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 Tujuan Pembelajaran Khusus 

Setelah belajar unit pelajaran ini kita  mampu : 

• Membedakan komunikasi yang alami; 

• Membedakan konsep komunikasi; 

• Menjelaskan antara komunikasi dan interpretasi arti; 

• Menguraikan fungsi-fungsi dan perbedaaan tipe komunikasi;  

• Menganalisa elemen-elemen, proses dan batasan berkomunikasi dan 
bagaimana mereka berinteraksi; 

• Menjelaskan komponen-komponen besar dari bahasa lisan dan komunikasi 
tertulis; 

• Menjelaskan perbedaan faktor-faktor yang mengarahkan komunikasi yang 
efektif; 

• Menganalisa dan membandingkan gaya komunikasi personal; 

• Menjelaskan sistem nilai yang bermotivasi; 
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1 Pendahuluan  

Berada dimanakah dan akan kemanakah kita ? 

Komunikasi baik verbal maupun  non verbal memainkan peran dalam kehidupan 
manusia. Komunikasi merupakan langkah penting dalam proses pembelajaran 
karena keberhasilan dari kegiatan belajar bergantung pada kualitas komunikasi 
antara pengajar dan peserta didik. Ketika kita  memasuki dunia kerja, kita akan 
menemukan komunikasi yang efektif dan efisien serta akan memperkuat 
kemungkinan untuk berhasil dengan baik serta dapat meningkatkan hubungan 
interpersonal dengan pelanggan dan kolega kerja. 

Pada pelajaran unit ini kita akan menjelaskan sifat-sifat komunikasi yang alami, 
memberi definisi yang berbeda terhadap konsep komunikasi yang difokuskan pada 
aspek yang berhubungan dengan interpretasi arti. Kemudian akan dipresentasikan 
fungsi-fungsi komunikasi dan tipe komunikasi menempatkan terhadap elemen-
elemen dasar komunikasi dan bagaimana elemen elemen ini berinteraksi dengan 
yang lainnya termasuk batasan–batasan yang memungkinkan berkomunikasi dan 
kebutuhan menentukan batasan. 

Bagian dari unit ini untuk menjelajahi implikasi-implikasi baik komunikasi lisan 
maupun komunikasi tertulis. Proses komunikasi dipandang sebagai suatu siklus 
dimana aturan pengirim dan penerima disatukan serta saling bergantian. 
Peraturan-peraturan ini merupakan dua sisi dari koin yang sama: Kita  tidak dapat 
menjadi komunikator yang komunikatif jika kita tidak mendengarkan dan membaca 
secara efektif. Mendengarkan dan membaca secara efektif akan dijelaskan dalam 
beragam tingkat yang berbeda. 

Pada akhirnya, kita akan menganalisa dan membandingkan gaya komunikasi 
personal agar dapat memahami dan menata perbedaan untuk membuka saluran 
komunikasi, memperbaiki hubungan interpersonal dan komunikasi tatap muka. 
Setiap orang memiliki kekhususan cara dalam mendekatkan komunikasi, dan 
perbedaan-perbedaan pendapat sebaiknya dihargai sebagai suatu nilai tambah 
untuk pengayaan dan membagi pengetahuan serta pembelajaran dari seseorang 
terhadap orang lain. Faktor-faktor yang mengarahkan pada komunikasi yang efektif 
dicari dan ditemukan gaya komunikasi yang disimpulkan pada unit ini dan juga 
mengeksplor sistem nilai yang bermotivasi. 
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2 Proses komunikasi 

2.1 Sifat-sifat Komunikasi 

Cara kita mengerti sesuatu disekeliling dunia kita, bergantung pada pola berfikir 
kita dalam menilai yang kita tampilkan seperti realitas kebersamaan dengan 
lingkungan, dan lainnya untuk bertahan di planet bumi. 

Inti dari sarana komunikasi manusia adalah mampu menampilkan realitas dengan 
berbahasa. Maka bahasa adalah sistem simbolik yang kita transfomasikan menjadi 
obyek yang benar seperti apel, atau imajinasi segi-tiga, draf, pola dan kemudian 
konsep. Selanjutnya manusia merupakan seni, ilmu pengetahuan, budaya dan 
sejarah; kita tidak hanya hidup untuk saat ini tetapi kita semua sudah menetukan 
komitmen untuk masa depan dalam perjanjian kolektif; kita mempunyai 
masyarakat, peraturan dan perundang-undangan, sekolah dan organisasi 
pembelajaran. Semua fakta ini memerlukan bahasa sebagai kunci dari realitas 
sosial dimana kita tinggal seperti ikan-ikan di laut. 

Kita disatukan dalam suatu sistem sosial dari masa kanak-kanak sampai usia 
dewasa dan sistem ini adalah suatu sistem yang dinamis, selalu berubah. Segala 
sesuatu diekspos untuk berubah dan menjadi komunikator efektif untuk 
mempersiapkan suatu alat yang esensi untuk bertahan di kelas kompetensi dunia, 
mempromosikan kegiatan yang memenuhi realita sosial dan menfilter nilai-nilai kita 
pada waktu bersamaan, ini adalah suatu kondisi untuk kebebasan kita dan 
membebaskan kemampuan untuk menjadi orang-orang yang tegas dan berhasil. 

Tetapi apa sebenarnya komunikasi ? 

2.2 Defenisi Komunikasi 

Kata “komunikasi” berasal dari kata latin “communis” berarti membagi 
pengalaman, memiliki sesuatu yang khusus yang memfasilitasi proses komunikasi 
(sebagai contoh, memiliki budaya yang sama, memiliki pengalaman khusus, 
berbagi dengan teman yang sama dsb), bagaimanapun komunikasi tidak dapat 
diartikan melalui suatu defenisi tunggal. Orang-orang yang berbeda merasakan 
cara berbeda dalam konteks yang berbeda pula. Sebagai contoh kamus oxford 
menjelaskan komunikasi sebagai “memindahkan dari maksud/arti”, peneliti lain 
mendefinisikan sebagai “Perpindahan dari stimulus (Colin Cherry), “pikiran 
seseorang mempengaruhi yang lain (Claude Shannon), “Mekanisme melalui 
hubungan manusia timbul dan berkembang, atau membagi pengalaman 
berdasarkan umum (Wilburn Schramm) 
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Apa arti kata komunikasi terhadap kita  ? 

2.3 Komunikasi: interpretasi dari arti 

Tetapi apa yang diperlukan komunikasi? Komunikasi bergantung pada representasi, 
karena kita akan mempresentasikan sesuatu tanpa mengharapkan berkomunikasi, 
tetapi kita tidak dapat berkomunikasi apapun tanpa mempresentasikannya. 

Arti/maksud yang muncul pemikiran orang, maka pertanyaan kita adalah: 
bagaimana pemikiran kita menampilkan realitas  melalui manfaat bicara dan 
bahasa?” Penampilan yang esensi adalah suatu proses dimana mana pikiran kita 
dapat memanipulasi simbol-simbol. Simbol adalah penyajian dengan semantik 
(ilmu tata makna kata dan kalimat). Data eksternal dipilih dan disusun sebagai 
suatu bahan untuk mempertahankan interpretasi bergantung pada suatu 
pengalaman yang sudah lalu, situasi sekarang dan pernyataan psikologis dari  
individu. Maksud pemikiran yang muncul bergantung pada kontek verbal kita 
maupun non verbal dan juga pada kata-kata sintaksis. Sebagai contoh: “Student’s 
first book” dan “First student’s book. 

Anda mungkin sudah mencatat bahwa arti diubah ketika sebaris kata-kata yang 
tersusun dalam suatu sikap yang berbeda. Maka setiap kata timbul dalam konteks 
dari kata-kata lain dan arti dari suatu kata bergantung pada pola kata-kata ini. 
Ketika kata-kata ini tidak tersedia, individu akan menyediakan dalam konteks 
verbal internal sendiri. (hal ini akan menampilkan orang-orang dan objek-objek) 
referensi dan arti dari respon akan berbeda dengan sendirinya. Maka dalam rangka 
berkomunikasi secara efektif dan efisien adalah penting dengan menyederhanakan 
dan mengklarisifikasikan konsep-konsep karena orang-orang akan memperoleh arti 
yang sama yang lebih umum. 

Komunikasi melibatkan pertukaran arti diantara individu. Hal ini timbul melalui 
simbol-simbol verbal dan non verbal seperti bahasa tubuh, mengangkat bahu, 
menggangguk, ekspresi wajah dan perbuatan. 

Konteks budaya yang sama membuat komunikasi lebih mudah karena kata-kata 
yang esensi menampilkan keputusan anggota masyarakat yang akan mereka 
pertahankan. 

Pengetahuan tentang simbol ini, tanda-tanda dan arti adalah inti untuk komunikasi 
yang efektif. Sebagai contoh mari kita mengambil kata sederhana seperti “Kursi” 
untuk beberapa orang mungkin ini sesuatu untuk diduduki, bagaimanapun dalam 
konteks lain yang  tertentu, ini tidak akan menandakan posisi yang diinginkan. 
Maka kita menyadari pola sistem komunikasi yang dipengaruhi oleh sosio-budaya-
politik dan konteks ekonomi. Bergantung pada lingkungan atau sekitar dimana 
komunikasi berada, hal ini dapat didefinisikan sebagai suatu proses membagi atau 
menukar ide, komunikasi, informasi, atau sikap-sikap antara dua orang atau lebih 
yang menimbulkan keinginan merespon maksud. 
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Arti sebuah kursi dalam konteks budaya anda ? Apakah hal ini memiliki 
konotasi yang sama seperti penjelasan yang diberikan di atas ? 

2.4 Fungsi Komunikasi  

Komunikasi adalah akar dari semua kegiatan dan interaksi sosial karena sebagai 
suatu alat untuk menciptakan pengertian dan memudahkan kehidupan kolektif. 
Beberapa fungsi komunikasi dalam suatu sistem sosial sebagai berikut :  

• Informasi: Pelayanan informasi sebagai suatu sumber sosio budaya dan 
pembangunan ekonomi. Komunikasi menyediakan informasi (yang lalu dan 
kini) tentang lingkungan untuk pemanfaatan yang lebih luas untuk orang-
orang. Akses terhadap informasi memungkinkan orang berpartisipasi dan 
membuat keputusan terhadap isu-isu sosial begitu pula melindungi 
keinginan mereka. Sebagai contoh bagaimana kita mengakses informasi? 
Koran mana yang kita baca dan atau apakah tersedia dikeluarga kita dan 
atau di sekolah? Apakah kita membaca Koran nasional, Koran lokal secara 
regular? Jika ya yang mana dan mengapa kita telah memilihnya? Apakah 
kita punya akses di sekolah atau Website di rumah sebagai internet.  

• Pendidikan: komunikasi bertindak sebagai suatu alat yang mendidik dan 
memberi sosialisasi pada anggota masyarakat pada semua tingkat 
kehidupan. Komunikasi menyiapkan untuk orang-orang suatu jumlah ilmu 
pengetahuan, pengalaman dan keahlian untuk dapat menjadi anggota 
masyarakat yang berguna. Selain itu menciptakan kepedulian, pendidikan 
yang akan membimbing orang dan menyediakan kesempatan untuk 
berpartisifasi dalam kehidupan publik yang efektif. 

• Hiburan: dunia hiburan memainkan peranan penting dalam kehidupan 
manusia dengan merevitalisasi mereka. Komunikasi dalam bentuk gambar, 
film, musik, drama, dansa, literature, olahraga, dan permainan mengajarkan 
suatu pengaruh besar mengenai kehidupan manusia bahkan menghibur 
mereka. 

• Persuasi: persuasi membantu pencapaian keputusan terhadap kehidupan 
sosial, isu-isu atau kebijakan ekonomi. Seni persuasi banyak menyelamat-
kan banyak kehidupan ketika digunakan secara konstruktif. Iklan, 
penjualan, negosiasi dalam media masa, perdamaian dibicarakan di tingkat 
internasional adalah contoh dari komunikasi persuasi.  

• Debat dan diskusi: hal-hal ini memberikan pandangan yang berbeda 
terhadap isu-isu kepentingan publik dan membantu suatu kesepakatan 
terhadap masalah-masalah terkait. Dalam suatu debat yang sehat setiap 
peserta mempunyai hak untuk mengekspresikan pandangannya dan tidak 
seorangpun yang terpaksa menerima suatu kepastian 
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• Promosi Budaya: komunikasi digunakan untuk memindahkan budaya 
kepada generasi yang menerima dan berpromosi. Hal ini dapat dilakukan 
melalui cara komunikasi tradisional begitu pula melalui mas media  sebagai 
contoh pertunjukan wayang golek Indonesia. 

• Integrasi: dengan menyediakan pengetahuan/informasi individu, kelompok 
atau budaya pada satu atau lainnya, komunikasi akan membantu mereka 
dalam memahami dan menghargai cara hidup masing-masing. Hal ini 
mengembangkan toleransi terhadap satu sama yang lain, namun demikian 
jika digunakan secara negatif   komunikasi juga dapat menjadi alat 
disintegrasi yang besar. Sebagai contoh kurang informasi tentang 
perseteruan tertentu, kasta atau agama akan mengarahkan pergesekan dan 
ketidakkepercayaan dalam masyarakat. 

Apa fungsi komunikasi menurut konteks anda ? 

2.5 Tipe-tipe komunikasi 

Komunikasi terdiri dari empat tipe, yaitu :  

• Komunikasi intrapersonal 

• Komunikasi interpersomal 

• Komunikasi kelompok 

• Komunikasi masa 

Setiap tipe mempunyai cirri-ciri yang berbeda. Karena mereka semua hampir sama 
dalam pemikiran, Seseorang masuk kedalam suatu hubungan yang bermakna 
dengan dirinya sendiri atau orang lain. 

Komunikasi Intrapersonal:  mengacu pada komunikasi dengan seseorang. 
Seperti berbicara pada diri sendiri, mendengarkan diri sendiri dan berhubungan 
dengan diri sendiri. Komunikasi intrapersonal penting dalam perenungan, 
mengkonsep, memformulasi pikiran  atau ide-ide kita sebelum kita benar-benar 
tiba pada suatu keputusan atau menginisiasi komunikasi dengan yang lain. 

Komunikasi Interpersonal : Bentuk komunikasi ini berlangsung diantara dua  
orang. Bisa formal atau tidak formal dan dapat berlangsung dimana saja dengan 
berkata-kata, bersuara, ekspresi wajah dan isyarat dan bahasa tubuh. Dalam 
komunikasi interpersonal, interaksi berhadapan muka diantara dua orang 
melibatkan pengirim dan penerima pesan. 

Hal ini dianggap sebagai situasi komunikasi yang ideal dan efektif karena sesorang 
akan segera memperoleh timbal balik dan mungkin kesimpulan-kesimpulan yang 
dapat diklarisifikasi dan ditekankan melalui ekspresi bahasa isyarat dan suara. Hal 
ini lebih mudah mempengaruhi seseorang dan membujuk menerima suatu 
pandangan-pandangan. 
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Kedekatan diantara pengirim dan penerima dalam komunikasi interpersonal 
memiliki ikatan emosi juga. Ini dapat memotivasi, meningkatkan dan 
mengkoordinasi pekerjaan lebih efektif daripada bentuk komunikasi lain. 
Bagaimanapun tipe komunikasi sekarang juga dapat berlangsung dalam jarak jauh 
melalui video konferensi dan internet : pertukaran e-mail, chating, komputer 
telekonferes dsbnya. 

Komunikasi dalam Grup: adalah suatu perluasan komunikasi interpersonal 
dimana lebih dua individu terlibat dalam pertukaran ide, keterampilan dan 
keinginan. Kelompok-kelompok menyediakan suatu kesempatan kepada orang 
untuk datang bersama mendiskusikan dan bertukar pandangan seperti yang anda 
lakukan dalam kerja kelompok.  

Kelompok komunikasi dianggap efektif karena menyediakan suatu kesempatan 
untuk berinteraksi langsung dengan antar anggota-anggota dari kelompok; hal ini 
akan membawa perubahan dalam sikap dan keyakinan. Kelompok organisasi punya 
hambatan juga, karena waktu dan kurang efektif terutama dalam keadaan 
mendesak. 

Komunikasi masa : memerlukan komunikasi dengan penonton dalam jumlah 
besar. Peralatan komunikasi masa dimanfatkan untuk menggandakan pesan yang 
disampaikan dan untuk diperhatikan oleh sejumlah besar orang secara terus 
menerus. Saluran melalui semacam komunikasi ini lebih disukai sebagai media 
masa. Media melalui pesan disampaikan termasuk radio, TV. Koran, majalah dan 
multi media. (Video, suara dan teks) 

Apa tipe komunikasi yang lebih sering anda lakukan dalam konteks kita  ? 

2.6 Mendefenisi proses komunikasi  

Proses komunikasi sesungguhnya adalah suatu pidato, misalnya tindakan mengirim 
suatu pesan kepada satu penerima atau lebih. Ketika menganalisa proses kita 
sebaiknya mengikutkan lima pertanyaan dasar dalam pikiran : 

 Siapa yang mengatakan  

 Apa yang dikatakan  

 pada saluran  yang mana  

 Kepada siapa 

 

 dengan dampak apa 

 

Ketika kita menjawab semua pertanyaan ini kita memulai memilah komponen-
komponen dasar dari proses komunikasi, yang dapat dijelaskan sebagai suatu 
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penekanan ulang. Gagasannya adalah hampir saja, proses komunikasi adalah suatu 
siklus secara terus menerus berubah sendiri dalam sutatu siklus interpretasi yang 
tidak pernah beakhir. Tentu saja, ketika kita berbicara atau menulis suatu pesan, 
kita memulai dan kemudian berhenti berkomunikasi setah waktu tertentu, 
bagaimanapun juga, siklus komunikasi selalu mulai lagi dengan pengetahuan kita 
sebelumnya dan latar belakang kemampuan kita yang dengan ketat bergantung 
kepada siapa sebenarnya kita, gaya komunikasi kita dan pembelajaran, gender, 
budaya dan lingkungan sosial  dimana kita dibesarkan dan lain sebagainya. 

 

Apakah anda pernah merefleksikan tentang siklus ini? 

2.7 Elemen-elemen dari proses komunikasi  

Jika kita menganalisa lebih dalam struktur komunikasi proses, kita akan 
menemukan landasan dasar komunikasi proses dan alat utama dari suatu pesan 
termasuk beberapa faktor yang dapat mengarahkan atau tidak mengarahkan 
kepada komunikasi yang efektif. 

The Communication cycle 

Interpreting 

Previous knowledge 

Background of abilities

receiver sender 
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Mengadopsi pendekatan suatu sistem kita dapat memvisualisasikan proses sebagai 
berikut : 

 

 

Komunikasi adalah suatu proses dinamis melibatkan interaksi aktif antar pengirim 
dan penerima pesan dan beragam input 

Berikut ini adalah elemen –elemen penting dalam hal proses komunikasi antara 
lain:  

• sumber atau pengirim 

• Pesan 

• Saluran 

• penerima  

• Umpan balik. 

Mari kita menganalisanya satu persatu : 

Sumber atau pengirim  

Pertama, informasi muncul dalam pikiran pengirim sebagai sesuatu penampilan. 
Hal ini dapat berupa suatu konsep, suatu gagasan, suatu informasi, atau perasaan. 
Yang memberi kode maksud dari komunikasi dalam bentuk pesan, mengirimkannya 
pada penerima dan juga memutuskan sarana atau saluran mana yang digunakan 
untuk berkomunikasi. 

Sender  

(Pengirim) 

 

Message 
(Pesan) 

Receiver  

(Penerima) 

Context 
 

Channel 
(saluran) 

Feedback 

(Umpan balik) 

Noise 
Gangguan 
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Pesan 

Seperti yang sudah kita ketahui suatu pesan dapat berupa gagasan, informasi atau 
suatu sikap. Suatu pesan boleh memiliki suatu tujuan khusus atau tidak. Sebagai 
contoh seorang pengajar menyampaikan pesan yang sudak dicek untuk 
membiarkan peserta didik mencapai tujuan perilaku khusus yang mempunyai suatu 
makna. Pesan tanpa perhatian khusus akan mempengaruhi tingkah laku 
sesesorang untuk tidak memiliki suatu makna khusus. Sebagai contoh 
mengucapkan selamat kepada seseorang, atau berbicara mengenai cuaca dan lain 
sebagainya. Komunikasi yang efektif pesan sebaiknya dibuat pendek, tepat dan 
terstruktur dalam bahasa yang sederhana. Kejelasan suatu pesan dan gaya 
presentasi dapat meningkatkan komunikasi yang efektif. 

Jangan lupa selama mentransper suatu pesan, ketiga proses ini akan masuk ke 
dalam arena : isi, saluran dan konteks. 

Isi   

Isi adalah kata-kata atau symbol yang dikenal sebagai pesan bahasa. Kata-kata 
dikombinasi dalam perasa yang membuat bahasa semantik bisa diterima. Kita 
semua menggunakan dan menginterpretasi arti dari kata-kata berbeda, bahkan 
pesan sederhana dapat menjadi salah mengerti. Dan masih banyak kata-kata 
mempunyai arti berbeda-beda yang membingungkan isu-isu bahkan lebih dari itu. 

Saluran   

Saluran adalah alat pengantar pesan, dalam kata lain adalah media, pembawa 
informasi dari sumber ke penerima dan sebaliknya. Ini bisa verbal atau non verbal, 
tertulis dicetak, visual, dan sebagainya. Contohnya TV, radio, Koran dsb. 
Digunakan sebagi alat komunikasi masa. Saluran bisa juga formal atau non formal. 
Saluran komunikasi lisan termasuk telepon, pertemuan dan transaksi berhadapan 
langsung. 

Saluran  komunikasi verbal bermanfaat karena :  

 Pesan yang wajar berhubungan dengan presentasi lisan. 

 Diperlukan umpan balik yang cepat. 

 Banyak kesalahpahaman dalam pesan  

 Pesan mungkin akan ditolak oleh penerima 

Saluran  komunikasi tertulis termasuk surat, laporan, memo, faks, e-mail dan 

lainnya.  

Saluran  tertulis bermanfaat karena :  

 Ada kebutuhan memiliki catatan pesan untuk referensi masa depan 
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 Mungkin seperti ada sesuatu perselisihan atas apa yang sudah 

dikomunikasikan secara aktual  

 Mengkonfirmasi pesan yang sudah disampaikan secara lisan. 

 Diperlukan ketelitian dari pesan 

 Ada elemen ketidakpercayaan antar sumber dan penerima pesan. 

 Karena penerima pesan lebih suka pesan tertulis.  

Kontekstual 

Kita sungguh tidak tahu bagaimana konteks mempengaruhi cara kita 
berkomunikasi. Aturan pertama dari komunikasi adalah jelas dan menyenangkan, 
tetapi kita selalu banyak asumsi yang bergantung pada: 

• Pengatahuan sebelumnya 

• Latarbelakang kemampuan 

Maka arti dari kata-kata kita dipengaruhi secara terus menerus oleh contulisan 
dimana kita ikut menggunakannya dan kita harus menyadari fakta ini. Warisan 
budaya kita adalah bagian dari latarbelakang ini yang memfilter/menyaring 
komunikasi secara terus menerus. Kadang-kadang kita merasa salah paham atau 
salah mengerti pada pesan-pesan karena kita tidak memperhatikan contulisan 
dimana pesan disampaikan. 

Suara 

Suara adalah rangka untuk mengindentifikasi faktor phisik atau mental yang 
menciptakan batasan untuk berkomunikasi. Kita akan menganalisa aspek ini lebih 
teliti dan menjelaskan hubungan batasan yang sudah ditentukan. 

Penerima pesan 

Penerima pesan adalah orang yang menerima pesan. Penerima pesan adalah 
individu (atau individu-individu) kepada siapa pesan disampaikan. Pengertian 
penerima pesan  dan memenuhinya dengan pesan yang dipengaruhi oleh banyak 
faktor termasuk: 

 Kesediaan untuk mengerti pesan 

 Kredibilitas dari sumber 

 Pengetahuan dari suatu subjek hasil diskusi diskusi sebelumnya  
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 Benar-benar memahami arti pesan (kapasitas intelektual) 

 Persepsi dari pesan 

Persepsi adalah suatu pandangan nyata dari individu. Persepsi dipengaruhi oleh 
sikap seseorang terhadap diri sendiri, pesan dan sumber, begitu pula dengan 
kompetensi seseorang dalam menerima keterampilan, yaitu membaca dan 
mendengarkan. Satu hal dalam media masa, pembaca, penonton dan pendengar 
adalah penerima pesan. 

Umpan balik 

Umpan balik adalah respon penerima terhadap pesan yang ia kirim kembali kepada 
pengirim. Umpan balik bisa verbal atau non verbal, segera atau tertunda, positif 
atau negatif. Umpan balik diperoleh segera dalam berkomunikasi tatap muka 
langsung dan bisa verbal atau non verbal. Umpan balik penerima  terhadap 
komunikator menjadi suatu stimulus untuknya. Hal ini memberi suatu kesempatan 
mengukur efektifitas komunikasi langsung dan membantu memperbaiki kualitas 
komunikasi lebih lanjut bila diperlukan. 

Beberapa pemimpin berpikir mereka sudah berkomunikasi apabila suatu kali 
mereka memberitahu seseorang untuk melakukan sesuatu, “Saya tidak tahu 
mengapa pekerjaan  itu tidak diselesaikan …. Saya sudah memberitahukan  untuk 
mengerjakannya”. Lebih kurang seperti itu, seseorang akan salah mengerti dengan 
pesan. Suatu pesan belum dikomunikasikan kecuali pesan di pahami oleh penerima 
pesan (bisa menterjemahkan apa yang sebenarnya dimaksud). 

Bagaimana Kita  mengetahuinya jika suatu pesan sudah diterima dengan baik? 
Dengan berkomunikasi dua arah atau dengan umpan balik. Umpan balik ini 
memberitahu pengirim bahwa penerima pesan sudah memahami pesan, setiap 
tingkat penting, dan apa yang harus dilakukan dengan itu. 

Komunikasi adalah suatu perubahan, tidak hanya memberi, karena  semua pihak 
harus berpartisipasi memenuhi perubahan informasi. 
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2.8 Bagaimana membedakan elemen berinteraksi bersama 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikasi adalah kondisi yang diperlukan untuk mengembangkan dan transmisi 
budaya, kesinambungan dari masyarakat dan fungsi yang efektif dan control dari 
kelompok sosial . Proses komunikasi melibatkan interaksi diantara komunikasi 
individu. Pada komunikasi tingkat sekolah dan umpan balik yang ditimbulkan oleh 
penerima pesan(peserta didik dan pembelajar menjadi suatu stimulus respon untuk 
pengajar terhadap yang ia beri. Proses ini berlanjut diantara pemain (pengirim dan 
penerima) dalam permainan percakapan dimana sejumlah variable yang ikut 
campurtangan seperti perbedaan individu dalam tingkat persepsi, tingkat motivasi, 
dsb, dilibatkan. 

Alat komunasi penting lainnya adalah pengirim menyimpulkan perilaku penerima 
apa yang dirasakannya dan mencoba untuk menyampaikannya. Kemudian bereaksi 
bukan pada perilaku tapi terhadap perasaan. Orang lain kemudian bereaksi tehadap 
responnya dalam hal kesimpulannya dengan gagasan/perasaan dan arti dibelakang 
itu. 

Komunikasi menyelesaikan setiap tujuan secara akurat jika pesan diinterpretasi 
dengan cara yang sama oleh komunikator dan oleh orang yang menerima 
komunikasi. Komunikasi bergantung pada pengertian dan keterampilan 
berkomunikasi dari individu. 

2.9 Batasan untuk komunikasi 

Seperti yang kita ketahui sebelumnya ada banyak elemen komunikasi dan suatu 
pesan sudah disampaikan melalui beragam tingkat dari sumber kepada penerima 
dan sebaliknya. Hal ini mungkin menyebabkan sejumlah interupsi dan distorsi 

The Communication Process

MESSAGE/FEEDBACK

CHANNEL

CONTENT/CONTEXT

RECEIVERSENDER
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dalam cara berkomunikasi secara efektif. Ada dua tipe batasan yang selalu 
mendistorsi alur komunikasi dan mereka adalah: 

o Batasan sehubungan dengan pengirim dan penerima 

o Batasan Sehubungan faktor-faktor eksternal 

Batasan sehubungan dengan pengirim dan penerima: tindakan komunikasi 
antara pengirim dan penerima mungkin terganggu karena kurangnya pengertian 
diantara satu sama yang lain, tujuan komunikasi diartikan tidak baik, kegagalan 
menyimpulkan bahasa yang digunakan oleh kedua belah pihak pengirim dan 
penerima.  

Penerima mungkin tidak memahami pesan seperti yang dimaksud oleh pengirim 
dengan cara yang sama, bertahan atau berkelakuan kaku, situasi salah paham, 
tidak menemukan kepastian dan dsb. Adalah beberapa faktor yang dapat 
mempengaruhi komunikasi. Karakter pribadi seperti tingkah-laku , sikap, minat, 
motivasi dan pengalaman seorang individu juga mempengaruhi efektifitas 
komunikasi. Dengan cara yang sama faktor-faktor mengacaukan yang tersembunyi, 
seperti tekanan darah, frustasi, ketertarikan, dsb. Dapat juga mengurangi dampak 
dari komunikasi. Batasan lainnya terhadap komunikasi yang efektif dapat berupa 
perilaku yang tidak berbeda dari penerima dan kurang motivasi karena beragam 
variable yang mempengaruhi seperti: 

Perbedaan persepsi 

Dunia secara terus menerus membombardir kita dengan informasi: penglihatan, 
suara, Penciuman, dan seterusnya. Pikiran kita mengorganisir arus sensasi kedalam 
suatu pemetaan mental yang menampilkan persepsi atau realitas kita. Sama sekali 
tidak boleh apakah persepsi dari orang tertentu sama seperti dunia itu sendiri, dan 
tidak ada dua pemetaan terindifikasi. Seperti pandangan kita  terhadap dunia, 
pikiran kita akan menyerap pengalaman kita dalam suatu keunikan dan 
berkepribadian. Karena persepsi kita  unik, gagasan kita  ingin diekpresikan 
berbeda dari gagasan orang lain bahkan ketika dua orang mengalami kejadian yang 
sama, imajinasi dari kejadian itu tidak akan terindifikasi. Sebagai pengirim, kita 
memilih hal-hal kecil yang mungkin penting dan memusatkan perhatian kita 
terhadap relefansi yang paling tinggi dan umum, suatu proses dikenal sebagai 
persepsi yang selektif. Sebagai penerima, kita mencoba menyesuaikan hal-hal kecil 
baru kedalam pola teladan kita. Jika hal-hal kecil tidak sesuai, kita dipaksa 
mendistorsi informasi daripada mengatur kembali pola itu.  

Penyaringan yang tidak betul 

Penyaringan adalah disaring keluar sebelum pesan disampaikan kepada seseorang 
lain. Dalam bisnis, filter diantara kita  dan penerima pesan kita  banyak; sekertaris, 
asisten, resepsionis, mesin penjawab, dsb. Penjaga pintu gerbang yang sama boleh 
pula menterjemahkan gagasan penerima kita  dan merespon sebelum 
menyampaikannya kepada kita . Untuk mengatasi batasan filter, cobalah 
membangun lebih dari satu saluran komunikasi, menghilangkan sebanyak mungkin 
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perantara, dan mengurangi distorsi dengan  memadatkan informasi pesan terhadap 
esensi yang kosong 

Masalah bahasa 

Ketika kita  memilih kata-kata untuk menulis pesan kita , kita  memberi sinyal 
bahwa kita  adalah seorang anggota dari suatu budaya tertentu atau bagian dari 
budaya dan bahwa kita  mengetahui kode. Sifat kode  kita  yang alami memaksa 
batasan itu sendiri ke pesan kita. Batasan juga ada karena kata-kata dapat 
diinterpretasi lebih dari satu cara. Bahasa adalah suatu kode arbitrasi yang 
bergantung pada definisi yang terbagi, tetapi ada suatu batasan terhadap 
bagaimana memenuhi apapun dari kita membagi arti yang sama untuk  kata yang 
ditentukan. Untuk mengatasi batasan-batasan, gunakan secara khusus dan kata-
kata seakurat mungkin. Selalu mencoba menggunakan kata-kata sehingga 
pendengar mengerti. Meningkatkan keakuratan pesan kita dengan menggunakan 
bahasa yang jelas daripada menilai dan dengan mengobservasi fakta, peristiwa-
peristiwa dan keadaan. 

Mendengar yang kurang baik 

Mungkin batasan yang paling umum untuk menerima adalah menyederhanakan 
kurangnya perhatian pada bagian penerima. Kita semua akan membiarkan pikiran 
kita mengambang sekarang dan kemudian, dengan mengabaikan betapa beratnya 
kita mencoba berkonsentrasi. Orang sepertinya merasa lebih penting untuk tertidur 
ketika mereka dipaksa untuk mendengar informasi yang sulit dimengerti atau yang 
memiliki sedikit kaitan langsung dengan kehidupan mereka. Beberapa dari kita 
rupanya termasuk bukan pendengar yang baik! Untuk mengatasi batasan, tafsiran 
apa yang sudah dipahami, dengan melihat situasi melalui mata pembicara lain dan 
menolak kesimpulan yang diberikan. Klarifikasi maksud dengan cara bertanya yang 
memojokan, dan mendengar tanpa memotong pernyataan. 

Membedakan pernyataan yang emosional  

Setiap pesan mengandung maksud dan isi, yang berhubungan dengan subyek 
pesan dan arti dari suatu hubungan, dan menyarankan interaksi yang alami antara 
pengirim dan penerima pesan. Komunikasi dapat diputus ketika penerima pesan 
memberi reaksi negatif terhadap arti dari maksud komunikasi. Anda harus 
berhubungan dengan orang-orang ketika mereka merasa kecewa ketika anda juga 
kecewa. Atau Jika anda marah, orang yang marah cenderung membantah atau 
mendistorsi apa yang dikatakan orang lain dan seringkali tidak dapat 
memperlihatkan perasaan dan gagasan yang efektif. Hal ini tidak boleh dikatakan 
bahwa kita sebaiknya menghindari komunikasi ketika kita emosi, tetapi sebaiknya 
bertahan terhadap kesalahpahaman yang berpotensi besar. Hal itu bisa memancing 
yang sedang tidur, namun perlu kehati-hatian terhadap perasaan yang sedang 
timbul dalam diri kita pada saat berkomunikasi, serta berusaha untuk tetap 
mengontrolnya. Yang paling penting bertahan terhadap kesalahpahaman yang 
berpotensi menjadi besar yang akan menimbulkan pesan yang emosional. 

Perbedaan latar belakang  
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Perbedaan dalam latar belakang dapat menjadi salah satu dari batasan komunikasi 
paling keras untuk diatasi. Umur, pendidikan, gender, status sosial, posisi ekonomi, 
latar belakang budaya, temperamen, kesehatan, kecantikan, popularitas, agama, 
kepercayaan  politis, bahkan suasana emosi yang telah berlalu dapat memisahkan 
seseorang dari yang lainnya dan membuat pemahaman jadi sulit. Untuk mengatasi 
batasan asosiasi dengan latar belakang berbeda, menghindari proyeksi latar 
belakang kita  atau budaya terhadap lainnya. Klarifikasi diri sendiri untuk  
memahami latar belakang orang lain, serangkaian pengetahuan, personalitas dan 
persepsi tidak menyimpulkan perilaku tertentu, artinya sesuatu sama terhadap 
persepsi setiap orang. 

Batasan yang berhubungan dengan faktor-faktor ekternal 

Faktor-faktor eksternal tertentu seperti beragam tipe suara disebabkan oleh pesan 
yang rumit, transport mobil, dokumen yang memberi kesan yang tidak baik, dan 
lain sebagainya, memungkinkan terjadi mendistorsi komunikasi antara pengirim 
dan penerima. Teknik-teknik interupsi juga akan menciptakan proses distorsi dalam 
proses komunikasi. Perawatan yang kurang baik pada peralatan di bawah standard 
dan lain sebagainya. Mungkin menghalangi komunikasi yang efektif. 

Pada waktunya, sulit untuk menghindari batasan antara sumber dan penerima 
pesan. Bagaimanpun hal ini dapat dikurangi dengan memberi perhatian khusus 
pada tahap perencanaan dan pengiriman pesan. 

Bagaimana mengurangi batasan 

Interpensi dari beberapa batasan dapat dikurangi menjadi LARGE EXTENT jika 
pengirim/sumber memahami proses dari komunikasi. 

Komunikasi dapat menjadi aktif jika : 

 Kedua belah pihak dilibatkan untuk mengetahui bahwa komunikasi 

perlu diperhatikan juga. Kedua belah pihak mengambil inisiatif 

membagi informasi. 

 Kedua pihak mengenali sinyal komunikasi lainnya, mereka sebaiknya 

mengerti setiap bahasa orang lain. 

 Kedua belah pihak sebaiknya diikat dalam suatu komunikasi yang 

penuh arti bertindak. 

 Informasi harus berhasil dibagi maka suatu outcame terukur dapat 

ditampilkan  

 

Tanpa mengetahui itu, banyak dari kita memperlihatkan hambatan dan batasan 
dalam komunikasi percakapan kita. Kami menyarankan, menginterpretasi dan 
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membuat penilaian. Hal ini akan mengarahkan pada perasaan yang kurang baik 
dan bertahan dan pemutusan komunikasi. 

Banyak batasan akan muncul pada tingkat pengirim pesan yang mungkin 
mencegah perkembangan suatu pesan yang efektif : 

 

 Pengirim pesan mungkin kurang pengetahuan sehubungan dengan 
kekuatan dan kekurangan dari komunikasi; 

 Pengirim pesan mungkin tidak mempunyai informasi tambahan untuk 
mengirimkannya kepada penerima pesan (informasi di bawah beban) 

 Pengirim pesan mungkin mempunyai banyak informasi yang ia 
presentasikan dengan suatu cara yang membingungkan penerima 

 Pengirim pesan kurang kompeten dalam keterampilan presentasi 
(berbicara dan menulis) 

 Mungkin tidak ada yang disukai diantara pengirim dan penerima 
pesan, maka terjadilah komunikasi yang kurang baik diantara 
mereka. 

 Pengirim pesan mungkin tidak mengenal penerima pesan maka dia 
gagal menyampaikan pesan dalam tingkat bahasa dia dan mengalami 
tingkatan 

Batasan komunikasi timbul selama transmisi. Sebagai contoh : 

 suara membuat sulit penerima mendengar apa yang dikatakan ; 

 Statis pada hubungan telepon menyebabkan masalah dalam 
komunikasi; 

 Pesan harus dikrim melalui banyak hubungan sebelum mencapai  
tujuannya; 

 Pesan adalah subyek untuk didistorsi sehungan dengan 
multiinterpretasi; 

 Suatu pesan diulang melalui saluran komunikasi berbeda dapat 
mengarahkan kepada suatu komunikasi terputus; 

Seorang penerima pesan juga dapat menjadi suatu batasan terhadap komunikasi 
jika;  

 Yang bersangutan bukan seorang pendengar, karena itu ia gagal memahami 
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pesan;  

 Penerima diancam oleh pesan atau kontradiksinya apa dia sudah mengetahui 
atau hal itu membuat penerima pesan tidak nyaman. banyak pesan yang tidak 
dimengerti jika mereka memperhitungkan pengalaman masa lalu kita. 

 Minat pribadi penerima pesan dibantah oleh pengirim pesan ketika 
berkomunikasi;  

 Penerima pesan tidak sabar dan tidak akan memperhatikan proses komunikasi; 

 Penerima pesan mempunyai sikap negatif terhadap diri sendiri, terhadap pesan 
atau pengirim pesan; 

 Phisik yang lemah dari penerima pesan menghambat dia dalam pemahaman; 

 Penerima pesan kurang ketrampilan, misalnya dalam ketrampilan membaca 
dan mendengar; 

 Penerima pesan  tidak  memahami istilah yang digunakan dalam pesan; 

 

Ketika umpan balik timbul, penerima pesan menjadi pengirim dan pengirim pesan 
asli menjadi penerima, memberi komunikasi bentuk siklusnya sendiri. Ada batasan 
terhadap komunikasi pada tingkat umpan balik ketika: 

 Umpan balik tidak ditampilkan karena tidak memungkinkan untuk mengetahui 
pengaruhnya, mungkin penerima pesan sudah memiliki  komunikasi; 

 Umpan balik yang lambat juga akan menyebabkan komunikasi bermasalah 
karena tindakan tidak dapat diambil tepat waktu, tidak mampu memberikan 
alternatif atau tindakan perlu diteliti; 

 Umpan balik adalah suatu penilaian dan evaluasi mungkin akan menyebabkan 
suatu komunikasi terganggu karena penerima mungkin memberi respon 
melebihi apa yang dilakukan terhadap kekaguman dirinya dibandingkan 
terhadap apa yang dikatakan / dilakukan. 

 

Sekarang selesaikan dalam kerja kelompok QU-2.3-AS 1/7  
“Siklus komunikasi” yang akan kita  temukan dibawah sesi 
tugas pada akhir pembelajaran unit ini. Ingat jangan lupa 
mengikuti catatan panduan yang berhubungan dengan 
Jurnal Pembelajaran dan Bukti Portofolio. 
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2.10 Menentukan batasan-batasan 

Ketika komunikasi bertujuan untuk mengatasi hambatan dan batasan-batasan, 
kadang-kadang suatu batasan yang adil akan membatasi tujuan dari pesan kita 
untuk mencegah kesalahpahaman. 

Batasan adalah segala sesuatu yang menandai suatu batas. Kita semua mempunyai 
batas-batas dari beragam perbedaan pada waktu yang berbeda-beda. Beberapa 
dari kita memiliki toleransi yang tinggi dan percaya bahwa orang lain tahu karena 
hal itu sesuai terhadap kebenaran sendiri. Orang lain lebih suka diawasi sepanjang 
waktu. Batasan ditentukan dengan cara mempertimbangkan kebutuhan orang lain, 
meskipun hal itu tidak selalu mengakomodasi kebutuhan mereka. Batasan yang 
telah ditentukan selalu mempertimbangkan kebutuhan diri sendiri dalam tanggung 
jawab dan bersandar pada kejujuran dan komunikasi langsung. 

Dalam proses membangun system kepercayaan yang sehat  dan perilaku, 
kemajuan kita akan di kembalikan kebelakang dengan sungguh-sungguh dengan 
reaksi dari yang lain, terutama jika kita mempunyai suatu sejarah dari orang-orang 
yang menyenangkan.  

Ini adalah beberapa saran untuk menentukan batasan kita  sendiri. 

 Memelihara sesuatu perasaan yang sehat terhadap diri sendiri 

 Memutuskan apa prioritas kita  yang paling tinggi 

 Mempunyai keberanian untuk berkata tidak terhadap sesuatu yang lain 

 Pikirkan “menang-menang”: misalnya memiliki “yes” yang lebih besar 
membakar didalam. 

 Mengingat bahwa musuh yang paling “baik” adalah sering kali “yang baik” 

 

Sekarang lakukan kerja kelompok QU-2.3-AS 2/7  “  
HAMBATAN DAN BATASAN” yang akan temukan dalam 
section asigment pada akhir pelajaran ini. Ingat jangan lupa 
mengikuti catatan panduan yang berhubungan dengan 
Jurnal Pembelajaran dan Bukti Portofolio. 
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3  Komunikasi lisan 

Mengadopsi suatu pendekatan sistem yang akan kita visualisasikan komunikasi 
lisan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Percakapan yang efektif 

Apakah percakapan dalam pertemuan/rapat atau di kantor seorang manager harus 
dapat berkomunikasi yang efektif dalam bahasa lisan. Supaya menjadi seorang 
pembicara yang baik, secara sadar atau tidak, saudara perlu mengikuti beberapa 
panduan prinsip. 

Retorika mempunyai sejarah yang panjang, dan telah didefinisikan serta 
digunakaan dengan beberapa cara yang berbeda sejak beberapa abad, oleh karena 
itu sulit untuk memberi contoh yang sederhana. Namun demikian, semua teori 
tentang retorika secara umum dibagi dalan 2 konsep. 

 Pertama adalah penggunaan bahasa atau sistem lambang. 

 Kedua adalah pengaruh gagasan dan efeknya. Dengan demikian kita 
bisa membuat definisi kerja yang luas. 

Retorika adalah seni yang menggunakan lambang untuk menghasilkan efek. Selain 
itu retorika adalah tindakan simbolik, bertindak melalui lambang, misalnya lambang 
binatang. Manusia terus-menerus mempergunakan lambang untuk mempengaruhi 
satu sama yang lainnya, sebagai contoh digunakan pada posisi politik, menawarkan 
penjualan dengan telepon. Kita mendapatkan informasi dan tradisi, mengajar anak 
untuk mengenali sesuatu misalnya warna merah. Dalam arti luas, hal-hal seperti ini 
merupakan contoh aktivitas retoris. 

 

EFFECTIVE 

SPEAKING 

 

 

EFFECTIVE  

LISTENING 
Message 

What we want to 
accomplish? 
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Persiden Indonesia pertama Sukarno salah satu 
orator dinamis dan politikus karismaktik, dan  sadar 
akan  dampak pengaruh media asing. 

 

 

 

 

 

Penggerak motivasi 

Penggunaan lambang menunjukkan suatu dorongan motivasi, dengan alasan atau 
tujuan sebagai kunci berbicara secara effektif. 

Tujuan secara khusus dikenal dengan kata kerja: 

 membujuk 

 memperkenalkan 

 mendoakan 

 memberitahu 

 mengilustrasi 

 mengintrograsi 

 mengutarakan 

 menyimpulkan 

 menyangkal 

 mengingatkan 

 memaafkan 

 menganalisa 

 

Bersiaplah 

Persiapan termasuk membuat suatu rencana. Setiap pembicaraan sebaiknya ada 
awal, tengah dan akhir. Suatu struktur dasar atau rangka kerja penting untuk 
mencegah kita  bertanya-tanya, dan untuk mempunyai rencana mengembangkan 
tema. 



PENGEMBANGAN KOMITMEN PADA  MUTU   BAHAN  UNTUK  MAHASISWA –  SEMESTER  2  

UN IT  PEAJARAN QU-2.3  KOMUNIKAS I  YANG EFEKT IF  DAN EF IS IEN 25  /  55  

ED I S I  :  A  /  REV I S I  :  2   11/14/2007  

Kita  sendiri sebaiknya juga menjadi manajer sutradara, selalu menyediakan waktu 
untuk bicara dan juga situasi dimana sesuatu akan terjadi. 

 

Pada pengelolaan panggung pertunjukkan penye-
lenggaraan merupakan mekanisme presentasi yang 
efefktif. Hal ini termasuk seting panggung, 
pencahayaan, penyediaan hak cipta pada waktu dan 
tempat yang benar. 

 
 

 

Menjadi jelas 

Penjelasan adalah suatu fungsi atau karakter dari pikiran yang sebaiknya timbul 
melalui kata yang diucapkan. 

Seringkali bahasa atau gaya bicara tidak transparan. Maka kita tidak dapat melihat 
melalui bicara atau memahami maksudnya. Seorang pembicara yang 
sesungguhnya akan menjelaskan suatu situasi yang kompleks dengan 
mengagumkan dan menyimpulkan suatu latihan yang panjang tanpa menggunakan 
catatan. Ia melihat langsung pada mata hadirin ketika berbicara. Ia mempunyai 
suatu bakat yang luar biasa untuk menyimpulkan inti sari dari suatu masalah, dan 
mengindentifikasi jalan keluarnya dengan kagum/jelas. 

Menjadi sederhana 

Kemampuan berbicara sederhana tentang subjek yang sulit – tanpa 
penyerdehanaan yang berlebihan, merupakan salah satu tanda dari pembicara 
yang efektif. Kita sebaiknya tidak terperangkap dan menyamakan kesederhanaan 
dengan kedangkalan. Hal ini sangat mungkin untuk menyederhanakan  kedalaman 
namun gaya menarik menjadi hilang. 

Hasil dari komunikasi yang diinginkan adalah tindakan, semakin sederhana suatu 
instruksi, semakin gampang untuk mengingatnya dan dengan mudah kita bisa 
mengajak yang lain. 

Seorang komunikator yang baik, sebaiknya menyadari kesulitan yang sedang 
dikerjakan sampai ke inti permasalahan. 

Dengan visual 

Ketika kita  harus berbicara kepada hadirin mengingat pokok pembicaraan yag 
ingin disampaikan dengan cara visual. Untuk mendukung alasan abstrak kita  
dengan pemetaan pikiran merupakan alat yang menyediakan organisasi pemikiran 
yaang visual, yang membantu kita  mengingat dan mengembangkan konsep yang 
sulit dengan memecahkannya dalam komponen yang sederhana. 

Secara alami 
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Hindari perilaku dan sikap yang tidak biasa, seringkali kita dihaadapkan pada 
situasi penuh ketakutan. Adalah penting untuk menjadi diri sendiri, dan 
membiarkan kepribadian kita secara alami memberi warna pada pesan yang kita 
kirim. Idealnya seorang pembicara, melupakan seluruhnya tentang diri sendiri dan 
berpikir hanya tentang apa yang dia katakan dan kepada orang-orang dengan siapa 
ia berbicara. 

Melalui bicara yang efektif kita dapat menjalankan tugas penting organisai yang 
lebih bermanfaat bersama dengan orang-orang yang bekerja dengan kita, ini 
merupakan suatu aspek dari pekerjaan manager yang menghasilkan kepuasan dan 
pantas dipertimbangkan. 

Sekarang kerjakan sebagai kerja kelompok QU-2.3-AS 3/7 
“Analisa bicara Publik” yang akan temukan dalam section 
asigment pada akhir pelajaran ini. Ingatlah untuk mengikuti 
catatan panduan yang berhubungan dengan Pembelajaran 
Jurnal dan Bukti dari portofolio 

3.2 Pendengar yang efektif 

Kita percaya bahwa telinga kita berfungsi untuk mendengar. Hal ini sama saja  
seperti mengatakan bahwa kita mempunyai mata, agar kita bisa membaca.   

Mendengar adalah proses fisik dengan rangsangan indera pendengar dan 
disampaikan ke otak. 

Mendengarkan merupakan sesuatu yang ada hubungannya dengan pengalaman 
salah satu alat indera/perasa. Hal ini merupakan prosedur psikologis yang rumit 
dari interpretasi dan pemahaman apa yang sudah kita dengar. Proses ini berkenaan 
dengan yang kita miliki merupakan suatu pengalaman dalam menyaring hal 
subjektif dari apa yang dikatakan dan mempercayai atau meyakinkan apa yang kita 
dengar sama dengan apa dikatakan. Ada tingkatan tentang pendengaran, 
mendengar, memperhatikan dan memahami, bergatung kepada kita memilih yang 
lebih cocok dengan konteks dan tujuan yang sudah diatur seseorang.  

Berbagai perbedaan tingkat mendengarkan 

 Pendengar pasif 

 Pendengar untuk mengetahui 

 Pendengar aktif 

 Pendengar dengan empati 

Mari kita menganalisa tiap-tiap tingkat lebih mendalam. 

Pendengar pasif 
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Pendengar pasif atau dengan perhatian, sebenarnya kita tertarik untuk 
mendengarkan dan dapat memahami pandangan orang lain, tetapi tetap pasif dan 
tidak memverifikasinya. Pendengar pasif mengisaratkan bahwa respon dari 
pendengar tidak aktif. Mungkin sebenarnya ada pembicaraan oleh pendengar pasif, 
namun dalam cara yang terbatas.   

Pendengar untuk pengetahuan 

Pendengar untuk pengetahuan biasanya timbul ketika seseorang mencari objek, 
informasi yang pasti. Orang-orang yang mendengarkan untuk mengetahui hampir 
terlupa kepada prilaku non verbal dan merasakan yang lain ada diruangan. Dengan 
tujuan untuk mendapatkan fakta dan mendapatkan sesuatu dengan benar, orang-
orang ini mungkin tidak tertarik berinteraksi dengan yang lain. Mereka hanya ingin 
menambah inti pengetahuan.   

Ketika pendengar untuk mengetahui dilibatkan, catatan yang akurat adalah hal 
yang vital.   

Pendengar aktif 

Pendengar aktif adalah multi-bentuk dan memerlukan tingkat kesadaran yang 
tinggi, terampil dan praktis. Pendengar aktif adalah memahami dunia orang lain, 
bernilai, peduli, dan mempunyai kerangka acuan. Seorang pendengar yang baik 
memungkinkan pembicara merasa didengar, dimengerti dan diterima. 

Ini adalah keseluruhan dari proses. Seseorang aktif mendengarkan akan medapat 
konten, emosi dan kesimpulan dari pesan pembicara 

Kita  tidak aktif mendengarkan jika kita : 

 Membantah 

 Menginterupsi 

 Membuat penilaian 

 Memikirkan tentang apa yang akan dikatakan minggu depan 

 Memberi saran kecuali diminta secara khusus  

 Menggeser perhatian ke diri sendiri 

 Mencoret 

Pendengar aktif timbul ketika orang-orang terbawa dan merespon terhadap suatu 
gabungan komunikasi verbal dan non verbal. 

Ada beberapa saran yang dapat kita  ikuti pada saat kita  menemukan kesulitan 
mendengar: 

 Temukan suatu nilai dalam mendengarkan sesuatu untuk meningkatkan 
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kerjasama dengan pembicara dan harga diri 

 Beri perhatian pada proses seperti kepada pada isi komunikasi 

 Apakah yang kita  pelajari dari seseorang? 

 bertanya pada diri sendiri:” apa yang dibutukan orang dari saya?” 

 Apa yang sedang ia rasakan? 

 Apakahkunci ide tertangkap secara keseluruhan? 

 Mendengar kata kunci dan memberi pertanyaan sekitar ini 

 Jaga kontak mata – telinga kita  perlu mengikuti mata kita 

 Ketika kita  berhenti melihat, saudra mungkin berhenti mendengar 

 Menyadari akan apa yang kita  komunikasikan secara non - verbal 

 Ingat bahwa setiap orang mungkin atasan kita  dan bahwa kita  dapat 
belajar dari mereka. 

 

Pendengar aktif memiliki beberapa manfaat. 

• Pertama, hal ini memaksa orang untuk mendengar dengan penuh perhatian 
terhadap orang lain 

• Kedua, hal ini menghindarkan kesalahpahaman, karena orang harus 
memastikan bahwa mereka sungguh-sungguh mengerti apa yang dikatakan 
orang lain. 

• Ketiga, hal ini cenderung membuat orang-orang terbuka, supaya mereka 
berbicara lebih banyak. Ketika orang-orang dalam konflik,mereka seringkali 
kontradiktif  satu sama  lain. Mereka membantah penjelasan lawan tentang 
suatu situasi. Hal ini cenderung membuat orang mempertahankan diri dan 
akan membuat mereka keluar atau menarik diri dan tidak berkata apapun. 
Bagaimanapun, jika mereka merasa bahwa lawan mereka benar-benar 
diperhatikan sesuai dengan keinginan, mereka ingin mendengarkan, mereka 
mungkin menjelaskan dengan detail apa yang mereka rasakan dan 
mengapa. Jika kedua belah pihak yang berkonflik melakukan hal ini, 
kesempatan dapat dikembangkan menjadi suatu solusi timbal balik menjadi 
lebih besar1. 

                                           
1 International Online Training Program On Intractable Conflict  
Conflict Research Consortium, University of Colorado, USA 
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Pendengar dengan empati 

Pendengar dengan empati bukan untuk yang lemah atau mementingkan diri 
sendiri. Empati adalah suatu identifikasi dengan atau pengalaman perasaan atau 
pikiran dari orang lain. Apakah suatu kedalaman dari aktif mendengarkan yang 
muncul pada tingkat perasaan dan emosi karena kita  berhubungan dengan 
perasaan orang lain, adalah penting untuk meyakinkan kepercayaan diri pembicara 
dan percaya bahwa informasi yang diberikan akan dimanfaatkan untuk tujuan yang 
baik – terhadap sarana pembelajaran. 

Mendengarkan dengan empati adalah memungkinkan jika kita : 

 Memilih waktu yang tepat untuk mendiskusikan masalah 

 Jernihkan pikiran kita  dari masalah pribadi 

 Jagalah kesunyian sepanjang pembicara berbicara ketika sedang 
mengindentifikasi dan mengekspresikan perasaan dan emosinya. 

3.3 Komunikasi non verbal 

Komunikasi non verbal adalah aspek sangat penting dari proses komunikasi. 
Sesungguhnya, banyak arti yang yang bentuknya diperoleh dari suatu pesan verbal 
adalah tidak ada ketentuan terhadap perilaku non verbal yang mendampinginya. 
Persisnya bagaimana fungsi non verbal dalam proses intrepetasi ini terjadi? 

 Melengkapi: fungsi perilaku non verbal mendesak atau mendukung arti 
yang dimaksud dalam pesan verbal; 

 Pengaturan:  Bahan non verbal, seperti kontak matadan nada suara, 
membantu mengatur alur percakapan. 

 Mengganti: Kadang-kadang kita dapat mengganti kata-kata lisan atau 
phrasa dengan simbol non verbal yang sederhana. 

 Kontradiksi:  Perilaku non verbal digunakan untuk membantah dan 
pesanverbal. Suatu bentuk umum dari bantahan non verbal adalah 
sarkasme, tetapi pesan-pesan bercampur ini mungkin sulit untuk 
anak-anak dan beberapa orang dewasa untuk menterjemahkannya. 

Lebih dari 80% komunikasi disampaikan dan diterima tanpa kata-kata, karena 
ekspresi “Berbicara lebih keras dari kata-kata”, dan “kita  dinilai oleh perilaku kita  
bukan oleh niat kita . 

Bahkan jika kita tidak menyadarinya, kita akan diawasi dan dinilai secara terus 
menerus. Menggambarkan bentuk kesimpulan perilaku nonverbal adalah belajar 
melakukan sesuatu sebagai bayi, ketika kita berinteraksi dengan orang-orang 
dalam kehidupan kita. 
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Mengobservasi perilaku non verbal dan tidak menyatukannya dalam interaksi kita  
merupakan kunci untuk mendengarkan dengan aktif. 

Meskipun mereka secara umum tidak menyadarinya, banyak orang mengirim dan 
menerima sinyal non verbal setiap waktu. Sinyal ini mungkin mengindikasikan 
bahwa mereka merasa dipercaya. Teknik ‘membaca’ orang sering kali digunakan, 
misalnya ide untuk mencontoh gerak tubuh sangat mudah untuk dan sering 
digunakan. Meniru gerak tubuh orang lain, mengidentifikasikan bahwa sesuatu 
telah dimengerti. 

Bagaimanapun, beberapa orang (e.g., orang-orang dengan ketidakmampuan 
tertentu, atau mereka yang ada pada  AUTISTIC SPECTRUM) menggunakan dan 
memahami bahasa tubuh secara berbeda, atau tidak sama sekali. Mengintrepretasi 
bahasa isyarat mereka dan ekspresi wajah (atau kurang daripada itu) dalam 
konteks bahasa tubuh normal yang biasanya mengarah pada kesalahpahaman dan 
salah intrepetasi (khususnya jika bahasa tubuh diprioritaskan atas bahasa lisan). 

Menggunakan perilaku non verbal secara responsif 

Komunikasi non verbal mengacu pada kesengajaan atau kegunaan yang tidak 
diniatkan dari objek,tindakan, suara, waktu, dan ruang untuk membangun arti 
terhadap yang lain. Tubuh kita berkomunikasi dengan beragam pesan karena 
melakukan sesuatu yang kita miliki, termasuk tempat tinggal kita, mobil kita, 
kacamata yang kita pakai dan sebagainya. 

Pakaian adalah salah satu  cara yang paling bermakna untuk berkomunikasi secara  
non verbal. Kita berpakaian mengkomunikasikan arti seperti status dan kekuasaan, 
bisa diterima lingkungan sosial, berperan sebagai pejabat, berdayatarik, dan 
berperasaan. Penampilan dalam berpakaian mungkin dari sangat formal sampai 
casual, termasuk jean. Meskipun pakaian untuk ketempat kerja sedikit relaks pada 
beberapa dekade terakhir, setiap organisasi sedikit berbeda pendapat terhadap apa 
yang bisa diterima. Ketika saudara masuk kedalam suatu organisasi untuk 
pertamakalinya, selalu merasa aman untuk pergi dengan konservativ, pakaian 
formal dibanding terlalu kasual. 

Sekarang kerjakan QU-2.3 -AS 4/7 kerja kelompok “Sikap-
sikap NON VERBAL” yang akan temukan dalam section 
asigment pada akhir pelajaran ini. . Ingatlah untuk 
mengikuti catatan panduan yang berhubungan dengan 
Pembelajaran Jurnal dan Bukti dari portofolio 
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4 Komunikasi tertulis 

Pendekatan dalam mengadopsi suatu sistem komunikasi tertulis divisualisasikan 
sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Tulisan yang efektif 

Ketika kita  menulis nada dan gaya menulis dapat mengatakan sebanyak mungkin 
tentang kita  sendiri sebagai topik pembicaraan.  Cara kita menulis sesuatu dapat 
menjadi sama penting dengan apa yang kita tulis. Dalam rangka meningkatkan 
efektifitas kita baik sebagai pembaca dan penulis, kita  harus memberi perhatian 
dan menjawab pertanyaan berikut dibawah ini: 

 Bagaimana keinginan kita  untuk menghadirkan diri kita  sendiri 
dalam tulisan?  

 Ditujukan kepada siapa? Bagaimana seseorang menghasilkan 
gagasan? 

 

 Adakah standard format yang diikuti? 

 

Pertama, kita  sebaiknya mulai dengan informasi yang sudah kita  ketahui – alas an 
menulis: Apa yang ingin kita penuhi? Menjual? Memberitahu? Mengilhami? 
Mengambil tindakankah? Pertama kali katakan dengan jelas alasan mengapa kita  
menulis, proses itu sendiri membantu kita  untuk jangka panjang. 

 

EFFECTIVE 

READER
 

 

EFFECTIVE 

WRITER 

 
Message 

What we want to 
accomplish? 
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Meskipun computer tidak menulis untuk kita , computer 
adalah suatu peralatan yang besar untuk 
mengorganisasi pikiran kita , kecepatan dalam menulis, 
dan mengedit dengan mudah. Jangan percaya orang-
orang yang mengatakan kita  tidak dapat menulis pada 
computer. Komputer itu hanya suatu alat – tidak akan 
menghambat kreatifitas, hanya menghilangkan rasa 
jemu yang terdapat dalam diri kita . 

 

 

Membentuk/merangsang gagasan kita  

Apakah kita  mengunakan computer atau tidak, langkah pertama adalah menulis 
pada daftar apa yang kita  inginkan untuk memenuhinya dengan selembar yang 
sedang kita  tulis. Jadilah yang spesifik. Jadilah yang biasa. Pikirlah sebanyak 
mungkin yang kita  bisa brainstorming? Mereka dapat berupa daftar atau gagasan 
acak. Jangan bosan menempatkannya tersusun.  Jangan bosan dengan mengeja 
atau memberi tanda baca atau tatabahasa. Hanya menggagaskan gagasan – 
sebanyak yang kita  bisa. 

Jangan berhenti  menuliskan suatu gagasan karena kita  mungkin “kedengarannya 
bodoh” atau kita khawatir seseorang lain akan mentertawakannya. Tidak ada 
seorangpun melihat daftar ini kecuali kita  sendiri. Orang seringkali membuang 
gagasan yang baik karena mereka pikir, mereka terlalu nyata atau terlalu bodoh 
atau bahwa seseorang lain mungkin memikirkan mereka. Jangan merendahkan diri  
atau kita  akan kehilangan beberapa gagasan yang baik. 

Sekali kita mempunyai ide-ide yang bisa kita fikirkan (dan ingat, kita selalu dapat 
menambahkan sesuatu setelah ide-ide didapat), waktunya untuk membuat daftar 
yang lain. 

Mengorganisasi pikiran 

Sekarang sudah waktunya mengorganisir pikiran. Salah satu tulisan yang paling 
penting adalah menyalahkan orang yang membuat perhatian orang pecah dan 
informasi yag tidak focus. Mengorganisir informasi tidak hanya menyelesaikan 
kedua masalah pada saat bersamaan – ini akan membantu kita  menemukan focus 
yang memberi tulisan kita  suatu struktur/bentuk.  

Tempatkan item pertama yang paling penting – selanjutnya kerjakan sampai 
sekecil-kecilnya. Kita  dapat mengerjakannya secara visual dengan menarik item-
item ini ke atas atau ke bawah pada daftar ( beri tanda dengan tambah/+ atau 
tanda kurang/-). 

Sekarang kita  sudah menciptakan struktur dokumen kita , rangka, kita  sudah 
memiliki kop judul, kita  hanya perlu mengisi tempat yang kosong – tulislah tiap-
tiap topik dibawah kop judul. 
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Jangan merendahkan diri sendiri. Hanya menulis. Jika kita  tidak menulis apa yang 
kita  katakan, selanjutnya hanya terus menulis. Kita  dapat menambahkannya atau 
menggantinya kemudian. Tulis sebanyak mungkin atau sesedikit mungkin seperti 
yang kita  inginkan. Semakin banyak kita  menulis semakin banyak yang kita  
kerjakan, tetapi lebih lama tidak lebih baik. Kita ingin mencapai sasaran kita  
ditempat lain dan ketika kita  memenuhinya, berhentilah menulis. Karena kita  
mengisi di tempat yang kosong, mungkin kita  merasa perlu untuk menggantinya 
atau menyusunnya kembali garis-garis besar yang sudah ditulis – dipersilahkan 
memperbaikinya. 

Revisi:  Menyempurnakan presentasi 

Sekarang kita  sudah menulis, sekarang saatnya untuk menuliskan kembali. Hal ini 
merupakan bagian paling tidak disukai orang, karena mereka berpikir apa yang 
mereka tulis sudah sempurna. Biasanya tidak demikian, bahkan seorang 
professional pun banyak menghabiskan waktu untuk menulis.  

Semua tulisan berkaitan dengan uji dan coba. Kita harus mengedit pekerjaan kita, 
baik dalam pikiran ketika kita menulis ataupun  pada halaman kertas atau monitor 
komputer setelah kita menulis konsep awal. 

Kita harus tahu apa yang ingin dipenuhi; mampu mengenal apakah iya atau tidak 
bahwa kita telah mencapai tujuan. Kita menulis kembali, apa-apa yang telah kita  
tulis, kita harus menyesuaikan bahasa untuk effek yang optimum dan secara tetap 
meyakinkan kita dari konsistensi, berkesinambungan, dan presentasi yang 
sempurna. 

Bila memungkinkan, buanglah segala sesuatu yang bukan inti. Kita  ingin membuat 
kertas kerja kita  dengan ringkas dan jelas. 

 kalimat-kalimat ringkas lebih baik dari pada kalimat yang panjang-panjang 

 Sederhana, kata-kata yang umum lebih baik dibandingkan kata-kata yang 
panjang, seperti biasanya. 

Komunikasi formal dan tidak formal 

Suatu kenyataan, bahwa penulisan kita berbeda dalam situasi yang berbeda pula. 
Menulis suatu tugas sangat berbeda dengan menulis suatu catatan untuk tukang 
susu, atau surat cinta, atau post card kepada seorang teman. Dalam semua ragam 
cara penulisan, kita menggunakan gaya yang kedengarannya betul untuk suatu 
situasi. Banyak perbedaan diantara gaya yang dilakukan dalam komunikasi formal 
dan tidak formal. Kita dapat mengatakan bahwa suatu post card untuk seorang 
teman merupakan komunikasi ‘informal’ akhir dari spektrum, dan sesuatu seperti 
dokumen legal merupakan komunikasi yang ‘formal’/’resmi’. Ada dua bait dari 
menulis untuk mengilustrasikan perbedaan antara yang formal/resmi dan gaya 
yang tidak formal/tidak resmi. 
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Keutamaan pemirsa 

Pemirsa merupakan faktor kunci membuat tulisan. Ini akan membedakan tingkat 
formalitas, terminology apa yang sebaiknya digambarkan, dan masih banyak bahan 
lainnya. Para peserta didik seringkali mengacaukan analisa pemirsa dengan 
pernyataan bahwa tulisan sudah ditulis untuk ‘semua orang’. Tetapi siapakah 
‘semua orang ini’? Apakah termasuk yang muda dan tua; yang hitam dan putih; 
laki-laki dan wanita; konservativ dan liberal; terpelajar dan tidak terpelajar? 

 

Sekarang kerjakan QU-2.3-AS 5/7 kerja kelompok “MENULIS 
FORMAL ATAU TIDAK FORMAL” yang akan kita  temukan 
dibawah section assignment pada akhir dari pelajaran unit 
ini. Diingatlah untuk mengikuti catatan panduan yang 
berhubungan dengan Pembelajaran Jurnal dan Bukti 
portofolio. 

4.2 Membaca yang efektif 

Membaca mungkin menjadi elemen penting dalam studi kita, di sisi lain menulis 
yang efektif sangat erat hubungannya dengan membaca seperti halnya sebuah 
koin. Sesugguhnya kita  tidak dapat menjadi seorang penulis yang baik tanpa 
membaca. Karena membaca merupakan alat untuk mencari dan menemukan 
informasi, memperluas pengetahuan untuk memahami suatu subjek, dan seringkali 
sangat menyenangkan. Ada asumsi umum bahwa ‘setiap orang mengetahui 
bagaimana membaca’. Tidak semua orang melakukannya, dan mereka yang 
melakukan seringkali tidak membaca  seefektif seperti yang mereka bisa. 

Membaca dengan efektif sebaiknya dipenuhi melalui tingkat berbeda-beda, 
tergantung pada sifat komunikasi yang alami, situasi dan tujuan untuk kita ingat. 
Dengan media tulisan kita punya waktu untuk menampilkan dan mengintrepetasi 
kata-kata dari penulis. Sekali lagi kita harus fokus pada alasan yang sedang kita 
baca, apa yang ingin kita penuhi, membaca untuk mengetahui, untuk senang-
senang, untuk apa dan menikmati bacaan. 

Tingkat yang berbeda dari membaca 

 Mengamati  bacaan 

 Membaca sepintas 

 Membaca cepat 

 Membaca aktif 

Sekarang mari menganalisa setiap level lebih mendalam. 
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Mengamati bacaan 

Mengamati bacaan digunakan ketika kita  melihat sebuah nama pada buku telepon: 
Kita  menggerakkan mata dengan cepat diatas kertas untuk mencari kata-kata 
khusus atau phrasa yang relevan terhadap tugas yang sedang kita  kerjakan. 

Ini bermanfaat untuk melihat bagian dari tulisan  jika bermanfaat untuk kita : 

 Daftar isi atau prakata dari buku 

 Paragraph pertama atau terakhir dari suatu bab 

 Bab terakhir dari buku 

Membaca dengan sepintas 

Pada level ini kita  boleh melanjutkan membaca tulisan dan membaca dengan cepat 
mendapatkan point-point penting, dan menghapus yang kecil-kecil. Ini bermanfaat 
untuk sepintas: 

 membaca sekilas suatu bacaan sebelum kita  membacanya dengan teliti 

 Untuk menyegarkan kembali pemahaman kita  dari suatu bacaan setelah 
membacanya dengan teliti. 

Gunakan membaca sepintas ketika kita  mencoba memutuskan jika buku di 
perpustakaan atau di toko buku adalah baik untuk kita . 

Membaca cepat 

Membaca cepat membantu kita  membaca dan memahami tulisan lebih cepat. Ini 
merupakan suatu ketrampilan yang penting dalam lingkungan apapun dimana kita  
menguasai volume yang besar dari informasi dengan cepat, karena ada norma-
norma dilingkungan professional yang bergerak cepat. Dan ini adalah suatu teknik  
kunci untuk belajar jika kita menderita beban informasi yang terlalu berat. 

Strategi yang paling penting mengenai membaca cepat adalah mengetahui 
informasi apa yang kita  inginkan dari suatu dokumen sebelum kita  mulai 
membacanya:  jika kita  hanya menginginkan suatu garis besar dari isu-isu 
dokumen yang sudah didiskusikan, kemudian kita  membaca sepintas dokumen 
dengan cepat dan mengekstrak hanya yang esensi. Jika kita perlu pemahaman 
detail dan riil dari suatu dokumen, perlu membacanya dengan perlahan untuk 
memahaminya dengan baik. 

Kebanyakan orang belajar membaca seperti cara anak-anak membaca – huruf per 
huruf, atau kata demi kata. Sebagai seorang dewasa, hal ini mungkin bukan cara 
sekarang kita  membaca – pikirkan bagaimana otot mata saudra bergerak seperti 
yang kita  baca sekarang. Kita  mungkin menemukan bahwa kita  akan 
menyesuaikan mata kita  pada satu blok dari kata-kata, dan kemudian 
mengerakkan mata ke blok berikutnya, dan seterusnya. Kita  membaca blok kata-
kata pada waktu yang sama, bukan satu kata satu kata. Kita  juga boleh 
memperhatikan bahwa kita  tidak selalu bergerak dari satu blok ke blok berikutnya:  
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kadang-kadang kita  bergerak kebelakang ke blok sebelumnya jika kita  tidak yakin 
tentang sesuatu. 

Dengan membaca cepat kita dapat membaca informasi lebih cepat. Kita  juga boleh 
mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari itu karena kita  akan mendapat 
lebih dari itu dalam ingatan jangka pendek. 

Untuk meningkatkan kecepatan membaca, bacalah lebih banyak kata-kata pada 
setiap blok dan mengurangi lama waktu yang dihabiskan untuk membaca tiap blok. 
Gunakan penunjuk untuk melancarkan arah bergerak mata dan mengurangi 
pengulangan membaca pada kata sebelumnya.  

Membaca dengan aktif 

Membaca dengan aktif adalah ketika kita  membaca setiap kata, dan belajar dari 
tulisan. 

Dengan membaca hati-hati, kita  mungkin menemukannya bantuan dengan mudah 
bila membaca sekilas atau cepat terlebih dahulu. Gunakan kamus untuk 
memastikan bahwa kita mengerti semua kata-kata yang digunakan. 

Ketika kita  membaca suatu dokumen dengan teliti, membaca sepintas seringkali 
membantu jika kita  mengangkat kepermukaan, menggarisbawahi dan 
mencatatnya karena kita  harus terus membaca. Hal ini menekankan informasi di 
ingatan , dan membantu kita  mengulang hal-hal penting sesudahnya. 

Melakukan ini juga membantu menjaga ingatan kita  terpusat pada materi dan 
menghentikan lamunan. 

Hal  ini merupakan sebuah kenyataan, hanya melakukan sesuatu jika kita  memiliki 
dokumen tersebut. Jika kita  menemukan, membaca aktif akan membantu, 
mungkin  lebih baik memfotokopi informasi dengan tulisan yang lebih banyak. 
Kemudia kita  dapat membaca dan menandai fotokopi.  

Jika kita  khawatir merusak material, tanya pada diri sendiri berapa banyak waktu 
yang berharga terpakai . Jika manfaat yang kita  peroleh dari membaca aktif layak 
melebihi dari nilai buku, maka kerusakan buku ini dapat diabaikan. 
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5 Apa dan kapan komunikasi efektif itu 

5.1 Faktor-faktor yang mengarahkan komunikasi efektif.  

Terdapat banyak faktor yang mengarahkan komunikasi efektif. Pertama, kita 
akan memperkenalkan kedua faktor yang berhubungan dengan orang yang 
berkomunikasi,  unsur-unsur manusia dari proses komunikasi. Faktor-faktor ini 
adalah:  

 Pengetahuan sendiri 

 Memahami orang lain 

Pengetahuan sendiri 

Karena kita sudah melihat dari bab sebelumnya, saran pertama dalam 
menentukan batasan adalah suatu dugaan yang sehat dari diri sendiri. Dalam 
bab ini kita berhubungan dengan pengetahuan sendiri sebagai langkah awal 
berkomunikasi yang efektif. 

Memahami diri sendiri merupakan kesadaran akan kekurangan pengetahuan 
kita. Hal ini perlu diikuti dengan cara membatasi diri termasuk bagaiman anda 
mempunyai inisiatif dan respon dalam berkomunikasi pada situasi yang 
berbeda. 

Memahami orang lain 

Menjadi seorang komunikator yang efektif, pemahaman diri berhubungan erat 
dengan pemahaman sasaran komunikasi kita:  bagaimana mereka menerima 
dan mengirim pesan; latar belakang pengetahuann tentang pokok 
permasalahan; disposisi mereka terhadap itu; dan meningkatkan kemana pesan 
itu berorientasi. Pada kesempatan apa penerima pesan mendapat umpan balik 
dan mendapat informasi tentang penggunaan umpan balik ini dipakai dimana?.  

Supaya menjadi komunikator yang efektif kita  harus mengikuti beberapa 
prinsip panduan: 

 Menjelajah keinginan dan perasaan: Membuka pertanyaan adalah 
mengudang berbicara lebih banyak sekitar subjek. 

 Tafsiran/ringkasan: Orang yang mengulang kembali ringkasan bicara 
dengan cara baru dari apa yang ia dengar dan berefek kembali kepada 
pembicara, dalam efek untuk mengecek ketelitian. Hal ini untuk 
menghindari kesalahpahaman dan membiarkan pembicara 
mengetahuinya bahwa ia sudah didengar. 
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 Meningkatkan partisipasi: Komunikator efektif membuat orang merasa 
seperti anggota dari tim dengan dapat diakses oleh mereka, dan 
memperlihatkan, bukan hanya dengan kata-kata, dimana mereka 
peduli dengan diri sendiri. Karena mereka tahu bahwa suatu tim tidak 
dapat dibangun diluar orang-orang yang merasa tidak sama.  

 Tes untuk konsensus:  Test untuk memastikan orang-orang sungguh-
sungguh menyetujui hal-hal yang esensi. 

 Menjadi pro aktif:  menciptakan kesempatan sendiri dan mengarahkan 
alur dari pilihan kita , menentukan tujuan dan bekerja untuk 
mencapainya. 

 Menghindari kurang percaya diri dalam berbicara: Kepercayaan diri 
orang menginspirasi kepercayaan diri terhadap yang lain: Pendengar 
mereka, keompok mereka, bos mereka, pelanggan mereka, dan teman 
mereka. Untuk mendapatkan keparcayaan diri dari yang lain adalah 
salah satu kunci jalan dimana kepercayaan diri orang menemukan 
keberhasilan. 

 

Sekarang kita  diminta untuk mengorganisasikan 
dalam kelompok-kelompok dalam rangka memainkan 
game QU-2.3-AS 6/7 “JOHARI WINDOW” yang akan 
kita  temui pada seksi tugas di akhir unit pelajaran ini. 
Harap di ingat, silahkan mengikuti catatan panduan 
yang berhubungan dengan Pembelajaran Jurnal dan 
Bukti Portofolio 

 

Maka komunikasi adalah berbeda dengan berbicara. Jika kita ingin berkomunikasi 
secara efektif dengan orang lain kita perlu memikirkan tentang kebutuhan, 
pandangan, perasaan, pengetahuan dan memahami orang lain yang akan dibawa 
kedalam pembicaraan. Mereka mungkin berbeda dengan pandangan kita. 
Komunikasi efektif membutuhkan pengetahuan dan memahami kebutuhan orang 
lain, keinginan orang lain dan maksud orang lain. 

5.2 Apa gaya komunikasi saurada? 

Memahami gaya pribadi komunikasi akan terus maju membantu kita  menciptakan 
kesan yang baik dan kesan yang kekal pada orang lain. Dengan menjadi lebih 
peduli terhadap bagaimana orang lain menerima kita, kita dapat lebih siap 
menyesuaikan diri terhadap gaya komunikasi mereka. Ini tidak berarti kita  harus 
menjadi seorang bunglon, berubah  sesuai dengan setiap orang yang dijumpai. 
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Selain itu, kita  dapat membuat orang lain lebih nyaman dengan cara menyeleksi 
dan menekankan perilaku tertentu yang sesuai dengan kepribadian kita dan 
berperilaku sama seperti orang lain. 

Sejumlah model sudah dikembangkan yang menjelaskan bagaimana mengenal 
suatu gaya komunikasi yang lebih disukai individu dan apa strategi yang digunakan 
dalam komunikasi yang lebih efektif dengan mereka. 

Motivasi dibalik perilaku 

Apapun jenis kelaminnya, budaya dan lingkungan sosial dimana kita dibesarkan, 
kita semua mencari kehormatan, harga diri dan perasaan dari kepribadian yang 
berharga. Perilaku adalah sesuatu yang kita kelola untuk memungkinkan kita 
mencapai tujuan yang berharga dan membawa kita menyetujui harga diri kita. 

Cara kita berkomunikasi dengan yang lain bergantung pada motivasi kita sendiri 
dan berharga. Ketika perilaku ada diluar observasi motivasi dan objektif observasi   
berada jauh didalam dan mendasari inti  kepribadian kita. Perilaku mempelihatkan 
20 persen dari kita  dapat diarahkan untuk menentukan tujuan. Motivasi adalah 80 
persen yang lainnya, sesuatu yang tidak dapat diobservasi langsung, berhubungan 
dengan latar belakang dari kemampuan dan pengetahuan sebelumnya. Hal ini 
mendasari cara kita menyaring dan menerima dunia sekitar kita. 

Sejauh kita melihat, komunikasi efektif tergantung pada bagaimana kita merasa 
dengan jelas maksud dari pesan dan situasi atau contulisan  yang mana akan di 
sampaikan. 

Maka, kita tidak memiliki tingkah laku yang sama dalam menampilkan kepercayaan 
kita, keinginan dan maksud kita tetapi kita sebaiknya menjadi sadar dengan 
perbedaan dalam mengatur batasan kita dan mengatasi rintangan diantara orang 
lain. 

3.4.3 Sistem motivasi yang berharga 

Tidak ada suatupun jalan yang benar dalam mengelola hubungan dengan orang. 
Untuk mencapai yang terbaik dari rekan kita  perlu menjadi seorang yang spesifik. 

Dapatkah kita  mengindentifikasi orang semacam apa yang dirasa lebih mudah? 

 

 Orang yang sungguh-sungguh peduli terhadap perasaan, 
kebutuhan dan kesejahteraan orang lain. 

 Orang yang sungguh-sungguh memahami produktifitas 
dibelakang kekuasaan, control dan kompetensi. 

 

 Orang yang sunguh-sungguh menghargai intergritas orang lain 
dan hak-hak orang lain untuk menentukan macam tindakan 
mereka sendiri. 

Sistem motivasi yang berharga adalah alat yang baik untuk menyederhanakan dan 
memperbaiki hubungan sosial kita hanya dengan mengklarifikasi motivasi 
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dibelakang tingkah laku dan mempelajari apa yang dilakukan orang untuk mencari  
sesuatu didalam suatu hubungan. 

Kita dapat mengklasifikasi empat macam motivasi yang menggaris-bawahi perilaku 
yang dapat dianggap sebagai pusat motivasi yang ekstrim. Biasanya tipe-tipe 
tersebut bercampur,  komponen-komponen penting  yang menjadi sorotan yang 
berarti menyediakan suatu alat untuk mengatur kehidupan kita sehari-hari yang 
semakin rumit 

 Berorientasi pada orang 

 Pintar  

 Berorientasi pada kegiatan 

 

 

 

Berorientasi pada orang 

Untuk orang-orang semacam ini nilai-nilai dasar kebaikan datang dari kepedulian 
terhadap sesama manusia. Mereka merasa nyaman ketika bisa membantu dengan 
senang hati dan ketika bantuan ini diucapkan terima kasih dan dihargai. 

Mereka akan merasa sedih jika usaha untuk menolong ditolak karena mereka betul-
betul terlibat total dalam permasalahan orang lain, seringkali mereka 
memperlihatkan emosi yang mendalam, kadang-kadang menjadi “korban” emosi. 

Pintar / Cerebral 

Untuk orang-orang semacam ini dasar kebaikan datang dari tercapainya suatu 
kebenaran. 

People-
oriented 

 

Cerebral 

Action 
oriented 
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Mereka lebih suka menjadi orang yang benar dari pada menjadi populer dan 
sepertinya lebih berorientasi pada logika dari pada berargumentasi yang emosi 
dengan kata-kata. 

Berorientasi pada aktifitas  

Untuk orang-orang semacam ini dasar kebaikan datang dari sesuatu yang sudah 
dikerjakan. Mereka merasa nyaman ketika mereka dapat mencapai hasil dan 
mereka tundukkan untuk menginterpretasikan situasi dengan cara yang kompetitif; 
keberhasilan seringkali dilihat sebagai ukuran untuk orang tersebut. 

Mereka suka mengontrol peristiwa-peristiwa, juga mengarahkan dan untuk alasan 
ini mereka merasa mendapat tantangan, langsung dan aportunis.  

Mereka merasa baik dengan otonomi, pesanan dan menda-
pat  sesuatu dengan benar. 

Mereka dapat memberi penampilan menjadi seorang
observer dari suatu kehidupan karena mereka cenderung
menjadi kalem, terkontrol dan tidak tidak emosi. 

 

Setiap orang mempunyai perbedaan dalam gaya komunikasi versi campuran dari 
tiga komponen dasar, dengan sesuatu yang menjadi pilihan untuk menentukan 
warna tertentu pada gaya komunikasi atau gaya campuran. 

Hal ini bukan tentang melabel; ini adalah kerangka kerja untuk memahami perilaku 
dan membuka saluran komunikasi kita. Mengingat bahwa kualitas hubungan 
diantara teman dikelas langsung percaya pada kemampuan memahami dan 
mengatasi perbedaan-perbedaan. 

Tidak ada cara yang baik untuk memperlakukan setiap orang karena orang 
sungguh-sungguh berbeda. Jika kita  ingin memberdayakan, memotivasi dan 
mendapat yang paling baik dari para kolega, kita  perlu melakukan ini dengan cara-
cara orang yang spesifik. 

Gaya komunikasi kita dihubungkan dengan gaya kita belajar dan cara kita 
menyesuaikan dalam suatu organisasi atau lingkungan belajar. Maka, kita akan 
melihat proses komunikasi sebagai proses belajar dengan gaya belajar yang 
berbeda-beda. 

Orang-orang yang berbeda menangani pengetahuan dengan cara cara yang 
berbeda pula, bergantung pada gaya belajar mereka, pengalaman dan posisi saat 
ini. Hal ini memerlukan kita  menyeleksi komunikasi yang berbeda-beda bentuk 
untuk situasi yang berbeda pula. 

Sekarang kerjakan QU2.3-AS 7/7 kerja kelompok “Apa 
sistem nilai motivasi anda” yang akan temukan dalam section 
asigment pada akhir pelajaran ini. Harap diingat, silahkan 
mengikuti catatan panduan yang berhubungan dengan 
Pembelajaran Jurnal dan Bukti portofolio 
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6 DAFTAR TUGAS 

 

 

REF. N. JUDUL TUGAS PERKIRAAN 
WAKTU 
BELAJAR 

QU- 2-3 AS 1/7 TUGAS KELOMPOK ”LINGKARAN 
KOMUNIKASI” 

1 JAM 

QU- 2-3 AS 2/7 TUGAS INDIVIDU/KELOMPOK ”HAMBATAN 
DAN RINTANGAN” 

30 MENIT 

QU-2.3 –AS 3/7 TUGAS KELOMPOK “ANALISIS PUBLIC 
SPEAKING” 

 

1 JAM 

QU-2.3-AS 4/7 TUGAS KELOMPOK “PERILAKU NON VERBAL” 30 MENIT 

QU-2.3-AS 5/7 TUGAS KELOMPOK “TULISAN FORMAL ATAU 
NONFORMAL?” 

30 MENIT 

QU-2.3-AS 6/7 PERMAINAN PEMBELAJARAN “JENDELA 
JOHARI” 

1 JAM 

QU-2.3-AS.7 /7  

 
TUGAS KELOMPOK “APA SISTEM NILAI YANG 
MEMOTIVASI MU” 

30 MENIT 

TEORI: 5 HOURS.  PRAKTEK: 5 JAM. 
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QU-2.3-AS1/7 TUGAS KELOMPOK ”LINGKARAN 
KOMUNIKASI” 

PERKIRAAN WAKTU: 1 JAM 

Tujuan pembelajaran: menganalisis distorsi dalam proses komunikasi. 

Para peserta didik diminta membentuk lingkaran.  Kemudian pengajar membisikkan 
sebuah pesan pada peserta didik pertama di lingkaran tersebut yang diminta 
meneruskannya ke peserta didik berikutnya. 

Tiap peserta didik akan menyampaikan pesan tersebut ke peserta didik di sebelahnya. 

Setelah semuanya dibisiki pesan, pengajar kemudian meminta peserta didik terakhir 
di lingkaran tersebut untuk menjelaskan pesan yang diterimanya untuk 
menyesuaikannya dengan pesan asli yang disampaikan pengajar tersebut.  

Kemudian pengajar yang bersangkutan akan mengomentari distorsi (penyimpangan) 
yang muncul dari pesan asli yang disampaikan dan menjelaskan penyebab-penyebab 
distorsi tersebut.  

Kelas akan mendiskusikan proses komunikasi secara bersama-sama dan sekaligus 
hambatan-hambatan terhadap komunikasi efektif. 
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QU-2.3-AS2/7 TUGAS INDIVIDU/KELOMPOK 
”HAMBATAN DAN RINTANGAN” 

PERKIRAAN WAKTU: 30 MENIT  

Tujuan pembelajaran: mengenali hambatan dan rintangan pribadi terhadap 
komunikasi efektif.  

Kelas akan dibagi menjadi kelompok-kelompok beranggotakan 5-6 peserta didik  

Tiap kelompok akan: 

Membaca jenis-jenis hambatan berikut ini secara terpisah dan tiap anggota 
kelompok akan menilai diri mereka sendiri. 

JENIS-JENIS HAMBATAN DAN RINTANGAN 
NILAI 

(1-10) 

 Mengancam: “Kalau kau tidak mampu bekerja tepat 
waktu, kita terpaksa meninjau ulang posisimu disini.” 

 

 Memerintah: “Jangan tanya alasannya, lakukan saja.”  

 Mengkritik: “Kau selalu saja mengeluh”  

 Menyarankan: “Kalau kau membereskan mejamu, kau 
pasti tidak akan panik seperti ini.” 

 

 Memanipulasi: “Kau sangat berbakat dalam bidang 
laporan tertulis, aku ingin kau mengerjakan laporan 
berikutnya ya.” 

 

 Menafsirkan: “Itu terjadi karena kau ingin…”  

 Merendahkan orang lain: “Hanya orang idiot yang 
berkata seperti itu.” 

 

 Mengubah topik pembicaraan: “Aku sudah bilang belum 
aku melamar pekerjaan baru.” 

 

 Memotong pembicaraan: “Ah, tapi sebelum kau 
bercerita lebih lanjut …” 

 

Apakah anda membangun jembatan atau penghalang? 

Tunjuk seorang ketua untuk kelompokmu untuk menyajikan hasil diskusi kalian 
di depan kelas. 
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QU-2.3 –AS 3/7 TUGAS KELOMPOK “ANALISIS PUBLIC 
SPEAKING” 

PERKIRAAN WAKTU: 1 JAM 

 

Tujuan pembelajaran: menganalisa efektifitas public speaking (kemampuan berbicara 
di depan umum) 

Para peserta didik diminta membuat kelompok-kelompok kecil beranggotakan 5-6 
orang.  Tiap kelompok akan memilih seorang pembicara yang harus menyampaikan 
pidato singkat dengan durasi sekitar 10 menit dengan topic yang terkait dengan 
komitmen pada kualitas. 

Tiap kelompok akan mendengarkan pidato tersebut dan akan membahas hal-hal 
berikut secara berkelompok: 

1.  Isi 

Apakah isinya jelas? 

Apakah subjek yang dibahas jelas dan menarik? 

Apakah pidato tersebut terlalu panjang atau terlalu pendek? 

Apakah pidato tersebut mengikuti aturan urutan pidato sederhana? 

2. Kontak dengan Hadirin 

Memandang semua hadirin saat berpidato 

Memandang mata para hadirin 

Tidak melirik ke lantai, meja, langit-langit, dinding, atau keluar jendela. 

3. Penyampaian 

Suara.  Apakah suaranya cukup keras atau agak menggumam?  Apakah intonasinya 
antusias atau datar dan monoton? 

 4. Kecepatan Berbicara 

Apakah terlalu cepat atau terlalu lambat?  Apakah kecepatannya bervariasi untuk 
menarik perhatian dan menekankan poin-poin tertentu? 

5. Sikap  

Penggunaan tangan.  Apakah ada penggunaan tangan?  Apakah penggunaan tangan 
tersebut membantu atau memecah perhatian?  Apakah penggunaan tersebut tampak 
disengaja untuk membantu komunikasi atau merupakan gerak refleks yang tidak 
disadari? 

Sikap Fisik.  Mendengus, batuk, bergidik, menggigit bibir, menggaruk telinga, 
memainkan rambut, dsb. 
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Sikap verbal.  “Intinya adalah…”  “sehubungan dengan hal ini…”  “Kalau kalian 
mengerti yang kumaksud”  “dan semua hal demikian…”  “mmm”  “er” dsb. 

6. Komentar-komentar Lain? 

Tunjuk seorang ketua untuk kelompokmu untuk menyajikan hasil diskusi kalian di 
depan kelas. 
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QU-2.3-AS4/7   TUGAS KELOMPOK “PERILAKU 
NON VERBAL” 

PERKIRAAN WAKTU: 30 MENIT  

Tujuan pembelajaran: menganalisis bagaimana anda membuat penilaian 
berdasarkan perilaku non verbal. 

Kelas akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil beranggotakan 5-6 orang. 

Tiap kelompok akan mendiskusikan situasi berikut:  “Anggap anda diminta 
berpidato di depan angora asosiasi sekolah anda.  Daftar berikut menggambarkan 
sikap/perilaku hadirin yang menyaksikan pidato anda.  Bagaimana reaksi anda?” 

Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut dengan anggota kelompokmu: 

Saat anda melihat seseorang terangguk-angguk selama anda menyajikan materi, 
anda menganggap: 

• Orang tersebut teramat sangat bosan dengan pidato anda. 

• Orang itu kurang tidur semalam 

• Kadar gula darah orang itu turun karena saat itu baru selesai makan siang 

Salah satu hadirin mulai mengobrol dengan orang disebelahnya dan tampaknya 
tidak mendengarkan.  Anda menganggap: 

• Orang tersebut bosan dan sedang membuat komentar sinis tentang pidato 
anda 

• Orang tersebut buta warna dan tidak bisa membaca materi yang disajikan 
menggunakan PowerPoint tersebut.  Orang yang ada di sebelahnya 
membacakan slideshow materi dengan suara agak keras agar orang tadi 
bisa mengikuti pembicaraan tersebut. 

• Orang itu menderita gangguan pendengaran.  Orang disebelahnya, 
membantu mengulangi apa yang disampaikan. 

Saat istirahat, para partisipan bersikap sopan tapi tidak ada yang menemui anda 
untuk bercakap-cakap atau bertanya.  Pendapat anda: 

• Mereka tidak tertarik dengan topiknya, dan sebenarnya mereka terpaksa 
ikut karena perintah atasan. Mereka memiliki banyak tugas yang belum 
selesai, dan saat itu menjelang akhir tahun. 

• Mereka tidak bisa menerima materinya, dan subjek yang dibicarakan 
bukan apa yang mereka harapkan akan ada dalam presentasi anda. 

Tunjuk seorang ketua untuk kelompokmu untuk menyajikan hasil diskusi kalian 
didepan kelas. 
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QU-2.3-AS.5/7 TUGAS KELOMPOK “TULISAN 
FORMAL ATAU NONFORMAL?” 

PERKIRAAN WAKTU: 30 MENIT  

Tujuan pembelajaran: mengetahui berbagai gaya tulisan yang berbeda 

Berikut ini adalah daftar sejumlah fitur gaya tulisan, tentukan apakah gaya tulisan 
tersebut formal atau informal 

FITUR GAYA FORMAL INFORMAL 

PENEKANAN   

KATA-KATA PENDEK   

KATA-KATA PANJANG   

PENGGUNAAN “SAYA” DAN “KAMI”   

PENGGUNAAN PERTANYAAN   

PENEKANAN MENGGUNAKAN TANDA SERU (!)   

SAPAAN INDIVIDU   

KALIMAT-KALIMAT PANJANG   

KATA-KATA SEPERTI “BAIKLAH” DI AWAL KALIMAT   

KATA-KATA EVALUATIF (PENILAI) YANG SAMAR SEPERTI 

“MENYEDIHKAN” 
  

PENGGUNAAN BENTUK PASIF   

GENERALISASI   

KATA SLANG   

PENGGUNAAN PERBANDINGAN KONTRAS   

PENGGUNAAN SUBBAGIAN   

ISTILAH-ISTILAH TEKNIS 

TUNJUK SEORANG KETUA UNTUK KELOMPOKMU UNTUK MENYAJIKAN 

HASIL DISKUSI KALIAN DIDEPAN KELAS. 

 

 QU-2.3-AS 6/7 PERMAINAN “JENDELA JOARI” 
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PERKIRAAN WAKTU: 2 JAM 

Tujuan pembelajaran: mengungkap keyakinan, nilai dan sikap pribadi anda 
serta menerima umpan balik tentang bagaimana orang lain memandang diri 
anda. 

Para peserta didik akan dikelompokkan berpasangan.  Mereka akan melihat 
jendela Joari yang digambarkan dibawah ini.  Setelah membaca 
penjelasannya, tiap peserta didik melengkapi tiap jendela dengan 3 frase 
sederhana.  Bentuklah pasangan dengan anggota kelompokmu dan ceritakan 
apa yang nyaman anda ceritakan pada rekan anda. 

Tiap pasang dalam satu kelompok harus mengikuti petunjuk berikut: 

 

Petunjuk: 

Keempat jendela di atas menggambarkan hal-hal berikut: 

Buka:  Jendela yang terbuka merupakan bagian dari kesadaran diri kita 
sendiri—sikap, perilaku, motivasi, nilai, dan cara hidup kita—yang kita 
sadari dan diketahui oleh orang lain.  Kita bergerak dalam daerah ini 
dengan bebas.  Kita dalah “buku yang terbuka”. 

Buta:  Ada hal-hal tentang diri kita yang tidak kita ketahui, tapi bisa 
dilihat oleh orang lain dengan lebih jelas; atau hal-hal yang dalam 
bayangan kita benar-benar ada dalam diri kita dengan berbagai alasan, 
namun sama sekali tidak bisa dilihat oleh orang lain.  Saat orang lain 
mengatakan apa yang mereka lihat (umpan balik), dengan cara yang 
bertanggung jawab dan mendukung, dan kita bisa mendengarnya; 
dengan cara itulah kita bisa menguji kebenaran siapa diri kita dan bisa 
berkembang. 

Tersembunyi:  Daerah kita yang tersembunyi tidak bisa diketahui oleh 
orang lain kecuali jika kita membukanya.  Ada hal-hal yang menurut kita 
lebih baik dan nyaman jika kita simpan untuk diri kita sendiri, dan juga 
ada hal-hal yang takut kita ungkapkan.  Tingkat sampai mana kita 
membagi diri kita dengan orang lain (membuka diri) adalah tingkat 
sampai mana kita bisa dikenal. 

1  
buka 

3 
tersembunyi 

2  
buta 

4  
tak 

diketahui 
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Tidak diketahui:  Kita jauh lebih kaya dan lebih kompleks dari yang kita 
dan orang lain tahu, tapi dari waktu ke waktu sesuatu terjadi—
dirasakan, dibaca, didengar, dimimpikan—sesuatu dari alam bawah 
sadar kita terungkap.  Saat itu kita akan “tahu” apa yang tidak kita 
“ketahui” sebelumnya. 

TUNJUK SEORANG KETUA UNTUK KELOMPOKMU UNTUK 
MENYAJIKAN HASIL DISKUSI KALIAN DIDEPAN KELAS. 
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QU-2.3 -AS.7/7 TUGAS KELOMPOK “APA SISTEM NILAI 
YANG MEMOTIVASI MU” 
PERKIRAAN WAKTU: 30 MENIT 
 

 
Tujuan pembelajaran: identifikasi setiap peserta didik dalam cara berkomunikasi dan 
sistem penilaian 
 

Kelas akan dibagi berpasangan.  Tiap pasangan akan menganalisis tabel berikut 
ini. 
 
Dari tabel 1 pilihlah tiga kelebihan utama anda dan catatlah di tabel 2 di bawah 
item SEBAGAIMANA AKU LIHAT SENDIRI.  Catatlah “pelampauan” kelebihan-
kelebihan ini dan tuliskan di tabel 2 dibawah item SEBAGAIMANA YANG 
MUNGKIN AKU ALAMI.  Kemudian mintalah pasangan anda untuk menilai anda. 
 

 
Tabel 1 
 

Altruistic 
 Nurturing 
 

Assertive directing 
 

Analytic autonomising 
 

Berguna 

halus
 

Berkeinginan kuat  
pasif 

lemah  
menghaluskan diri 

Mendukung  
mengorbankan diri 

Menerima 
pasif 

Setia 
buta 

Perhatian 
penyerahan 

Percaya 
mudah dibodohi 

 

Mengambil resiko   
penjudi 

Kompetitif 
bersaing 

Persuasif 
kasar 

Membangun 
oportunis 

Ambisius 
kejam 

Cepat bertindak 
terburu-buru 

Percaya diri 
Sombong 

Kuat 
diktator 

Waspada 
pencuriga 

Analitis 
berlebihan 

Tersisih 
dingin 

Ekonomis 
pendendam 

Berprinsip 
tak tergoyahkan 

Adil 
tidak kompetitif 

Tak mau gagal 
keras kepala 

Metodis 
kaku 

 
 
 

Table 2 

SEBAGAIMANA AKU 
LIHAT SENDIRI 

SEBAGAIMANA YANG 
MUNGKIN AKU ALAMI 
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Diskusi kelompok; 
 
• Kenapa orang-orang membuat anda mengalami ini? 
• Pernahkah dikatakan anda seperti ini? 
• Kenapa mereka mengatakan hal itu tentang anda? 
• Siapa sebenarnya anda  
• Bagaimana kesamaan dan perbedaan apa yang anda alami dan siapa anda?  

 
Tunjuk seorang ketua untuk kelompokmu untuk menyajikan hasil diskusi kalian 
didepan kelas. 
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Tugas Tambahan INDIVIDUAL WORK ” WHAT ARE YOUR 
BOUNDARIES?” 

ESTIMATED TIME: 60 min 

Learning objective: identify personal boundaries in sosial 
relationships. 

Each  student will read and reflect about the  following 
questions: 

1 What type of other people’s behaviours, emotionally drive you over the edge? 

2. What kind of circumstances truly wear you down and sap your energy? List 
your energy drainers. 

3. How are you prepared to respond if your boundaries are violated? 

4. How will you know that your boundaries have been violated? 

5. What can you say to regain your composure? 

6. What assertive statements can you make to maintain your boundaries? 

7 When and how should you be aware that you are overstepping others peoples 
boundaries? 

8 What can you say or do to show respect for others peoples boundaries? 

9 How can you excuse yourself and emotionally resolve discrepancies? 

Each student will present the outcomes of the exercise to the  teacher 
and the rest of the class. 
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Tugas TAmbhan INDIVIDUAL WORK  “UNDERSTANDING 
YOURSELF” 

ESTIMATED TIME: 30 MIN 

Learning objective: discover how your life experiences influence every 
communication situation you face. 

 

Instructions: Place yourself in the large circle in the center. In the 
surrounding smaller circles, list the major influences that make you the 
person you are. 

 

Each student will present the outcomes of the exercise to the  teacher 
and the rest of the class. 

 

 

WHAT 

ELSE 

WHAT 

ELSE 

WHAT 

ELSE 

WHAT 

ELSE 

WHAT 

ELSE 

WHAT 

ELSE 

WHAT 

ELSE 

MY 

FAMILY 

MYSELF 



PENGEMBANGAN KOMITMEN PADA  MUTU   BAHAN  UNTUK  MAHASISWA –  SEMESTER  2  

UN IT  PEAJARAN QU-2.3  KOMUNIKAS I  YANG EFEKT IF  DAN EF IS IEN 55  /  55  

ED I S I  :  A  /  REV I S I  :  2   11/14/2007  

 

7 BIBLIOGRAPHY AND WEBOGRAPHY 

Adair. J.,  Després. D., “Training for Communication”, British Association for 
Commercial and Industrial Education, London, 1985. 

Bertino.D. “The communication process” International Training Centre of the ILO. 
Turin. 1985.  

Defleur, M.L., Kearney. D., Plax. D.GH, “Fundamentals of Human Communication”, 
Mayfield Publishing Company, Mountain View, California London Toronto, 1993.  

Parents, Teens & Boundaries: “How to Draw the Line”, Ph.D., © 1993, Health 
Communications, Inc., Deerfield Beach, FL 

Jankiewicz, H., “The Concepts of Rhetoric”, Internet: 
http://web.syr.edu/~hjjankie/209/cncpts.rhet.html 

Jennings. J., Malcak. L., “Communication Basics” ASTD Press, United States of 
America, 2004. 

McConnon. S., M., “Communication Mastery”, People First, Doves, 1997. 

Searle, J., "Rationality in action", The Jean Nicod lectures, A Bradford book, 2001. 

Searle, J.,   “The Construction of Sosial  Reality” The Penguin Press, London, 1995.  

Effective reading, Internet: www.mindtools.com 

Writing styles, internet: http://www.tees.ac.uk/dissc/Writing/Style/page1.htm 


