keseriusannya 

menjadi berkurang atau hilang. 

3) Membuka Pidato dengan Memperkenalkan Diri 

Membuka pidato dengan cara ini mudah sekali. Pembicara hanya 

menyebutkan nama dirinya, sebagian riwayat hidupnya, terutama 

yang ada hubungannya dengan pidato yang akan disampaikan. 

Pidato yang pembukanya memperkenalkan diri ini biasanya 

dilakukan oleh pembicara yang masuk ke lingkungan baru untuk 

menguraikan atau menjelaskan masalah tertentu. 

4) Membuka Pidato dengan Mengucapkan Rasa Syukur 

Pembuka pidato dengan cara ini sudah amat lazim. Pembicara 

mengawali pidatonya dengan ajakan bersyukur karena berkat 
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karunia Tuhan Yang Mahakuasa kita tetap sehat dan dapat 

mengikuti acara yang sedang diselenggarakan. Demikian seringnya 

pembicara membuka seperti ini, pendengar sudah hafal. Itulah 

sebabnya jika pembicara mulai mengucapkan kata pertama, 

sebenarnya pendengar sudah tahu semuanya sampai kata terakhir 

dalam pembuka itu. 

5) Membuka Pidato dengan Memberikan Pendahuluan 

Secara Umum 

Pembicara tidak akan mengalami kesulitan membuka pidato 

dengan cara ini. Sebab, sebelum mengemukakan persoalan secara 

rinci dalam isi pidato, dalam pembukanya pembicara 

menyampaikan persoalan umum. Misalnya, pembuka pidato dalam 

rangka kampanye pemberantasan buta huruf. Pembicara 

memberikan pendahuluan bahwa pendidikan adalah usaha sadar 

untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, baik di dalam 

maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Jadi, 

belajar tidak harus di sekolah tetapi juga dapat dilakukan di rumah 

ataupun di mana saja. Belajar dapat dilakukan oleh siapa saja. 

Dengan demikian, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Setelah 

pembicara membuka pidato secara umum, barulah masuk ke isinya, 

misalnya mengenai bentuk pelaksanaan kelompok belajar.  

6) Membuka Pidato dengan Menyebutkan Fakta 

Pendengar 

Cara ini juga tidak sulit, bahkan mempunyai keuntungan sampingan 

karena secara langsung dapat menarik simpati pendengar. 

Misalnya, pidato pengarahan tentang tata tertib kepada siswa. 

7) Membuka Pidato dengan Menyebutkan Contoh Nyata 

Contoh nyata yang ada hubungannya dengan isi pidato dapat 

dimanfaatkan untuk membuka pidato. Asalkan pembicara 

mengetahui persis peristiwa, pembuka ini akan menjadi menarik. 
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Mengapa? Sebab, pendengar biasanya tertarik pada kisah, cerita, 

peristiwa dramatis, dan sebagainya. 

c. Penyampaian Materi Pidato  

Biasanya materi pidato, baik yang menggunakan naskah maupun 

tanpa naskah memiliki empat bagian, yaitu : 

1) Pendahuluan, yang berfungsi untuk mengantar ke arah pokok 

persoalan yang akan dibahas dan sebagai upaya menyiapkan 

mental audience. Pada bagian ini yang terpenting kita berusaha 

membangkitkan dan mengarahkan perhatian audience pada 

pokok permasalahan yang akan dibicarakan. 

2) Isi, pada bagian ini pokok pembahasan ditampilkan dengan 

terlebih dahulu mengemukakan latar belakang 

permasalahannya. Pokok pembicaraan dikemukakan sedemikian 

rupa, sehingga tampak jelas kaitannya dengan kepentingan para 

audience. 

3) Pembahasan, bagian inimerupakan kesatuan, yang berisi alasan-

alasan yang mendukung hal-hal yang dikemukakan pada bagian 

isi. Pada bagian isi ini biasanya berisi berbagai hal tentang 

penjelasan, alasan-alasan, bukti-bukti yang mendukung, 

ilustrasi, angka-angka dan perbandingan, kontras-kontras, 

bagan-bagan, model, dan humor yang relevan. 

4) Kesimpulan, adalah bagian akhir dari sebuah pidato. Berisi dari 

keseluruhan uraian sebelumnya, menyatakan kembali prinsip-

prinsip yang terkandung dalam pidato, menceritakan cerita 

singkat yang menarik, mengutip kata-kata mutiara, ungkapan, 

atau beberapa bait pantun, atau mengajak atau menghimbau dan 

mengemukakan sebuah pujian buat para pendengar. 

d. Menutup Pidato 

Menurut N.Faqih Syarif H(2012) Permulaan dan akhir pidato 

adalah bagian-bagian yang paling menentukan. Kalau permulaan 
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pidato harus dapat mengantarkan pikiran dan menambatkan 

perhatian kepada pokok pembicaraan, maka penutup pidato harus 

dapat memfokuskan pikiran dan perasaan khalayak pada gagasan 

utama atau kesimpulan penting dari seluruh isi pidato. Karena itu 

penutup pidato harus dapat menjelaskan seluruh tujuan komposisi, 

memperkuat daya persuasi, mendorong pemikiran dan tindakan 

yang diharapkan, menciptakan klimaks dan menimbulkan kesan 

terakhir yang positif.  

 Terdapat beberapa  beberapa cara menutup pidato: 

1) Menyimpulkan atau mengemukakan ikhtisar pembicaraan. 

Manusia sanggup mengingat banyak hal, tetapi hanya sanggup 

mengingat jelas beberapa hal saja. Karena itu pokok-pokok 

utama disebutkan kembali. Cara yang paling mudah ialah 

menyebutnya dalam urutan satu,dua,tiga, dan seterusnya. 

2) Menyatakan kembali gagasan utama dengan kalimat dan kata 

yang berbeda.Ini dapat dilakukan setelah menyebut ikhtisar 

pidato atau tanpa ikhtisar pidato. 

3) Mendorong khalayak untuk bertindak. 

Pidato persuasif selalu ditujukan untuk memperoleh tindakan 

tertentu dari khalayak. Tindakan itu dapat berupa respon fisik. 

Tindakan itu dapat pula berupa hal-hal abstrak seperti 

penerimaan usul atau gagasan. 

4) Mengakhiri dengan klimaks 

Akhir pidato merupakan puncak seluruh uraian. Menuju 

penutup pidato, uraian menjadi lebih penting dan lebih patut 

mendapat perhatian. 

5) Mengatakan kutipan sajak, kitab suci, peribahasa, atau ucapan 

ahli. Kutipan dapat menambah keindahan komposisi, asalkan 

kutipan itu ada kaitannya dengan tema yang dibicarakan atau 

menunjukkan arah tindakan yang harus dilakukan. 
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Menurut Devito (1997: 361)merumuskan 8 langkah yang 

diperlukan  untuk menyiapkan suatu pidato didepan umum yang 

efektif. Berikut akan disajikan kedelapan langkah tersebut untuk 

mendapatkan kerangka lengkap mengenai persiapan pidato. 

1) Memilih topik dan tujuan 

Langkah pertama yang harus anda lakukan adalah memilih topik 

yang akan anda sajikan dan tujuan umum maupun tujuan 

khususnya yang ingin anda capai. 

Topik. Pilihlah topik yang cukup bernilai dan menarik bagi 

khalayak sasaran. Jika pidato awal harus bersifat persuasif, pastikan 

bahwa topik yang anda sajikan cukup tajam dan spesifik, sehingga 

lebih mudah dikendalikan dan usahakan jangan mencakup berbagai 

hal yang terlalu banyak. Topik yang cukup sempit dan mendalam 

lebih baik daripada yang terlalu luas. 

Tujuan. Berbicara didepan umum memilik dua tujuan, yaitu 

tujuan informatif dan tujuan persuasif. Pidato yang bersifat 

informatif berusaha untuk menciptakan pemahaman-sifatnya 

memberikan penjelasan, mempertegas, mengoreksi kesalah-

pahaman, mendemonstrasikan cara kerja, atau menjelaskan 

bagaimana terjadinya suatu hal. Dalam pidato semacam ini, kita 

akan sangat menekankan pada bahan-bahan yang sifatnya 

memperkuat, seperti contoh-contoh ilustrasi, definisi,kesaksian, 

visualisasi dan sejenisnya. 

Sebaliknya, pidato yang bersifat persuasif berusaha untuk 

mempengaruhi sikap dan perilaku. Pidato semacam ini bisa 

dimaksudkan untuk menguatkan sikap yang sudah ada atau 

mengubah keyakinan para khalayak. Atau dimaksudkan agar 

khalayak melakukan sesuatu. Pada pidato yang bersifat persuasif, 

kita akan lebih menekankan pada bahan-bahan yang menyajikan 

bukti-buktimisalnya saja, pendapat, fakta, dan himbauan logis. 
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Mempertajam Topik. Baik tujuan informatif maupun 

persuasif, topik yang anda sajikan harus mempunyai tujuan yang 

spesifik dan tajam. Jika tujuan spesifik anda cukup tajam, maka 

anda bisa menyajikan berbagai aspek dari topik tersebut secara 

mendalam. Para khalayak akan menerima manfaat dari topik yang 

cakupannya relatif sempit tetapi mendalam. 

2) Analisis khalayak 

Jika anda bermaksud memberikan informasi atau mempengaruhi  

khalayak,maka anda harus mengetahui siapa mereka.Apa yang 

mereka ketahui?Apa yang kira-kira mereka ingin ketahui? 

Pendapat,sikap dan keyakinanapa yang sekarang mereka miliki?Di 

mana kira-kira posisi mereka pada masalahyang akan anda 

sajikan?Tegasnya,anda harus memperhatikan beberapa variabel 

berikut: 

 Umur.Beberapa usia rata-rata para khalayak?Seberapa 

heterogen usia mereka?Apakah mereka terdiri dari beberapa 

kelompok umur yang perlu diperlakukan berbeda?Apakah usia rata-

rata mereka memberika pembatasan pada topiknya? Bahasa apa 

yang sebaiknya digunakan? Apa saja contoh-contoh dan ilustrasi 

yang harus dipilih? 

 Jenis Kelamin.Apakah para khalayak  didominasi oleh 

jenis kelamin tertentu?Apakah pria atau wanita akan memandang 

topikknya secara berbeda?Jika demikian,dari segi apa?Apakah pria 

atau wanita memiliki perbedaan latar belakang,pengalaman, dan 

pengetahuan mengenai topik tersebut?Bagaimana hal ini 

mempengaruhi cara penyajian topiknya? 

 Faktor Budaya.Apakah para khalayak terdiri dari 

kelompok etnis dan suku tertentu?Apa implikasinya terhadap 

topiknya?Terhadap tujuannya?Terhadap metoda 

penyajiannya?Apakah pengalaman,latar belakang, dan pengetahuan 
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beberapa kelompok tersebut berbeda- beda sehingga anda perlu 

menyesuaikan kerangka pidato anda?Apakah khalayak akan 

memandang andasama dengan mereka atau menganggap anda 

sebagai orang luar sebagai seorang yang berada diluar kultur 

mereka?Lalu,apa implikasinya? 

 Perkerjaan,Pendapatan dan Status.Apakah perkerjaan 

khalayak pada umumnya? Bagaimana perkerjaan mereka ini 

mempengaruhi penyajian anda?Apakah pendapatan mereka 

memiliki implikasi terhadap topik yang dipilih,atau terhadap cara 

penyajiannya?Apakah status mereka pada umumnya?Apakah hal ini 

mempengaruhi cara penyajian anda? 

 Agama.Apaagama yang pada umumnya dipeluk oleh para 

khalayak?Apa implikasinya pada materi pidato anda?Apa kekuatan 

dari keyakinan mereka?Bagaimana kira-kira hal ini jika dikaitkan 

dengan topiknya? 

 Peristiwa.Apakah ini termasuk peristiwa khusus? Apakah 

peristiwa ini memberikan pembatasan mengenai materi yang anda 

anggap cocok?Apakah ada implikasi dari peristiwa ini terhadap cara 

penyiapan dan penyajiannya? 

 Konteks.Apakah konteksnya akan mempengaruhi apa yang 

akan dibahas atau cara menyajikan materinya?Apakah konteksnya 

menberikan batasan tertentu?Adakah disini alat bantu untuk 

memperagakan gambar-gambar?Apakah tersedia papan 

tulis?Apakah penerangan diruangan cukup?Apakah tempat duduk 

cukup untuk mereka yang akan hadir?Adakah disediakan podium? 

Apakah diperlukan pengeras suara? 

 Faktor-faktor lain.Apa faktor lain yang mempengaruhi 

cara anda menyiapkan atau menyajikan materinya?Apakah status 

perkawinan relevan dalam hal ini?Apakah para khalayak 
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mempunyai minat tertentu yang perlu digarisbawahi dalam 

penyajian materinya? 

3) Penelitian topik 

 Jika suatu pidato harus bermutu, dan jika anda dan khalayak harus 

memperroleh manfaat dari materi pidato itu,maka anda harus 

melakukan penelitian mengenai topiknya.pertama,bacalah beberapa 

sumber. 

4) Rumuskan tesis anda dan identifikasi beberapa masalah 

pokoknya 

Tesis dari pidato anda merupakan isi dari penyajian anda.Isi pokok 

itulah yang anda harapkan dapat diketahui oleh khalayak.Jika isi 

pokoknya informatif,maka tesis anda harus merupakan ide pokok 

yang harus dipahami  oleh khalayak- misalnya,darah manusia 

terdiri dari empat unsur,atau pidato dapat disajikan menurut 

empat cara umum. Jika pidato anda bersifat persuasif,maka tesis 

andaharus merupakan usulan yang harus dapat diterima khayalak-

misalnya,kita sebaiknya memberikan merek X,atau kita harus 

menyokong dana atletik kampus. 

Sekali anda telah merumuskan tesis,ajukanlah beberapa 

pertanyaan untuk mengindentifikasi beberapa komponen 

pokoknya.Pada pidato yang bersifat persuasif,beberapa pertanyaan 

yang relevan adalah apa?atau bagaimana?Sehingga untuk tesis 

Darah manusia terdiri dari empat unsur. pertanyaan logisnya 

adalah Apa saja keempat unsur itu?Untuk tesis pidatodapat 

disajikan dengan empat cara umum,maka peratanyaan yang relevan 

adalah bagaimana?atau apa saja keempat cara itu?Dalam menjawab 

paertanyaan ini,anda harus mengindentifikasi usulan pokok yang 

hendak anada cakup dalam pidato anda. 
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5) Dukunglah gagasan pokoknya 

Pada pembicaraan yang bersifat informatif,dukungan anda selalu 

bersifat memperkuat seperti 

menguraikan,memberikanillustrasi,mendenifisikan,memberi 

contoh-contoh, dan berbagai konsep yang sedang dibicarakan. 

Tujuan kita  adalah menghidupkan kehadiran ”unsur-unsur darah 

manusia” kepada khalayak.Pada pembicaraan yang bersifat 

persuasif dukungan anda harus berupa bukti,penampilan yang 

memotivasi,segala sesuatu yang menimbulkan kepercayaan dan 

reputasi pada pembicaraanya. 

6) Organisasikan bahan pembicaraan 

Agar para khalayak memahami dan mengingat apa yang anda 

bicarakan maka anda harus mengorganisasi bahan-bahan yang akan 

disajikan(Whitman&Timmis,1975). Berikut disajikan tiga pola yang 

bisa digunakan dalam mengorganisasi kerangka suatu 

pembicaraan(Boyd&Renz,1985). 

Pola Temporal.Cara yang popular dalam mengorganisasi 

pembicaraan yang bersifat informatif adalah menyusun pokok-

pokok bahasan berdasarkan hubungan Temporal. 

Suatu pembicaraan mengenai perkembangan cara bicara dan 

bahasa pada anak-anak bisa diorganisasi menurut pola temporal. 

Pokok bahasanya bisa disusun berikut: 

a) Ocehan adalah tahap yang pertama. 

b) Lalasi adalah tahap yang kedua. 

c) Echolalia adalah tahap yang ketiga. 

d) Komunikasi adalah tahap yang keempat. 

Disini,setiap pokok pembicaraan disusun menurut urutan 

temporal atau berdasarkan urutan waktu. Diawali dengan tahap 

setiap pokok yang paling dini dan diikuti terus hingga tahap paling 
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akhir. Kebanyakan topik-topik diorganisasi menurut  pola  

temporal. 

Pola pemecahan-masalah.Pola yang sering digunakan 

dalam pembicaraan yang bersifat persuasif adalah menyajikan 

beberapa ide pokok dalam bentuk pemecahan 

masalah.Pembicaraan dibagi dua bagian.Satu bagian berbicara 

tentang permasalahnya dan bagian kedua berbicara tentang 

pemecahannya. 

Pola Topik.Barangkali pola yang paling popular dalam 

mengorganisasi adalah pola topik,yang membagi pembicaraan 

dalam beberapa topik pokok.Misalnyasaja pembagian pemerintahan 

akan lebih cocok jika disajikan dalam pola topik: 

a) Kekuasaan legeslatif dikendalikan oleh DPR 

b) Kekuasaan esekutif dikendalikan oleh presiden 

c) Kekuasaan yudikatif dikendalikan oleh Makmah Agung 

         Bahasa dan kalimat yang disampaikan untuk menyajikan 

gagasan pokok anda,termasuk juga bahan-bahan 

pendukungnya,harus dengan mudah dipahami oleh para 

khalayak.Meskipun yang anda sampaikan cukup rumit,sajikanlah 

sesederhana mungkin, sehingga mudah dimengerti. Kalimat yang 

digunakan sebaiknya yang sederhana dan aktif daripada 

menggunakan kalimat yang rumit dan pasif. Berhati-hatilah agar 

jangan sampai menyinggung khalayak. 

7) Kalimat dalam pidato 

Bahasa dan kalimat yang disampaikan untuk menyajikan 

gagasan pokok anda, termasuk juga bahan-bahan pendukungnya, 

harus dengan mudah dipahami oleh para khalayak. Mereka hanya 

mendengar pembicaraan anda sekali saja, sehingga susunlah 

kalimat sederhana yang mudah dicerna oleh khalayak. Berhati-hati 

jangan sampai menyinggung khalayak. 
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8) Susunlah kesimpulan dan introduksi 

 Suatu pembicaraan,pidato, atau presentasi,sama saja halnya 

dengan penyajian tertulis yang harus diawali dengan 

introduksi,dilanjutkan dengan isinya dan diakhiri dengan 

kesimpulan.Berikut adalah beberapa saran untuk mengembangkan 

kesimpulan dan introduksi: 

 Kesimpulan.Kesimpulan suatu pembicaraan sangat 

penting karena dengan kesimpulanitu pendengar akan mengingat 

dengan jelas apa yang baru diketahuinya.Kesimpulan seringkali 

akan menentukan citrai mengenai anda dan apa yang dipahami oleh 

para pendengar. 

 Introduksi.Introduksi suatu pembicaraan,seperti halnya 

orang masuk kelas hari pertama   atau orang pacaran untuk pertama 

kalinya. Tahap ini menentukan irama berikut. Yang akan diikuti dan 

harus memberikan kerangka bagi pendengarnya dan harus 

membentuk sikap positif mereka baik terhadap isi pembicara 

maupun pembicaranya.Kedua berorientasilah pada pendengar. 

Berikan mereka sedikit gambaran mengenai apa yang akan anda 

bicarakan. 

 
8. Gaya dan Bahasa yang Digunakan dalam Berpidato 

a. Gaya Lisan 

Menurut Joseph A Devito (1997: 402) gaya lisan merupakan 

kualitas gaya berbicara yang secara jelas dibedakan dengan bahasa 

tulisan. Anda tidak dapat berbicara persis seperti yang anda tulis. 

Susunan kata dan tata bahasa yang anda gunakan berbeda antara 

bahasa lisan dengan bahasa tulisan. Perbedaan pokok antara 

keduanya terletak pada penyusunan pembicaraan terjadi sejenak. 

Anda memilih kata dan menyusun kalimat secepat anda 

memikirnya. Akan tetapi, apabila anda menulis, anda menyusun 
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pemikiran anda setelah melalui berbagai pertimbangan. Bahkan, 

kemudian anda dapat menulisnya ulang dan melakukan koreksi.  

Pada umumnya, bahasa lisan terdiri dari kata-kata yang lebih 

sederhana, lebih pendek, dan lebih populer daripada kata-kata 

dalam bahasa tulisan. Persyaratan dalam pembicaraan lebih banyak 

daripada dalam tulisan. Bahasa lisan juga mengandung sejumlah 

besar istilah-istilah referensi sendiri dan banyak menggunakan 

kata-kata seperti semua, tidak satupun, setiap, selalu, tidak pernah. 

Bahasa lisan juga banyak menggunakan istilah-istilah yang konkrit, 

dan juga mengandung istilah yang kuantitatif semu (seperti 

misalnya, banyak, berbagai, sangat, dan sejumlah).  

b. Pilihan kata 

Pilihlah secara seksama kata-kata yang hendak anda gunakan dalam 

berpidato di depan umum. Pilih kata-kata yang lebih menguraikan, 

lebih gamblang, lebih sesuai, lebih personal, dan lebih menguatkan. 

c. Uraian 

Uraian dalam gaya berbicara harus merupakan tujuan utama di 

dalam berpidato di depan umum. Berikut adalah beberapa pedoman 

yang dapat membantu anda dalam membuat pembicaraan yang 

lebih jelas. 

1) Ringkas 

Jangan mengumbar kata-kata. Dua hal yang paling penting 

untuk mencapai hal ini adalah hindari pengulangan dan 

hindari kata-kata yang tidak berarti. Perbaiki ungkapan yang 

tidak berarti menjadi pernyataan yang lebih ringkas dan lebih 

langsung.  

a) Gunakan istilah  

Jika kita menggunakan istilah yang semakin spesifik, 

maka gambarannya akan lebih jelas dan rinci. Ungkapkan 

secara spesifik, sehingga pendengar akan mampu melihat 
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apa yang anda inginkan. Jangan mengatakan “mobil”, jika 

anda ingin menggambarkan sebuah baby-benz. Hal yang 

sama berlaku juga untuk angka. Jangan mengatakan 

“memperoleh gaji yang baik” jika yang anda maksudkan 

adalah “penghasilannya Rp. 10.000.000 sebuan”. 

b) Gunakan ungkapan yang memandu 

Gunakan ungkapan yang memandu untuk membantu 

pendengar beralih dari satu ide ke ide lain dan dari satu 

pokok bahasan ke pokok bahasan lain. Gunakan ungkapan 

seperti “sekatang kita telah mengetahui  bahwa.......,” 

c) Gunakan istilah pendek, populer, dan umum 

Pilihlah kata yang pendek dibanding dengan yang 

panjang. Pilihlah kata yang populer dibandingkan yang 

tidak lazim. 

d) Gunakan ulangan dan ringkasan internal 

Mengulang sesuatu dengan ucapan yang persis sama, 

menguraikan dengan kata lain, dan menggunakan 

ringkasan internal akan membantu pendengar untuk 

dapat mengikuti pembicaraan anda. 

2) Gamblang 

Pilihlah kata-kata untuk membantu membuat gamblang 

gagasan anda bagi pikiran para khalayak pendengar. 

a) Gunakan kata kerja aktif 

Pilihlah kata kerja yang mengkomunikasikan kegiatan 

dibanding kata-kata pasif. Kata-kata ialah, adalah, akan, 

yaitu cenderung bersifat pasif. Ubahlah kata-kata pasif 

menjadi kata yang menyatakan tindakan. Daripada 

mengatakan “Manajemen akan berada di sini besok”, lebih 

baik anda mengatakan “Manajemen menemui kita besok”. 
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b) Gunakan kata kerja yang kuat 

Kata kerja merupakan bagian yang paling kuat di dalam 

kalimat anda. Pilihlah kata kerja dengan seksama. 

Bukalah kamus untuk mendapat kata kerja yang sesuai. 

c) Gunakan teknik pidato 

Salah satu cara terbaik untuk memperjelas pembicaraan 

adalah menggunakan teknik-teknik pidato, yang sudah 

sejak zaman dahulu kala dipakai orang. 

d) Gunakan indera 

Rangsanglah semua perasaan khalayak, terutama 

penglihatan, pendengaran, dan pikiran mereka. Buat 

mereka melihat, mendengar, dan merasakan apa yang 

sedang dibicarakan. 

3) Kesesuaian 

a) Berbicara pada formalitas yang sesuai 

Walaupun pidato di depan umum biasanya bersifat 

formal, bahasa yang tampaknya paling sesuai adalah 

bahasa yang relatif informal. Salah satu cara untuk 

memperoleh gaya informal adalah menggunakan 

kontraksi:ucapkan takan daripada tidak akan. Kontraksi 

menyajikan bunyi dan irama pembicaraan yang lebih enak 

diterima oleh khalayak pendengar. 

b) Hindari kata asing, jargon, kata teknis, dan singkatan 

Berikan perhatian khusus untuk menghindari penggunaan 

istilah yang tidak diketahui oleh para pendengar. Oleh 

karena itu, jika anda menggunakan singkatan, jelaskan 

saja artinya. 

c) Gaya personal 
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Para pendengar menyukai pembicara yang lebih personal, 

menjaga hubungan perorangan artinya pembicara yang 

berbicara dengan mereka dibandingkan berbicara kepada 

mereka. 

d) Gunakan kata ganti orang 

Katakan Saya, Ia, Anda. Hindari ungkapan yang kurang 

menjaga hubungan seperti seseorang (Misalnya, 

“Seseorang harus yakin bahwa.......”), “pembicara ini”, 

atau “anda, pendengar.” Ungkapan ini menciptakan jarak 

antara pembicara dengan pendengarnya. 

e) Pertanyaan langsung ke khalayak 

Berikan pertanyaan kepada khalayak untuk melibatkan 

mereka. Untuk khalayak yang jumlahnya sedikit, anda 

masih bisa mengharapkan adanya respon. Jika jumlahnya 

banyak, ajukan pertanyaan, berhenti sejenak untuk 

memberikan kesempatan kepada mereka memikirkan 

jawabannya, kemudian lanjutkan. 

4) Penguatan 

Jika anda ingin mencapai tujuan pembicaraan, apakah 

pembicaraan itu yang bersifat informatif ataukah persuasif, 

anda harus mengendalikan perhatian, pikiran, dan perasaan 

khalayak dengan bahasa yang menguatkan. 

a) Hilangkan yang melemahkan 

Hilangkan ungkapan yang melemahkan kekuatan kalimat 

anda. Tulis kembali kalimat hingga terasa lebih kuat. 

b) Hindari kata umum dan klise 

Kata umum adalah kalimat yang sudah usang karena 

sudah digunakan terus-menerus. Klise adalah ungkapan 

yang terlalu berlebihan digunakan, sehingga kehilangan 

arti puitisnya maupun artinya. 
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5) Suara 

Kita membedakan lima dimensi suara: volume, kecepatan 

(rate), nada artikulasi, dan pengucapan, dan jenak (pause). 

Kemampuan anda memainkan elemen-elemen ini akan 

memungkinkan anda mengatur suara sebaik mungkin. 

a) Volume 

Mengacu pada intensitas relatif suara. Kenyaringan 

(luodness), dipihak lain mengacu pada persepsi terhadap 

intensitas relatif ini : apa yang didengar khayalak. Pada 

suara yang cukup terkontrol, volume bervariasi menurut 

beberapa faktor – misalnya, jarak antara pembicara dan 

pendengar, suara-suara lain yang bersaing, dan 

penekanan yang diberikan pembicara pada suatu pokok 

pembicaraan tertentu. 

Masalah dengan volume mudah dikenali, meskipun anda 

sendiri sukar menyadarinya. Salah satu masalah adalah 

bahwa suara terlalu rendah. Jika pendengar harus 

bersusah-payah untuk dapat mendengar anda, mereka 

akan cepat lelah. Sebaliknya, jika suara terlalu keras, 

pendengar akan merasa terganggu secara psikologis. 

b) Kecepatan 

Yang dimaksud disini adalah kecepatan anda berbicara. 

Kecepatan sekitar 140 sampai 160 kata permenit adalah 

umum untuk berbicara atau membaca keras-keras. 

Masalah yang lazim dijumpai adalah kecepatan yang 

terlali tinggi atau terlalu rendah, atau kurang variasi 

kecepatan, atau pola kecepatan yang mudah diduga. Jika 

anda berbicara terlalu cepat, anda menghalangi pendengar 
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untuk mencerna apa yang anda sampaikan. Jika anda 

berbicara terlalu lambat, pikiran pendengar akan 

melantur ke hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan 

pembicaraan anda. Karenanya, berbicaralah dengan 

tempo yang melibatkan pendengar dan memungkinkan 

mereka merenungkan pembicaraan anda tanpa menjadi 

bosan. 

Ubahlah kecepatan anda selama pembicaraan. Variasi 

kecepatan mengundang perhatian pendengar pada butir-

butir tertentu dan mengurangi kebosanan. Jika anda 

menceritakan suasana dipabrik perakitan yang monoton 

dan suram dengan suara yang cepat dan bergelombang, 

atau menceritakan kehebatan suatu pertunjukan sirkus 

dengan kecepatan yang rendah, pastilah anda tidak akan 

efektif. Jika anda berminat dan sadar akan apa yang anda 

sampaikan, variasi kecepatan berbicara anda akan 

mengalir secara wajar dan efektif. 

Pola kecepatan yang terlalu mudah dapat sama jeleknya 

tanpa variasi sama sekali. Anda mungkin pernah 

mendengar seorang pembicara yang memulai kalimatnya 

dengan kecepatan normal tetapi kemudian mengakhiri 

kaliamt itu dengan terburu. Jika khalayak sadar ataupun 

tidak sadar telah memperkirakaan pola kecepatan anda, 

anda tidaklah mengkomunikasikan gagasan melainkan 

hanya kata-kata yang telah anda hafalkan. 

c) Pitch (nada) 

Mengacu pada ketinggian atau kerendahan relatif suara 

nada yang dirasakan pendengar. Secara lebih teknis, nada 

suara dihasilkan dari kecepatan vibrasi pita suara. Jika 

pita suara bergetar (bervibrasi) secara cepat, pendengar 



 
200 

merasa suara anda mempunyai nada yang tinggi. Jika pita 

suara bergetar lambat, pendengar merasa suara anda 

mempunyai nada rendah.  

Perubahan nada sering kali mengisyaratkan perubahan 

makna. Isyarat yang paling nyata adalah perbedaan antara 

pernyataan dengan pertanyaan. Jadi, perbedaan antara 

kalimat deklaratif, “Jadi inilah penjilat yang anda ingin 

saya temui” dan pertanyaan, “Jadi inikah penjilat yang 

anda ingin saya temui ?” adalah infleksi, atau nada. 

Masalah pada nada meliputi tingkat yang terlalu tinggi 

atau rendah, dan terlalu terpola. Dua masalah pertama 

tidak banyak dijumpai pada pembicara yang bersuara 

normal. Anda dapat memperbaiki pola nada yang terlalu 

mudah diduga atau monton dengan latihan. Dengan 

latihan, perubahan nada akan terjadi secara wajar sesuai 

dengan apa yang anda katakan. Karena setiap kalimat 

berbeda dengan kalimat yang lain, seharusnya ada variasi 

normal – variasi yang terjadi bukan menurut pola yang 

telah ditentukan terlebih dahulu melainkan menurut 

makna yang ingin anda sampaikan kepada khalayak 

pendengar. 

d) Artikulasi dan pengucapan 

Artikulasi dan pengucapan sama jika dilihat dari cara kita 

menghasilkan suara dan kata-kata. Artikulasi mengacu 

pada gerakan-gerakan organ bicara yang memodifikasi 

dan mengatur aliran udara dan paru. Gerakan yang 

berbeda dari organ-organ bicara ini (misalnya lidah, bibir, 

gigi, langit-langit, dan pita suara) menghasilkan suara-

suara yang berbeda. Pengucapan mengacu pada 

produksi (bunyi) suku kata atau kata sesuai dengan 
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standar yang telah diakui, seperti standar yang digunakan 

oleh kamus yang baik. 

Perhatian kita disini bukanlah pada perbedaan teknis 

diantara kedua istilah ini, melainkan pada identifikasi dan 

bagaimana mengatasi beberapa masalah yang berkaitan 

dengan artikulasi dan pengucapan yang keliru. 

Masalah Artikulasi. Kita dapat mengidentifikasi tiga 

masalah artikulasi yang umum : omisi, substitusi, dan 

adisi bunyi-bunyi atau suku kata. Kesalahan Omisi. 

Menghilangkan (omisi) bunyi-bunyi atau bahkan suku 

kata tertentu merupakan masalah yang penting tetapi 

dapat dengan mudah kita atasi melalui konsentrasi dan 

latihan.  

Kesalahan Subtitusi. Mengganti bunyi yang benar 

dengan yang salah merupakan masalah lain yang mudah 

diatasi. Dalam bahasa inggris, kesalahan yang peling lazim 

adalah menggunakan [d] sebagai pengganti [t] dan [d] 

sebagai pengganti [th]. Kesalahan adisi. Kita 

melakukan kesalahan adisi bila kita menambahkan bunyi-

bunyi yang seharusnya tidak ada.  

Jika anda membuat kesalahan seperti ini, anda dapat 

memperbaikinya dengan mudah dengan tiga langkah 

berikut ini: 

(1) Menyadari pola artikulasi anda sendiri (dan 

kesalahan-kesalahan spesifik yang mungkin anda 

lakukan). 

(2) Mendengar dengan cermat artikulasi tok pembicara 

yang ahli (misalnya penyiar). 

(3) Melatih pola yang benar sampai ini menjadi bagian 

dari perilaku anda yang normal. 
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Masalah Pengucapan. Di antara masalah 

pengucapan yang paling umum adalah mengaksenkan 

suku kata secara salah dan mengucapkan bunyi yang 

seharusnya tidak terdengar. 

Kesalahan mengucapkan bunyi diam (silent 

sounds). Untuk beberapa kata, pengucapan yang 

benar adalah tidak membunyikan bunyi-bunyi 

tertentu. Cara terbaik mengatasi masalah pengucapan 

adalah dengan mencari kamus untuk kata-kata yang 

anda tidak pasti cara pengucapannya 

e) Jenak (pause) 

Digolongkan menjadi dua tipe : isi (filled) dan kosong 

(unfilled). Jenak isi adalah jenak dalam aliran bicara 

yang kita isi dengan suara-suara deperti –eh, -hmm, 

dan –ah. Bahkan juga ungkapan-ungkapan seperti ya, 

kan, dan nah, bila digunakan sekadar untuk kebisuan, 

disebut sebagai jenak isi. Jenak ini tidak efektif dan 

mengurangi kekuatan pesan anda. Jenak ini membuat 

anda tampak ragu-ragu, tidak siap, dan tidak yakin 

akan diri sendiri. 

Jenak kosong adalah kesunyian atau kebisuan yang 

diselipkan di antara aliran bicara. Jenak kosong dapat 

sangat efektif jika digunakan secara benar. Berikut ini 

diberikan beberapa contoh kesempatan dimana jenak 

kosong – berdiam diri selama beberapa detik – 

terbukti efektif. 

(1) Jenak pada butir-butir transisi. Ini akan 

mengisyaratkan bahwa anda sedang berlatih dari satu 

begian pembicaraan ke bagian lain, atau dari satu 
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gagasan ke gagasan lain. Ini akan membantu khalayak 

memilah-milah topik-topik utama yang anda bahas. 

(2) Jenak pada akhir penekanan penting. Ini akan 

membuat khalayak berpikir tentang pentingnya apa 

yang anda sampaikan. 

(3) Jenak setelah mengajukan pertanyaan retorik. Ini 

akan memberikan kepada khalayak waktu untuk 

berpikir bagaimana mereka dapat menjawab 

pertanyaan tersebut. 

(4) Jenak sebelum suatu gagasan penting. Ini akan 

membantu mengisyaratkan bahwa yang anda 

sampaikan berikutnya adalah sangat penting. 

Selain itu, jenak sangat membantu sebelum anda 

memulai pembicaraan dan setelah anda mengakhirinya. 

Artinya, janganlah mulai berbicara begitu anda sampai 

dimuka kelas. Sebaliknya, sebelum memulai pembicaraan 

berdiam dirilah sejenak untuk memandang seluruh 

khalayak dan menata pemikiran anda. 

Juga, jangan meninggalkan podium begitu anda 

selesai mengucapkan kata terakhir. Setelah mengucapkan 

kata terakhir, berdiam-dirilah sejenak agar khalayak 

meresapkan pembicaraan anda. Jangan timbulkan kesan 

pada khalayak bahwa anda ingin cepat-cepat 

meninggalkan mereka. 

6) Gerakan tubuh 

Tubuh anda adalah alat yang sangat ampuh dalam 

pembicaraan anda. Andaberbicara dengan tubuh selain juga 

dengan mulut. Efek total dari pembicaraan bergantung bukan 

hanya pada apa yang anda melainkan juga pada bagaimana 

anda menyampaikannya. Dampak ini bergantung pada 
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gerakan-gerakan tubuh dan anggota tubuh, serta ekspresi 

wajah selain pada kata-kata yang anda gunakan. 

Lima aspek gerakan tubuh yang khususnya penting 

dalam pembicaraan di muka umum adalah kontak mata, 

ekspresi wajah, postur, (posture), gestur (gesture), dan 

gerakan (movement). 

a) Kontak mata 

Hindarilah masalah utama yang menyangkut kontak 

mata: tidak cukup kontak mata dan kontak mata tidak 

tersebar merata diseluruh khalayak. Pembicaraan yang 

tidak memelihara kontak mata secara memadai akan 

terasa jauh, tidak berperhatian, dan kurang dipercaya 

dibandingkan dengan pembicaraan yang menatap 

langsung kepada khalayak, dan, tentu saja, tanpa kontak 

mata, anda tidak akan bisa menyadari umpan balik yang 

sangat penting dari khalayak. 

Peliharalah kontak mata dengan khalayak. Libatkanlah 

pendengar dalam transaksi pembicaraan di muka umum. 

Berkomunikasilah secara merata dengan khalayak di 

sebelah kiri dan kanan anda, di bagian belakang dan 

depan. 

b) Ekspresi wajah 

Ekspresi wajah terutama penting dalam 

mengkomunikasikan emosi. Jika anda merasa mempunyai 

kemampuan komitmen dan yakin akan tesis anda sendiri, 

anda barangkali akan menyajikan maksud-maksud anda 

secara baik dan efektif. Tetapi, kegugupan dan 

kegelisahan, dapat mencegah anda untuk bersikap santai 

sehingga emosi anda dapat mengalir dengan wajar. 

Namun demikian, dengan berjalannya waktu dan dengan 
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banyak berlatih, anda akan dapat bersikap santai, dan 

emosi yang anda rasakan akan mengalir secara wajar dan 

otomatis. 

c) Postur 

Bila menyampaikan pembicaraan, berdirilah tegak tetapi 

tidak kaku. Cobalah mengkomunikasikan penguasaan 

akan situasi tanpa  mengkomunikasikan kegugupan yang 

barangkali anda rasakan. Hindarilah kesalahan-kesalahan 

postur yang umum. Jangan memasukan tangan ke dalam 

saku. Jangan bersandar di meja, podium, atau papan tulis. 

Dengan latihan anda akan merasa lebih tenang dan 

nyaman dan akan mengkomunikasikan hal ini melalui 

cara anda berdiri di depan khalayak. 

d) Gestur 

Gestur akan membantu anda mengilustrasikan pesan-

pesan verbal anda. Kita melakukan hal ini secara otomatis 

dalam setiap percakapan. Misalnya, bila mengatakan 

“kemarilah”, anda barangkali menggerakkan pendengar ke 

arah anda dengan tangan, kepala, dan mungkin dengan 

keseluruhan tubuh anda. 

Gerakan tubuh yang efektif adalah yang spontan dan wajar 

bagi anda sebagai pembicara, bagi khalayak, dan bagi 

pembicaraan anda. Jika anda merasa santai dan nyaman 

dengan diri sendiri dan dengan khalayak anda, anda akan 

melakukan gerakan tubuh yang wajar tanpa dibuat-buat 

atau diatur. 

e) Gerakan 

Sebagai gerakan tubuh yang sifatnya besar. Akan 

membantu bagai anda untuk sedikit berpindah-pindah. 

Ini membuat anda dan khalayak lebih terjaga. Bahkan 
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bilamana berbicara di belakang mimbar, anda dapat 

memberi kesan gerakan-gerakan seperti ini. Anda dapat 

melangkah maju dan mundur atau mencondongkan tubuh 

bagian atas sehingga kelihatannya anda berpindah-pindah 

tempat. 

Hindarilah kesalahan-kesalahan sebagai berikut : terlalu 

sedikit bergerak, terlalu banyak bergerak, dan gerakan 

yang terlalu berpola. Pembicara yang kurang banyak 

bergerak seringkali kelihatan seakan-akan takut kepada 

khalayak atau terlalu jauh untuk dapat melibatkan mereka 

secara penuh. Dengan gerakan berlebihan, khalayak mulai 

lebih memperhatikan gerakan itu sendiri, bertanya-tanya 

kemana lagi pembicara akan bergerak selanjutnya. 

Dengan gerakan yang terlalu berpola, khalayak dapat 

menjadi bosan. Ritme yang terlalu ajeg dan dapat diduga 

dengan cepat membuat lelah. 

Gunakanlah gerakan-gerakan yang menyolok untuk 

menekankan transisi dan untuk menekankan 

dikemukakannya hal yang baru dan penting. Jadi, bila 

melakukan suatu transisi, anda dapat melangkah maju 

untuk mengisyaratkan bahwa sesuatu yang baru akan 

dikemukakan. Demikian pula, gerakan seperti ini dapat 

mengisyaratkan disampaikannya asumsi yang penting, 

bukti tertentu, atau argumen tertentu. 
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9. Hal-hal yang Harus Diperhatikan Saat Membawakan 

Pidato di Depan Umum 

a. Jangan menggunakan kata-kata yang sulit dimengerti oleh 

pendengar.Agar pendengar mengerti betul apa yang kita 

sampaikan dalam pidato yang dibawakan, hindari menggunakan 

kata-kata yang sulit dimengerti agar tidak menimbulkan salah 

paham diantara audience. Dalam pemilihan kata-kata juga harus 

disesuaikan dengan tingkat pendidikan para pendengarnya. Jika 

memang penggunaan kata tersebut perlu dilakukan, maka 

berilah keterangan arti kata tersebut setelah mengucapkannya 

b. Jangan menggunakan kata-kata yang kurang sopan. Dalam 

menyampaikan pidato, jangan menggunakan kata-kata yang 

kurang sopan didengar, karena akan mempengaruhi minat 

pendengar. 

c. Jangan membuat isi pidato menjadi tidak jelas. Dalam hal ini, 

jangan membawakan pidato panjang lebar tetapi isinya tidak 

jelas, sehingga membuat para pendengar merasa bosan ketika 

mendengarkan pidato. Usahakan pidato yang kita bawakan 

temanya menarik bagi pendengar.  

d. Pergunakan waktu sebaik mungkin. Jangan terlalu lama 

menyampaikan pidato. Sesuaikan waktu pidato dengan situasi 

dan kondisinya. Jika merasa pidato tersebut sudah 

mengungkapkan semua maksud dan tujuan dari pidato, maka 

cukupkanlah. 

e. Jangan memakai pakaian yang kurang rapih. Pidato bersifat 

formal dan resmi. Jadi, masalah penampilan juga sangat penting 

dan harus benar-benar diperhatikan. Karateristik seseorang 

dapat dilihat dari cara dia berpakaian. Dalam berpidato, pakaian 

yang kita pakai harus sesuai dengan situasi dan kondisi.  
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f. Menunjukkan ekspresi wajah yang tidak menyenangkan. Dalam 

berpidato, ekspresi wajah juga menjadi penilaian oleh 

pendengar. Oleh karena itu, dalam membawakan pidato 

tunjukkanlah ekspresi wajah yang ramah dan jangan lupa 

sesekali memberikan senyuman pada pendengar agar para 

pendengar merasa tertarik untuk mendengarkan pidato yang 

disampaikan. 

g. Jangan terlalu banyak bergerak saat membawakan pidato. Ketika 

membawakan pidato, usahakan tetap tenang. Bila perlu 

melakukan gerakan tangan untuk memberikan penekanan pada 

sesuatu yang dimaksud. 

 
10. Cara Melatih dan Memperbaiki Penyampaian Pidato 

Menurut Joseph A Devito (1997 : 422), penyampaian yang efektik 

tidak datang begitu saja. Anda perlu berlatih. Sekarang belajarlah 

bagaimana menggunakan waktu berlatih anda secara efisien dan 

efektif. 

a. Tujuan Berlatih 

Tujuan berlatih adalah agar anda dapat mengembangkan suatu cara 

penyampaian yang akan membantu anda mencapai tujuan 

pembicaraan. Latihan diharapkan membuat anda mampu melihat 

bagaimana pembicaraan akan mengalir sebagai suatu kesatuan yang 

utuh dan memungkinkan anda melakukan perubahan-perubahan 

serta penyempurnaan-penyempurnaan yang anda rasa perlu. Secara 

lebih spesifik, tujuan berlatih anda seyogyanya meliputi hal-hal 

berikut : 

1) Mengukur waktu yang anda gunakan sehingga anda tidak 

melampaui waktu yang telah disediakan 

2) Menyempurnakan volume, nada, dan kualitas suara anda 

3) Menghilangkan kesalahan artikulasi dan pengucapan 
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4) Menyisipkan jenak dan penekanan-penekanan lain pada tempat-

tempat yang layak dalam kerangka penyampaian anda 

5) Menyempurnakan gerakan-gerakan tubuh: kontak mata, 

ekspresi wajah, gestur dan gerakan lainnya. 

b. Prosedur Berlatih 

Prosedur berikut ini diharapkan dapat membantu anda 

memanfaatkan waktu berlatih secara efektif. 

Latihlah pembicaraan secara lengkap. Latihkanlah 

pembicaraan dari awal sampai akhir, jangan hanya sebagian-

sebagian saja. Latihkan pembicaraan ini mulai dari saat anda 

bangkit dari tempat duduk sampai saat anda kembali ke tempat 

anda. Lakukanlah latihan dengan semua contoh dan ilustrasi (dan 

alat bantu audiovisual, jika ada) yang anda rencanakan. 

Ukurlah waktu anda. Ukurlah waktu pembicaraan selama 

setiap latihan. Aturlah pembicaraan anda – baik apa yang anda 

katakan maupun kecepatan penyampaiannya – sesuai dengan hasil 

pengukuran waktu ini. 

Usahakanlah berlatih dalam situasi yang semirip 

mungkin dengan situasi pembicaraan sebenarnya. 

Berlatihlah berbicara dalam kondisi yang sedekat mungkin dengan 

situasi sebenarnya nanti. Jika mungkin, berlatihlah berbicara di 

ruang yang akan anda gunakan nanti. Jika ini tidak mungkin, 

cobalah meniru (simulasi) kondisi aktual semirip mungkin. Jika 

mungkin, berlatihlah berbicara didepan beberapa pendengar. 

Ajaklah dua atau tiga teman dalam sebuah ruangan kosong dimana 

anda dapat berperan sebagai pembicara dan pendengar. 

Latihlah diri sendiri sebagai pembicara. Latihkanlah 

pembicaraan anda di muka cermin besar. Ini memungkinkan anda 

untuk melihat bagaimana anda akan terlihat oleh khalayak. Ini pada 

mulanya akan sangat sukar, dan anda mungkin harus memaksa diri 
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untuk melihat diri anda sendiri. tetapi, setelah beberapa kali, anda 

akan mulai menyadari pentingnya pengalaman ini. Latihkanlah 

kontak mata, gerak-gerik, dan gestur anda di muka cermin. 

Masukkan setiap perubahan dan buatlah catatan 

penyampaian. Buatlah perubahan dalam pembicaraan di antara 

setiap latihan. Jangan interupsi latihan anda untuk membuat 

catatan atau perubahan. Jika anda melakukannya, anda tidak 

pernah mengalami keseluruhan pembicaraan dari awal sampai 

akhir. Sisipkan notasi jenak, tanda perungatan untuk “menurunkan 

kecepatan”, serta saran-saran penyampaian lainnya kedalam 

kerangka pembicaraan anda. Jika mungkin, rekamlah pembicaraan 

anda (idealnya dalam video) sehingga anda dapat mendengarkan 

persis seperti yang akan didengar khalayak anda. 

Berlatihlah sering. Latihlah pembicaraan anda dengan 

sering. Dua pedoman yang berguna adalah (1) latihkan pembicaraan 

sedikitnya tiga atau empat kali, dan (2) latihkan pembicaraan 

selama latihan anda menghasilkan perbaikan dalam  pembicaraan 

atau dalam cara penyampaian 
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