
KOMUNIKASI

• Peran Komunikasi

• Pengertian Komunikasi

• Proses Komunikasi

• Kontinum Komunikasi Dalam Perilaku Organisasi

• Media Komunikasi

• Komunikasi Nonverbal

• Komunikasi Antar Pribadi



Definisi Komunikasi

1) The use of symbols to transfer the meaning of 
information (penggunaan simbol2 untuk mentransfer 
arti informasi)

2) Komunikasi adalah proses dengan mana orang 
berusaha untuk memperoleh pengertian yang sama 
melalui pengiriman pesan simbolik.

3) Komunikasi adalah bentuk apa saja dari 
interaksi – kata-kata, senyuman, anggukan 
kepala, gerakan tangan, sikap badan , gerakan 
mata – yang berakibat diterimanya arti, sikap, 
atau perasaan yang sama.



PERAN KOMUNIKASI

• Komunikasi membuat sistem kooperatif 
organisasi menjadi lebih dinamis dan 
menghubungkan tujuan organisasi dengan 
semua manusia yang terlibat di dalamnya.

• Kontribusi aktivitas komunikasi pada efektivitas 
manajer (Luthans, 2005:370)
Komunikasi rutin/Routine communication (44 % ), 

Pertukaran informasi/ Networking (11 %), 

Manajemen tradisional /Tradisional management (19 
%), 

MSDM/ Human resources management (26 %)



Fungsi Komunikasi

• Mencapai pengertian satu sama lain

• Membina kepercayaan

• Mengkoordinir tindakan

• Merencanakan strategi

• Melakukan pembagian pekerjaan

• Berbagi rasa



Keterampilan Komunikasi
 Mendengarkan

 Bertingkah laku asertif ( tegas, penuh percaya diri )

 Menyelesaikan konflik

 Membaca situasi

 Melakukan persuasi



PROSES KOMUNIKASI

KOMUNIKANKOMUNIKATOR PESAN MEDIA

UMPAN BALIK

SIAPA MENGATAKAN 

APA

DENGAN CARA  

APA

DENGAN AKIBAT APA

KEPADA SIAPA 



Gambar :Bentuk-bentuk Dasar Komunikasi

Komunikasi

Lisan

Komunikasi

tertulis

Komunikasi

formal

Komunikasi

informal

Komunikasi

verbal

Deskripsi

disampaikan di Luar hirarkhi 

otoritas organisasi 

Bentuk 

Komunikasi
Contoh

Komunikasi disampaikan 

dengan suara

Percakapan pribadi, pidato, rapat, 

Telepon, videoconferences

Komunikasi disampaikan

melalui tulisan

Surat, memo, laporan formal, 

berita, e-mail, faksimile

Komunikasi disampaikian 

Lewat mata rantai komando 

memo, laporan, rapat,presentasi, 

Surat,  konferensi pers (eksternal)

Menyampaikan pesan dalam

Bentuk kata-kata

Pertemuan, pembicaraan telepon,

videoconferences

Rumor, yang disebarluaskan 

Melalui selentingan

Komunikasi

nonverbal

Komunikasi disampaikan lewat

tindakan,dan perilaku

Gerak, ekspresi muka, bahasa

Badan, dandanan, pakaian



Kontinum Komunikasi dalam 

Perilaku Organisasi

Media dan teknologi 

komunikasi 

Komunikasi 

interpersonal 
Komunikasi 

nonverbal 



Garis kontinum konteks komunikasi 



MEDIA KOMUNIKASI

 Media komunikasi : saluran melalui mana pesan 

komunikasi berjalan. Ex: tatap muka, telepon, surat 

pribadi, surat resmi,  laporan, buletin dsb.

 Memilih media komunikasi yang tepat tergantung 

kemampuan informasi yaitu kapasitas media dalam 

membawa informasi diukur dari

umpan balik, (dari sangat lambat s.d. seketika)

saluran yang digunakan,(audio, visual, visual terbatas) 

 jenis komunikasi, (personal, nonpersonal)

bahasa yang digunakan (bahasa tubuh, bahasa alamiah)
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JENIS KOMUNIKASI

1.  Kom. Intrapersonal 

2.  Kom. Interpersonal/Antarpersonal 

3.  Kom. Kelompok 

4.  Kom. Organisasi 

5.  Kom. Massa 



KOMUNIKASI NONVERBAL

• Komunikasi  nonverbal adalah 

penyampaian pesan yang dikirim 

melalaui gerak badan, ekspresi wajah,

gerak mata, gerak tangan, nada suara, 

dsb) 

• Karena merupakan respon manusia tanpa 

kata, maka membutuhkan akurasi 

interpretasi perilaku nonverbal.



Meningkatkan efektivitas 

komunikasi nonverbal

1. Melihat  apa yang terjadi dalam suatu 

situasi. 

2. Memperhatikan perbedaan antara 

perilaku nonverbal dengan pernyataan 

verbal

3. Mengawasi seluk beluk perilaku non-

verbal .Misalnya perbedaan antara 

senyum tulus dan pura-pura



KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI

• Komunikasi yang mengalir antar individu 

yang menekankan transfer informasi dari 

satu individu ke individu lain. 

• Komunikasi antar pribadi yang efektif 

tergantung pada umpan balik

– Umpan balik menciptakan komunikasi dua 

arah

– Umpan balik dapat menguji bagaimana pesan 

diintepretasikan



Pentingnya Umpan Balik 

1. Tujuan, umpan balik membantu komunikan/employee untuk 
mencapai kinerja

2. Kekhususan (Specificity), informasi yang disampaikan hanya yang 
diperlukan agar mereka mengetahui apa yang seharusnya 
dilakukan

3. Deskripsi (Discription), memberi gambaran mengenai hal-hal yang 
harus dilakukan.

4. Kegunaan) Usefulness , informasi yang disampaikan dapat 
digunakan komunikan untuk memperbaiki kinerja

5. Ketepatan waktu (Timeliness ), informasi yang disampaikan harus 
tepat waktu

6. Kesiapan (Readiness) – komunikan siap menerima informasi

7. Kejelasan (Clarity) – informasi harus dapat dipahami secara jelas

8. Validasi (Validity) – informasinya dapat dipercaya dan benar
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KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI

1. Komunikasi dari atas ke bawah (downward communication) 

2. Komunikasi dari bawah ke atas (upward communication)

3. Komunikasi interaktif (interactive communication)



KOMUNIKASI DARI ATAS KE BAWAH

• Adalah komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam 
suatu organisasi ke suatu tingkat yang lebih rendah.

• Tujuan aliran komunikasi ke bawah (Katz dan Kahn :1978)
– Untuk memberikan pengarahan atau instruksi kerja tertentu

– Untuk memberikan informasi tentang prosedur dan praktik 
organisasional

– Untuk  menyediakan informasi  mengapa suatu pekerjaan harus 
dilakukan

– Untuk memberitahu karyawan mengenai kinerja karyawan

– Untuk menyajikan informasi tentang aspek ideologi dalam 
membantu menanamkan pengertian tentang tujuan-tujuan yang 
akan dicapai

• Media yang digunakan
– Media cetak, seperti buku panduan, papan pengumuman, diskripsi 

prosedur, laporan standar,  memo

– Media oral, seperti; rapat, instruksi langsung, pidato, telepon, 
tetepon



KOMUNIKASI DARI  BAWAH KE ATAS

• Adalah komunikasi yang mengalir ke suatu 
tingkat lebih tinggi mengikuti garis pelaporan 
dalam hirarki organisasi. 

• Tujuan utamanya adalah
– Memberikan umpan balik kepada atasan mengenai 

pelaksanaan kerja 

– Menginformasikan  kemajuan pencapaian tujuan, 

– Meneruskan masalah-masalah yang timbul. 

• Bentuknya dapat berupa , laporan, keluhan, 
saran/ masukan, konsultasi.



KOMUNIKASI INTERAKTIF

• Adalah komunikasi yang  mengalir secara 
horizontal maupun diagonal dan memotong rantai 
perintah dalam organisasi. 

• Tujuan utamanya adalah;
1.Koordinasi tugas

2.Pemecahan masalah lintas unit kerja, 

3.Saling tukar informasi, dan

4.Memecahkan konflik antar kelompok.

• Media yang digunakan dapat;
– Media cetak, seperti buku panduan, diskripsi prosedur, 

laporan standar,  memo, surat resmi

– Media oral, seperti; rapat, telepon, tetepon



• Diam dan Menyimak

• Tidak Memotong 
Pembicaraan

• Tidak meninggalkan 
lawan bicara 

• Tidak menepis 
pembicaraan lawan

• Tidak berusaha 
menunjukkan bahwa 
kita lebih pandai

Etika Berkomunikasi



Hambatan Komunikasi
 Latar belakang

 Bahasa

 Sikap 

Waktu

 Lingkungan



Hambatan-hambatan 
mendengar

 Sibuk dengan diri sendiri

 Sibuk dengan masalah-masalah 
eksternal

 Asimilasi (kecenderungan 
merekonstruksi  pesan  
sedemikian hingga sesuai dengan 
sikap, prasangka, kebutuhan, nilai 
diri)

 Faktor kawan atau lawan

 Mendengar yang diharapkan 
(hanyut dalam pesan pembicara, 
tidak mendengar apa yang 
dikatakan melainkan 
mendengarkan apa yang kita  
harapkan).



Kiat Komunikasi Efektif
 Gunakan umpan balik

 Saluran komunikasi yang banyak

 Mengenali siapa penerima pesan

 Komuniukasi tatap muka

 Menyadari dampak bahasa tubuh

 Menanggapi isi pembicaraan

 Sopan dan wajar

 Menghormati semua orang

 Mengendalikan emosi

 Dll 



Sekian...!


