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K

omunikasi memiliki peran penting dalam dunia ini. Komunikasi
bahkan sanggup untuk menyentuh segala aspek kehidupan. Manusia
sebagai makhluk social, hanya

dapat hidup berkembang dan

berperan sebagai manusia dengan berhubungan dan bekerja sama dengan
manusia lain dengan cara komunikasi. Hampir sebagian besar kegiatan
manusia selalu berkaitan dengan komunikasi. Semuanya membutuhkan
komunikasi.
Walaupun komunikasi telah dipelajari sejak zaman purbakala, perhatian
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KOMUNIKASI

terhadap komunikasi baru muncul pada awal abad ke-20. Barnett Pearce
(1989) menyebutkan, munculnya peran komunikasi sebagai penemuan
revolusioner (revolutionary discovery) yang disebabkan oleh penemuan
teknologi komunikasi, seperti radio, televisi, telepon, handphone, satelit, dan
jaringan computer. [1]
Miller (1951) Komunikasi berarti informasi disampaikan dari satu

tempat ke

tempat lain. Clevenger (1959) Komunikasi adalah istilah yang berkaitan
dengan semua proses berbagi informasi yang dinamis (Proses ‘sharing’).
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Komunikasi adalah proses sosial dimana individu-individu menggunakan
simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam
lingkungan mereka.[2] Komunikasi merupakan

proses memberi dan

menerima berbagai makna diantara dua orang.[3]
Komunikasi adalah usaha penyampaian pesan antar sesama manusia. Proses
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komunikasi memiliki beberapa unsur, yaitu: pengirim pesan (komunikator);
penerima pesan (komunikan); saluran/media; pesan itu sendiri; timbal balik
terhadap pesan yang diterima. Hal ini sesuai dengan apa yang dibuat oleh
David K. Berlo ditahun 1960-an yang membuat formula komunikasi yang
dikenal dengan “SMCR”, yaitu Source (pengirim), Message (pesan), Channel
(saluran media) dan Receiver (penerima). [4]
1. Komunikator, merupakan orang yang menyampaikan pesan ke
seseorang atau sejumlah orang. [5] Komunikator ini bisa satu orang,
lebih dari satu atau massa.
2. Komunikan adalah seseorang yang menerima pesan dari komunikator.
[5] Peran antara komunikator dan komunikan disini bersifat dinamis,
dimana mereka bisa bersifat dinamis dalam artian saling bergantian
dalam memberikan pesan.
3. Pesan itu sendiri bersifat abstrak. Pesan dapat bersifat konkret bila
berupa suara,

mimik,

gerak-gerik,

bahasa

lisan,

dan

bahasa

tulisan. Pesan yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima dapat
4

dikemas secara verbal atau nonverbal. komunikasi verbal adalah
penyampaian

makna

dengan

menggunakan

kata-kata.

Pesan bersifat verbal (verbal

communication) antara

lain:

Oral

(komunikasi yang dijalin secara lisan) dan Written (komunikasi yang
dijalin

secara

menggunakan

tulisan).
kata-kata.

Sedang

komunikasi

Pesan bersifat non

nonverbal
verbal (non

tidak
verbal

communication) yaitu: Gestural communication (menggunakan sandi-

gambar atau warna [5] Dalam komunikasi sehari-hari 35% berupa
komunikasi verbal dan 65% berupa komunikasi nonverbal.[6]
4. Saluran komunikasi merupakan

alat

yang

digunakan

untuk

memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Terdapat dua cara:
Non mediated communication (face to face) atau secara langsung dan
dengan menggunakan media. Pada komunikasi tatap muka, akan
terjadi aktifitas komunikasi antara komunikan dengan komunikator,
contohnya forum, diskusi panel, rapat, ceramah, simposium,
konferensi pers, seminar dan lain-lain. Komunikasi

yang dilakukan
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sandi untuk menjamin kerahasiaan) dan Menggunakan kiat, isyarat,

dengan media, dapat dilakukan melalui media massa dan non media
massa. Komunikasi melalui media massa dapat dilakukan secara
periodik melalui elektronik yang berupa radio, TV, dan film atau melaui
media cetak seperti surat kabar dan majalah. Komunikasi secara non
perodik dapat dilakukan melalui manusia seperti SPG dan juru
kampanye.
5. Efek komunikasi diartikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan pesan
dari komunikator dalam diri komunikannya, yang dapat berupa efek
kognitif (seseorang menjadi tahu sesuatu), afektif (sikap seseorang
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terbentuk) dan konatif (tingkah laku, hal yang membuat seseorang
bertindak melakukan sesuatu).[7]
6. Umpan Balik dapat diartikan sebagai jawaban dari komunikan
terhadap

pesan

yang

Pada komunikasi yang
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Gambar 1. Model Komunikasi SMCR

disampikan

komunikator.

dinamis, komunikator dan komunikan terus-

menerus saling bertukar peran.
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telah
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K

omunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata,
baik itu secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal paling banyak
dipakai dalam hubungan antar manusia, untuk mengungkapkan

perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, fakta, data, dan informasi serta
menjelaskannya, saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat,
dan bertengkar.

Unsur dalam Komunikasi Verbal
Unsur penting dalam komunikasi verbal, dapat berupa kata dan bahasa. [8]
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KOMUNIKASI VERBAL

1. Kata
Kata merupakan lambang terkecil dari bahasa. Kata merupakan
lambang yang mewakili sesuatu hal, baik itu orang, barang, kejadian,
atau keadaan. Makna kata tidak ada pada pikiran orang. Tidak ada
hubungan langsung antara kata dan hal. Yang berhubungan langsung
hanyalah kata dan pikiran orang. [10] Komunikasi verbal merupakan
sebuah bentuk komunikasi yang diantarai (mediated form of
communication).[11] Seringkali kita mencoba membuat kesimpulan
terhadap makna apa yang diterapkan pada suatu pilihan kata. Kata-
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kata yang kita gunakan adalah abstraksi yang telah disepakati
maknanya, sehingga komunikasi verbal bersifat intensional dan harus
'dibagi' (shared) di antara orang-orang yang terlibat dalam komunikasi
tersebut.
2. Bahasa
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Bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang
berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang
dipergunakan adalah bahasa lisan, tertulis pada kertas, ataupun
elektronik.[6] Bahasa memiliki tiga fungsi yang erat hubungannya
dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Fungsi itu digunakan
untuk mempelajari dunia sekitarnya, membina hubungan yang baik
antar sesame dan menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan
manusia. Ada tiga teori yang membicarakan sehingga orang bisa
memiliki kemampuan berbahasa, diantarnya:
a. Operant Conditioning Theory yang dikembangkan oleh seorang
ahli psikologi behavioristik yang bernama B. F. Skinner (1957).
Teori ini menekankan adanya unsur rangsangan (stimulus) serta
tanggapan (response) atau lebih dikenal dengan istilah S-R. Teori
ini menyatakan jika satu organism dirangsang oleh stimuli dari
luar, orang cenderung akan memberi reaksi. Anak-anak
mengetahui bahasa karena ia diajar oleh orang tuanya atau
meniru apa yang diucapkan oleh orang lain
8

b. Cognitive Theory yang dikembangkan oleh Noam Chomsky,
yang menyatakan bahwa kemampuan berbahasa yang ada pada
manusia adalah pembawaan biologis yang dibawa dari lahir.
c. Mediating Theory atau teori penengah, yang dikembangkan
oleh Charles Osgood. Teori ini menyatakan bahwa manusia

bereaksi terhadap rangsangan (stimuli) yang diterima dari luar,
tetapi juga dipengaruhi oleh proses internal yang terjadi dalam
dirinya.[9]

Bahasa juga miliki karakteristik sebagai berikut:
a. Pengalihan (displacement). Bahasa memiliki karakteristik yang
namanya pengalihan, dimana kita dapat berbicara mengenai
hal-hal yang jauh dari kita, baik dari segi tempat maupun waktu,
berbicara tentang masa lalu atau masa depan, berbicara tentang
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dalam mengembangkan kemampuannya berbahasa, tidak saja

hal-hal yang tidak pernah kita lihat seperti kuda terbang,
makhluk planet lain.
b. Pelenyapan. Suara saat kita bicara bisa hilang atau lenyap
dengan cepat. Suara harus diterima dengan segera setelah itu
dikirimkan atau kita tidak akan pernah menerimanya.
c. Kebebasan makna. Isyarat bahasa memiliki kebebasan makna.
Suatu kata memiliki arti atau makna yang mereka gambarkan
karena kitalah yang secara bebas yang menentukan arti atau
maknanya.
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d. Transmisi budaya. Bahasa dipancarkan secara budaya. Seorang
anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga berbahasa
Inggris akan menguasai bahasa Inggris

Jenis Komunikasi Verbal
Jenis komunikasi verbal ada beberapa macam, yaitu:
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1. Berbicara dan menulis
Berbicara adalah komunikasi verbal vocal, sedangkan menulis adalah
komunikasi verbal non vocal. Presentasi dalam rapat adalah contoh
dari komunikasi verbal vocal. Surat menyurat adalah contoh dari
komunikasi verbal non vocal.
2. Mendengarkan dan membaca
Mendengar dan mendengarkan adalah dua hal yang berbeda.
Mendengar mengandung arti hanya mengambil getaran bunyi,
sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang
didengar.

Mendengarkan

melibatkan

unsur

mendengar,

memperhatikan, memahami dan mengingat. Membaca adalah satu
cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis.

Karakteristik Komunikasi Verbal
Komunikasi verbal memiliki karakteristik sebagai berikut:
1. Jelas dan Ringkas
Berlangsung sederhana, pendek dan langsung. Bila kata-kata yang
10

digunakan sedikit, maka terjadinya kerancuan juga masin sedikit.

Berbicara secara lambat dan pengucapan yang jelas akan membuat
kata tersebut makin mudah dipahami.

2. Perbendaharaan kata

meningkatkan keberhasilan komunikasi. Komunikasi tidak akan berhasil
jika pengirim pesan tidak mampu menterjemahkan kata dan uacapan.
3. Arti konotatif dan denotative
Makna konotatif adalah pikiran, perasaan atau ide yang terdapat dalam
suatu kata, sedangkan arti denotative adalah memberikan pengertian
yang sama terhadap kata yang digunakan.
4. Intonasi
Seorang komunikator mampu mempengaruhi arti pesan melalui nada
suara yang dikirimkan. Emosi sangat berperan dalam nada suara ini.
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Penggunaan kata-kata yang mudah dimengerti oleh seseorang akan

5. Kecepatan berbicara
Keberhasilan komunikasi dipengaruhi juga oleh kecepatan dan tempo
bicara yang tepat. Kesan menyembunyikan sesuatu dapat timbul bila
dalam

pmbicaraan

ada

pengalihan

yang

cepat

pada

pokok

pembicaraan.
6. Humor
Humor dapat memningkatkan keberhasilan dalam memberikan
dukungan emosi terhadap lawan bicara. Tertawa membantu
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mengurangi

ketegangan

pendengar

sehingga

meningkatkan
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keberhasilan untuk mendapat dukungan.

3
KOMUNIKASI NONVERBAL

M

anusia berkomunikasi menggunakan kode verbal dan nonverbal.
Kode nonverbal disebut isyarat atau bahasa diam (silent
language). Melalui komunikasi nonverbal kita bisa mengetahui
suasana emosional seseorang, apakah ia sedang bahagia, marah,

bingung, atau sedih. Kesan awal kita mengenal seseorang sering didasarkan
pada perilaku nonverbalnya, yang mendorong kita untuk mengenal lebih jauh.

Komunikasi nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Pesanpesan nonverbal sangat berpengaruh terhadap komunikasi. Pesan atau
simbol-simbol nonverbal sangat sulit untuk ditafsirkan dari pada simbol
verbal. Bahasa verbal sealur dengan bahasa nonverbal, contoh ketika kita
12

mengatakan “ya” pasti kepala kita mengangguk. Komunikasi nonverbal lebih
jujur mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan.[11]

Komunikasi nonverbal jauh lebih banyak dipakai daripada komuniasi verbal.
Komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada.

Komunikasi nonverbal meliputi semua aspek komunikasi selain kata-kata
sendiri seperti

bagaimana kita mengucapkan kata-kata (volume), fitur,

benda yang mempengaruhi citra pribadi dan pola interaksi (pakaian,
perhiasan, mebel). [12]
Sebuah studi yang dilakukan Albert Mahrabian (1971) yang menyimpulkan
bahwa tingkat kepercayaan dari pembicaraan orang hanya 7% berasal dari
bahasa verbal, 38% dari vocal suara, dan 55% dari ekspresi muka. Ia juga
menambahkan bahwa jika terjadi pertentangan antara apa yang diucapkan
seseorang dengan perbuatannya, orang lain cenderung mempercayai hal-hal
yang bersifat nonverbal [11]
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lingkungan yang mempengaruhi interaksi (suhu, pencahayaan), dan benda-

Jenis Komunikasi Nonverbal
Komunikasi nonverbal memiliki beberapa jenis yaitu:
1. Sentuhan (haptic)
Sentuhan atau tactile message, merupakan pesan nonverbal nonvisual
dan nonvokal. Alat penerima sentuhan adalah kulit, yang mampu
menerima dan membedakan berbagai emosi yang disampaikan orang
melalui

sentuhan.

Alma

I

Smith,

seorang

peneliti
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dari Cutaneous Communication Laboratory mengemukakan bahwa
berbagai perasaan yang dapat disampaikan melalui sentuhan, salah
satunya adalah kasih sayang (mothering) dan sentuhan itu memiliki
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khasiat kesehatan.[14]

2. Komunikasi Objek
Penggunaan komunikasi objek yang paling sering adalah penggunaan
pakaian. Orang sering dinilai dari jenis pakaian yang digunakannya,
walaupun ini termasuk bentuk penilaian terhadap seseorang hanya
berdasarkan persepsi. Contohnya dapat dilihat pada penggunaan
seragam oleh pegawai sebuah perusahaan, yang menyatakan identitas
perusahaan tersebut.
3. Kronemik
Chronomics refers to how we perceive and use time to define identities
and interactions.(Wood.2007).[13] Kronemik merupakan bagaimana
komunikasi nonverbal yang dilakukan ketika menggunakan waktu, yang
berkaitan dengan peranan budaya dalam konteks tertentu. Contohnya
Mahasiswa menghargai waktu. Ada kalanya kita mampu menilai
bagaimana

mahasiswi/mahasiswa

yang

memanfaatkan

dan

mengaplikasikan waktunya secara tepat dan efektif.
4. Gerakan Tubuh (Kinestetik)
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Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata
atau frasa. Beberapa bentuk dari kinestetik yaitu:

a) Emblem, yaitu gerakan tubuh yang secara langsung dapat
diterjemahkan kedalam pesan verbal tertentu. Biasanya
berfungsi

untuk

menggantikan

sesuatu.

Misalnya

,

menggangguk sebagai tanda setuju; telunjuk di depan mulut
tanda jangan berisik.

untuk menggambarkan pesan sekaligus melengkapi serta
memperkuat pesan. Biasanya dilakukan secara sengaja.
Misalnya, memberi tanda dengan tangan ketika mengatakan
seseorang gemuk/kurus.
c) Affect displays, yaitu gerakan tubuh khususnya wajah yang
memperlihatkan perasaan dan emosi. Seperti misalnya sedih
dan gembira, lemah dan kuat, semangat dan kelelahan, marah
dan takut. Terkadang diungkapkan dengan sadar atau tanpa
sadar. Dapat mendukung atau berlawanan dengan pesan verbal.
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b) Ilustrator, yaitu gerakan tubuh yang menyertai pesan verbal

d) Regulator, yaitu gerakan nonverbal yang digunakan untuk
mengatur , memantau, memelihara atau mengendalikan
pembicaraan orang lain. Regulator terikat dengan kultur dan
tidak bersifat universal. Misalnya, ketika kita mendengar orang
berbicara,kita menganggukkan kepala, mengkerutkan bibir, dan
fokus mata.
e) Adaptor,

yaitu

gerakan

tubuh

memuaskan kebutuhan fisik dan

yang

digunakan

untuk

mengendalikan emosi.

Dilakukan bila seseorang sedang sendirian dan tanpa disengaja.
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Misalnya, menggigit bibir, memainkan pensil ditangan, garukgaruk kepala saat sedang cemas dan bingung.
Selain gerakan tubuh, ada juga gerakan mata (gaze) dalam komunikasi
nonverbal. Gaze adalah penggunaan mata dalam proses komunikasi
untuk memberi informasi kepada pihak lain dan menerima informasi
MODUL KOMUNIKASI VERBAL DAN NON VERBAL

pihak lain.

Fungsi gaze diantaranya mencari unpan balik antara

pembicara dan pendengar, menginformasikan pihak lain untuk
berbicara, mengisyarakatkan sifat hubungan (hubungan positif bila
pandangan terfokus dan penuh perhatian. Hubungan negatif bila
terjadi penghindaran kontak mata), dan berfungsi pengindraan.
Misalnya saat bertemu pasangan yang bertengkar, pandangan mata
kita alihkan untuk menjaga privasi mereka.
5. Proxemik
Proxemik adalah bahasa ruang, yaitu jarak yang gunakan ketika
berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi
posisi berada. Pengaturan jarak menentukan seberapa dekat tingkat
keakraban seseorang dengan orang lain. jarak mampu mengartikan
suatu hubungan. Richard West dan Lynn H. Turner pada Introducing
Communication theory (2007) membagi zona proksemik pada berbagai
macam pembagian, yaitu :
a. Jarak intim, jaraknya dari 0 – 45 cm.
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(Fase dekat 0-15 cm, Fase Jauh 15-45 cm), jarak ini dianggap
terlalu dekat sehingga tidak dilakukan di depan umum

b. Jarak personal, jaraknya 45-120 cm . (Fase dekat 45 -75 cm yang
bisa disentuh dengan uluran tangan; Fase jauh 75 - 120 cm yang
bisa disentuh dengan dua uluran tangan. Jarak ini menentukan
batas kendali fisik atas orang lain, yg bisa dilihat

rambut,

pakaian, gigi, muka. Bila ruang pribadi ini diganggu, kita sering

c. Jarak sosial, jaraknya 120 – 360 cm
d. Jarak publik, lebih dari 360-750 cm
6. Lingkungan
Lingkungan juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan
tertentu. Diantaranya adalah penggunaan ruang, jarak, temperatur,
penerangan, dan warna.
7. Vokalik
Vokalik atau paralanguage adalah unsur nonverbal dalam sebuah
ucapan, yaitu cara berbicara. Misalnya adalah nada bicara, nada suara,
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merasa tidak nyaman.

keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara,
intonasi, dan lain-lain.

Fungsi Komunikasi Nonverbal
Mark Knapp (1978) menyebut bahwa kode nonverbal dalam berkomunikasi
memiliki fungsi untuk [11]:
1. Repeating (Repetisi) ,

yaitu

mengulang

kembali

pesan

yang

disampaikan secara verbal. Contohnya mengangguk kepala ketika
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mengatakan ‘Iya’ dan menggelengkan kepala ketika mengatakan
‘Tidak’.
2. Substituting (Substitusi) , yaitu mengantikan lambang-lambang verbal.
Contohnya menggoyangkan tangan anda dengan telapak tangan
menghadap depan sebagai penganti kata ‘Tidak’ saat pedagang
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menghampiri anda. kita tidak perlu secara verbal menyatakan kata
"menang", namun cukup hanya mengacungkan dua jari kita
membentuk huruf `V' (victory) yang bermakna kemenangan.
Menyatakan rasa haru tidak dengan kata-kata, melainkan dengan mata
yang berlinang-linang.
3. Contradicting (Kontradiksi) , yaitu menolak pesan verbal atau
memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Contohnya seorang
suami mengatakan ‘Bagus’ ketika dimintai komentar istrinya mengenai
baju yang baru dibelinya sambil matanya terus terpaku pada koran
yang sedang dibacanya.
4. Complementing (Komplemen) , yaitu melengkapi dan memperkaya
pesan maupun makna nonverbal. Contohnya melambaikan tangan saat
mengatakan selamat jalan.
5. Accenting (Aksentuasi) , yaitu menegaskan pesan verbal atau mengaris
bawahinya. Contohnya Mahasiswa membereskan buku-bukunya atau
melihat jam tangan ketika jam kuliah berakhir atau akan berakhir,
sehingga dosen sadar diri dan akhirnya menutup kuliahnya.
18

Dalam perkembangannya, fungsi komunikasi nonverbal dipandang sebagai
pesan-pesan yang holistik, lebih dari pada sebagai sebuah fungsi pemrosesan

informasi yang sederhana. Fungsi-fungsi holistik mencakup identifikasi,
pembentukan dan manajemen kesan, muslihat, emosi dan struktur
percakapan. komunikasi nonverbal terutama berfungsi mengendalikan
(controlling), dalam arti kita berusaha supaya orang lain dapat melakukan apa
yang kita perintahkan.

diturunkan dalam 8 fungsi, yaitu pengendalian terhadap percakapan, kontrol
terhadap perilaku orang lain, ketertarikan atau kesenangan, penolakan atau
ketidaksenangan, peragaan informasi kognitif, peragaan informasi afektif,
penipuan diri (self-deception) dan muslihat terhadap orang lain.
Komunikasi nonverbal digunakan untuk memastikan bahwa makna yang
sebenarnya dari pesan-pesan verbal dapat dimengerti atau bahkan tidak
dapat dipahami. Keduanya, komunikasi verbal dan nonverbal, kurang dapat
beroperasi secara terpisah, satu sama lain saling membutuhkan guna
mencapai komunikasi yang efektif.[13]
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Hickson dan Stacks menegaskan bahwa fungsi-fungsi holistik tersebut dapat

Karakteristik Komunikasi Nonverbal
Komunikasi nonverbal memiliki karakteristik yang bersifat universal,
diantaranya:
1. Komunikatif, yaitu perilaku yang disengaja/tidak disengaja untuk
mengkomuniasikan sesuatu sehingga pesan yang ada bisa diterima
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secara sadar. Contoh mahasiswa memandang keluar jendela saat
kuliah yang menunjukkan perasaan bosan.
2. Kesamaan perilaku, yaitu kesamaan perilaku nonverbal antara 1 orang
dengan orang lain. Secara umum bisa dilihat pada gerak tangan, cara
duduk, berdiri, suara , pola bicara, kekerasan suara, cara diam
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3. Artifaktual, yaitu komunikasi nonverbal bisa juga dalam bentuk artefak
seperti

cara berpakaian, tata rias wajah, alat tulis, mobil, rumah,

perabot rumah & cara menatanya, barang yang dipakai seperti jam
tangan.
4. Konstektual, yaitu bahasa nonverbal terjadi dalam suatu konteks.
membantu tentukan makna dari setiap perilaku non verbal. Misalnya,
memukul meja saat pidato akan berbeda makna dengan memukul
meja saat dengar berita kematian.
5. Paket, yaitu bahasa nonverbal merupakan sebuah paket dalam satu
kesatuan. Paket nonverbal jika semua bagian tubuh bekerjasama untuk
komunikasikan makna tertentu.

Harus dilihat

secara keseluruhan

(paket) dari perilaku tersebut Contoh : ada cewek lewat kemudian
kedipkan mata. Gabungan paket verbal dan nonverbal, misalnya marah
secara verbal disertai tubuh & wajah menegang, dahi berkerut. Hal
yang wajar jadi tidak diperhatikan. Dikatakan tidak satu paket bila
menyatakan “Saya senang berjumpa dengan anda” (verbal) tapi hindari
kontak mata atau melihat/ mencari orang lain (non verbal).
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6. Dapat dipercaya, Pada umumnya kita cepat percaya perilaku non
verbal. Verbal & non verbal haruslah konsisten. Ketidak konsistenan

akan tampak pada bahasa nonverbal yang akan mudah diketahui orang
lain. Misalnya seorang pembohong akan banyak melakukan gerakangerakan tidak disadari saat ia berbicara.
7. Dikendalikan oleh aturan, sejak kecil kita belajar kaidah-2 kepatutan
melalui pengamatan perilaku orang dewasa. Misalnya: Mempelajari

situasi apa yang boleh atau tidak boleh)
Dari komunikasi yang kita lakukan, komunikasi verbal hanya memiliki porsi
35% , sisanya 65% adalah komunikasi nonverbal. Bahasa yang umum
digunakan

dalam

komunikasi

verbal

itu

memiliki

lebih

banyak

keterbatasan dibandingkan dengan komunikasi nonverbal. Keterbatasan
tersebut dipengaruhi oleh faktor integritas, faktor, budaya, faktor
pengetahuan, faktor kepribadian, faktor biologis dan faktor pengalaman.
Komunikasi verbal dan nonverbal itu saling melengkapi satu sama lain.
Meskipun beda cara maupun bentuk tetap saja tujuan utama dari
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penyampaian simpati (kapan, dimana, alasan) atau menyentuh (kapan,

komunikasi verbal dan nonverbal itu sama yaitu bertujuan untuk
menyampaikan pesan untuk mendapatkan respon, timbal balik maupun
efek.
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4
PERBEDAAN KOMUNIKASI VERBAL DAN
NONVERBAL

K

omunikasi

verbal dan nonverbal memiliki perbedaan yang

mendasar. Perbedaan pertama dapat kita lihat dari pernyataan
Anderson

(19990

yang

menyatakan

bahwa

“nonverbal

communication is perceived as more honest. If verbal and

nonverbal behaviors are inconsistent, most people trust the nonverbal
behavior. There is little evidence that nonverbal behavior actually is more
trustworthy than verbal communication; after all, we often control it quite
consciously. Nonetheless, it is perceived as more trustworthy”. Pernyataan
diatas menyatakan bahwa ada perbedaan antara kedua sistem komunikasi.
Pertama, komunikasi nonverbal yang dianggap lebih jujur. Jika muncul
perilaku verbal dan nonverbal yang tidak konsisten, kebanyakan orang
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percaya perilaku nonverbal. Ada beberapa bukti menyatakan bahwa perilaku
nonverbal sebenarnya lebih dapat dipercaya daripada komunikasi verbal,

walaupun kita sering mengontrolnya cukup sadar. Namun, komunikasi
nonverbal dianggap lebih dapat dipercaya. [12]
Perbedaan kedua komunikasi nonverbal memiliki saluran yang banyak.
komunikasi verbal biasanya terjadi dalam satu saluran, komunikasi verbal
lisan yang diterima melalui pendengaran, dan komunikasi verbal tertulis dapat

komunikasi nonverbal secara bersamaan melalui dua atau lebih saluran,
seperti ketika kita merasa dan melihat pelukan sambil mendengar berbisik "I
love you".
Perbedaan ketiga, komunikasi verbal adalah diskrit, sedangkan
komunikasi nonverbal berlangsung terus menerus. Simbol verbal mulai dan
berhenti secara bergantian. Saat seseorang mulai berbicara pada satu saat
dan berhenti berbicara saat yang lain. Komunikasi nonverbal cenderung
mengalir terus. Sebelum kita berbicara, ekspresi wajah dan postur
mengungkapkan perasaan kita, saat kita bicara, gerakan tubuh kita dan
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dilihat, dirasakan, didengar, berbau, dan mencicipi. Kami sering menerima

mengkomunikasikan penampilan, dan setelah kita berbicara postur tubuh
berubah, mungkin santai).[12]
Komunikasi verbal dan nonverbal merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan, dalam arti. kedua bahasa tersebut bekerja bersama-sama
untuk

menciptakan suatu makna. Namun, keduanya juga memiliki

perbedaan-perbedaan. Menurut Don Stacks, ada tiga perbedaan utama
diantara komunikasi verbal dan non verbal, yaitu :
1. Kesengajaan (intentionality)
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Perbedaan utama komunikasi verbal dan nonverbal adalah persepsi
mengenai niat (intent). Niat menjadi lebih penting ketika kita
membicarakan lambang atau kode verbal. Michael Burgoon dan
Michael Ruffner menegaskan bahwa sebuah pesan verbal adalah
komunikasi kalau pesan tersebut dikirimkan oleh sumber dengan
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sengaja dan diterima oleh penerima secara sengaja pula. Komunikasi
nonverbal tidak banyak dibatasi oleh niat. Komunikasi nonverbal
cenderung dilakukan dengan tidak sengaja. Komunikasi nonverbal juga
mengarah pada norma-norma yang berlaku. Sebagai contoh, normanorma untuk penampilan fisik. Kita semua berpakaian, namun berapa
sering kita dengan sengaja berpakaian untuk sebuah situasi tertentu?
Berapa kali seorang teman memberi komentar terhadap penampilan
kita? Persepsi receiver mengenai niat ini sudah cukup untuk memenuhi
persyaratan guna mendefinisikan komunikasi nonverbal.
2. Perbedaan simbolik (symbolic differences)
Niat dapat dipahami karena beberapa dampak simbolik dari
komunikasi. Misalnya, memakai pakaian dengan warna atau model
tertentu, mungkin akan dipahami sebagai suatu `pesan' oleh orang lain
(misalnya berpakaian dengan warna merah akan diberi makna sebagai
orang yang berani). Komunikasi verbal merupakan sebuah bentuk
komunikasi yang diantarai. Pada komunikasi verbal kita mencoba
mengambil kesimpulan terhadap makna apa yang diterapkan pada
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suatu pilihan kata. Kata-kata yang kita gunakan adalah abstraksi yang
telah disepakati maknanya, sehingga komunikasi verbal bersifat

intensional dan harus 'dibagi' di antara orang-orang yang terlibat
didalammnya. Sebaliknya, komunikasi nonverbal lebih alami, sebagai
perilaku yang didasarkan pada norma.
Mehrabian menjelaskan bahwa komunikasi verbal dipandang lebih
eksplisit dibanding bahasa nonverbal yang bersifat implisit. Isyarat-

dan lewat aturan-aturan, namun komunikasi nonverbal hanya memiliki
penjelasan yang samar-samar dan informal.
Berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat bahwa ada ketidaksamaan
antara tanda (sign) dengan lambang (simbol). Tanda merupakan
representasi alami dari suatu kejadian atau tindakan. Tanda adalah
apa yang kita lihat atau rasakan. Lambang merupakan sesuatu yang
ditempatkan pada sesuatu yang lain. Lambang merepresentasikan
tanda melalui abstraksi. Apa yang secara fisik menarik bagi kita adalah
tanda (sign) dan bagaimana menciptakan perbedaan yang berubah-
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isyarat verbal dapat didefinisikan melalui sebuah kamus yang eksplisit

ubah untuk menunjukkan derajat ketertarikan tersebut adalah
lambang (simbol). Komunikasi verbal lebih spesifik dari bahasa
nonverbal, karena

dapat dipakai untuk membedakan hal-hal yang

sama dalam sebuah cara yang berubah-ubah. Bahasa nonverbal lebih
mengarah pada reaksi-reaksi alami seperti perasaan atau emosi.[12]
3. Mekanisme pemrosesan (processing mechanism) Semua informasi
termasuk komunikasi diproses melalui otak, kemudian otak kita
menafsirkan informasi ini lewat pikiran yang berfungsi mengendalikan
perilaku-perilaku fisiologis (refleks) dan sosiologis (perilaku yang
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dipelajari dan perilaku sosial). Satu perbedaan utama dalam
pemrosesan adalah dalam tipe informasi pada setiap belahan otak.
Belahan

otak

kiri

adalah

tipe

informasi

yang

lebih

tidak

berkesinambungan dan berubah-ubah, sedangkan belahan otak kanan,
tipe informasinya Iebih berkesinambungan dan alami. Pesan-pesan
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verbal dan nonverbal juga berbeda dalam konteks struktur pesannya.
Komunikasi nonverbal kurang terstruktur. Aturan-aturan ketika kita
berkomunikasi secara nonverbal akan

lebih sederhana dibanding

komunikasi verbal yang mempersyaratkan aturan-aturan tata bahasa
dan

kalomat. Komunikasi

nonverbal

diekspresikan

pada

saat

komunikasi berlangsung. Bahasa nonverbal tidak bisa mengekspresikan
peristiwa komunikasi di masa lalu atau masa mendatang. Selain itu,
komunikasi

nonverbal

mempersyaratkan

sebuah

pemahaman

mengenai konteks di mana interaksi tersebut terjadi, sebaliknya
komunikasi verbal justru menciptakan konteks tersebut. [11]
4. Struktur vs Nonstruktur Komunikasi verbal sangat terstruktur dan
mempunyai aturan-aturan tata bahasa. Komunikasi nonverbal tidak
ada struktur formal yang mengarahkan komunikasi karena terjadi
secara tidak disadari, tanpa urut-urutan kejadian yang dapat
diramalkan sebelumnya. Perilaku nonverbal yang sama dapat memberi
arti yang berbeda pada saat yang berlainan atau pada tempat yang
berbeda

26

5. Linguistik vs Nonlinguistik Linguistik mempelajari macam-macam segi
bahasa verbal, yaitu suatu sistem dari lambang-lambang yang sudah

diatur pemberian maknanya. Pada komunikasi nonverbal, sulit untuk
memberi makna pada lambang karena tidak memiliki struktur.
6. Continuous vs Discontinuous Komunikasi nonverbal dianggap bersifat
kontinyu,

sementara

komunikasi

verbal

bersifatterputus-putus.

Komunikasi nonverbal baru berhenti bila orang yang terlibat di

kehadiran kita masih dapat dipersepsikan oleh orang lain atau diri kita
sendiri, berarti komunikasi nonverbal dapat terjadi. Tidak sama halnya
dengan kata-kata dan simbol dalam komunikasi verbal yang
mempunyai titik awal dan akhir yang pasti.[12]
7. Dipelajari

vs Didapat secara Ilmiah Komunikasi nonverbal sangat

jarang untuk dipelajari. Manusia lahir dengan naluri-naluri dasar
nonverbal. Sebaliknya komunikasi verbal adalah sesuatu yang harus
dipelajari.
8. Pemrosesan

Bagian Otak Kiri vs Pemrosesan Bagian Otak Kanan
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dalamnya meninggalkan suatu tempat. Tetapi selama tubuh, wajah dan

Kebanyakan stimuli nonverbal diproses dalam bagian otak sebelah
kanan, sedangkan stimuli verbal yang memerlukan analisis dan
penalaran, diproses dalam bagian otak sebelah kiri.
Dalam buku Komunikasi Antar Budaya karya Ilya Sunarwinadi Samovar, Porter
dan Jain melihat perbedaan antara komunikasi verbal dan nonverbal dalam
hal sebagai berikut. [10] Banyak perilaku nonverbal yang diatur oleh
dorongan-dorongan biologik. Sebaliknya komunikasi verbal diatur oleh
aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang dibuat oleh manusia, seperti kalimat
dan tata bahasa. Kita bisa secara sadar memutuskan untuk berbicara, tetapi
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dalam berbicara secara tidak sadar pipi menjadi memerah dan mata berkedip
terus-menerus.
Banyak

komunikasi

nonverbal

serta

lambang-lambangnya

yang

bermakna universal. Sedangkan komunikasi verbal lebih banyak yang bersifat
spesifik bagi kebudayaan tertentu. Dalam komunikasi nonverbal bisa
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dilakukan beberapa tindakan sekaligus dalam suatu waktu tertentu,
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sementara komunikasi verbal terikat pada urutan waktu. Komunikasi
nonverbal dipelajari sejak usia sangat dini. Sedangkan penggunaan lambang
berupa kata sebagai alat komunikasi membutuhkan masa sosialisasi sampai
pada tingkat tertentu. Komunikasi nonverbal lebih dapat memberi dampak
emosional dibanding komunikasi verbal
Secara ringkas, perbedaan komunikasi verbal dan non verbal dapat dilihat
pada tabel berikut.
Tipe komunikasi
Verbal

Vokal
Bahasa lisan

Non Vokal
Bahasa tulisan

Nonverbal

Nada Suara (tone of
voice), desah (sighs),
jeritan (screams),kualitas
vokal (vocal quality)

Isyarat (gesture), gerakan
(movement) penampilan
(appearance), ekspresi wajah
(facial expression)

5
HAMBATAN KOMUNIKASI

ada. Hambatan ini dapat merusak sebuah hubungan jika tidak
dihindari.

hambatan-hambatan tersebut antara lain sebagai

berikut:

1. Status effect
Adanya perbedaaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap
manusia. Karyawan dengan status sosial yang lebih rendah harus
tunduk dan patuh apapun perintah yang diberikan atasan. Yang
berakibat karyawan tersebut takut mengemukakan pendapatnya.
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D

alam komunikasi antar personal terdapat beberapa hambatan yang

2. Semantic Problems
Faktor semantik menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator
sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaanya kepada
komunikan. Kesalahan pengucapan atau kesalahan dalam penulisan
dapat menimbulkan salah pengertian (misunderstanding) atau
penafsiran

(misinterpretation)

yang

bisa

menimbulkan

salah

komunikasi (miscommunication). Misalnya kesalahan pengucapan
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bahasa dan salah penafsiran seperti contoh : pengucapan demonstrasi
menjadi demokrasi, kedelai menjadi keledai dan lain-lain.

3. Perceptual distorsion
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Distorsi persepsi disebabkan perbedaan cara pandangan yang sempit
pada diri sendiri dan perbedaaan cara berpikir serta cara mengerti yang
sempit terhadap orang lain, sehingga dalam komunikasi terjadi
perbedaan persepsi dan wawasan atau cara pandang antara satu
dengan yang lainnya.
4. Cultural Differences
Hambatan komunikasi dapat terjadi karena disebabkan adanya
perbedaan kebudayaan, agama dan lingkungan sosial. Ada beberapa
kata-kata yang memiliki arti berbeda di tiap suku. Seperti contoh : kata
“jangan” dalam bahasa Indonesia artinya tidak boleh, tetapi orang suku
jawa mengartikan kata tersebut suatu jenis makanan yaitu sayur.
5. Physical Distractions
Hambatan ini disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap
proses berlangsungnya komunikasi. Misalnya : kebisingan, suara hujan
atau petir, dan cahaya yang kurang jelas.
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6. Poor choice of communication channels

Gangguan yang disebabkan oleh media yang dipergunakan dalam
melancarkan komunikasi. misalnya sambungan telephone yang
terputus-putus, suara radio yang hilang dan muncul, gambar yang
kabur pada pesawat televisi, huruf ketikan yang buram pada surat
sehingga informasi tidak dapat ditangkap dan dimengerti dengan jelas.

Komunikator mengirimkan pesan kepada komunikan tetapi tidak
adanya respon dan tanggapan dari komunikan, maka yang terjadi
adalah komunikasi satu arah yang sia-sia.
Pada tiap personal terjadi proses komunikasi yang bertujuan untuk mengenali
satu dengan lainnya, maka dari itu komunikasi yang terjalin harus terdapat
pengertian serta kepercayaan antar personal, selain itu terdapat beberapa
komponen yang harus dijaga untuk menjaga hubungan komunikasi agar tidak
terjadi kesalah pahaman yang dapat mengakibatkan perusakan atau
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7. No Feed back

pemutusan hubungan.
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6
STRATEGI MENINGKATKAN KOMUNIKASI
INTERPERSONAL

M

enurut Roger hubungan interpersonal akan terjadi secara
efektif apabila kedua pihak memenuhi kondisi berikut [10]:
Bertemu satu sama lain; Empati secara tepat terhadap pribadi

yang lain dan berkomunikasi yang dapat dipahami satu sama lain secara
berarti; Menghargai satu sama lain, bersifat positif dan wajar tanpa menilai
atau keberatan; Menghayati pengalaman satu sama lain dengan sungguhsungguh, bersikap menerima dan empati satu sama lain; Merasa bahwa saling
menjaga keterbukaan dan iklim yang mendukung dan mengurangi
kecendrungan gangguan arti; Memperlihatkan tingkah laku yang percaya
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penuh dan memperkuat perasaan aman terhadap orang lain.

Pace dan Boren (1973) mengusulkan cara-cara untuk menyempurnakan
hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal cenderung menjadi
sempurna bila kedua pihak mengenal standar berikut :
1. Mengembangkan suatu pertemuan personal yang langsung satu sama
lain mengkomunikasikan perasaan secara langsung

pribadi orang lain melalui keterbukaan diri.
3. Mengkomunikasikan suatu kehangatan, pemahaman yang positif
mengenai orang lain dengan gaya mendengarkan dan berespon.
4. Mengkomunikasikan keaslian dan penerimaan satu sama lain dengan
ekspresi penerimaan secara verbal dan nonverbal.
5. Berkomunikasi dengan ramah tamah, wajar,menghargai secara positif
satu sama lain melalui respon yang tidak bersifat menilai.
6. Mengkomunikasikan satu keterbukaan dan iklim yang mendukung
melalui konfrontasiyang bersifat membangun.
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2. Mengkomunikasikan suatu pemahaman empati secara tepat dengan

7. Berkomunikasi untuk menciptakan kesamaan arti dan memberikan
respon yang relevan.

Strategi Meningkatkan Kemampuan Komunikasi
Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan
komunikasi interpersonal yaitu:
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1. Mengatasi persepsi negatif.

Kita harus melihat sesuatu dari sudut pandang kita, melihat dari sudut
pandang orang lain, melihat dari sudut pandang netral/tidak memihak,
dan tidak mencampuradukan emosi pribadi pada saat berperilaku. Kita
melihat masalah dari tiga sudut pandang berbeda. Hal ini untuk
membantu kita lebih empati dan berpikir terlebih dahulu sebelum
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menilai dan menyertakan emosi. Untuk mempunyai kemampuan ini
kita harus memiliki kemampuan mendengar. Untuk memahami kita
perlu mendengarkan, mendengarkan dengan penuh perhatian.
2. Mendengarkan.
Mendengarkan, yaitu memberikan perhatian terhadap sesuatu.
Pentingnya mendengar dinyatakan dalam berbagai penelitian, salah
satunya menyatakan bahwa kemampuan mendengarkan jauh lebih
penting daripada kemampuan berbicara, kemampuan mendengarkan
harus dimiliki oleh semua orang atau hubungan personal. Alasan kita
untuk mendengarkan adalah:
a. memahami dan memperoleh informasi. Orang yang menguasai
informasi akan memiliki kesempatan lebih besar untuk sukses.
b. Analisis

terhadap

kualitas

informasi.

Kemampuan

ini

dibutuhkan agar dapat bertindak lebih tepat. Mendengarkan
dan mendapatkan informasi lebih banyak akan meningkatkan
kualitas

pesan

yang

diterima,

kelengkapan

data,

dan

kemampuan mengolah informasi, sehingga kesimpulan atau
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suatu kondisi atau keadaan dapat diambil.

c. Membangun dan memelihara hubungan. Orang yang memiliki
kemampuan

mendengarkan

dengan

baik akan

memiliki

hubungan lebih baik dengan sesamanya.
d. Menolong orang lain. Beberapa profesi mewajibkan kompetensi
mendengarkan untuk dimiliki dengan baik, contohnya dokter,

Untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan adalah dengan cara:
membuat kontak mata dengan pembicara, hindari gerakan atau
komunikasi nonverbal yang justru mengganggu atau tidak sesuai
dengan maksud kita untuk mendengarkan, mengajukan pertanyaan,
mengungkapkan

kembali/konfirmasi,

hindari

interupsi,

jangan

berbicara terlalu banyak, membuat transisi yang baik antara menjadi
pendengar yang baik dengan pembicara yang baik, empatik
3. Menekan ego pribadi kita.
Dengan menekan ego pribadi, maka kita dapat belajar untuk mencoba
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pengacara, psikolog, guru, atau lainnya.

memahami orang lain. Setiap orang punya keunikan masing-masing,
dan kita harus menerima fakta tersebut.
4. Pengetahuan.
Ketika kita berusaha untuk mendekati orang lain, kita dapat
memanfaatkan knowledge yang kita miliki terkait dengan keunikan
yang dimiliki orang tersebut. Contohnya kita berkenalan dengan
seorangdokter , supaya interaksi berjalan dengan baik maka kita dapat
memulai pembicaraan seputar kesehatan. Intinya adalah membangun
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komunikasi yang dapat menciptakan jalinan hubungan baik dengan
orang lain
5. Memperhatikan bahasa nonverbal.
Ketika berkomunikasi dengan menggunakan bahasa verbal orang juga
menggunakan bantuan gerak-gerik anggota tubuh seperti mata,
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tangan, kepala, dll. Kemampuan memanfaatkan anggota tubuh
merupakan aset komunikasi dan bukan sekedar tampilan fisik. Jika
digunakan secara tepat dan benar akan menimbulkan rasa tenteram
(bagi diri sendiri atau pendengar), memperjelas bahasa ujaran dan
sekaligus akan menghasilkan dampak positif yang mungkin tidak
diduga. Sebagai contoh, cara berdiri, bergerak, menatap, dan
tersenyum yang dimanipulasikan sedemikian rupa akan memberi
nuansa komunikatif terhadap penampilan kata-kata.
Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan
bahsa nonverbal saat berkomunikasi, yaitu:
a. Lakukan tatapan mata setiap saat, pada individu atau kelompok
tertentu

untuk

memperhatikan

memperoleh
isi

yang

keyakinan
sedang

bahwa

dibicarakan

mereka
untuk

menumbuhkan rasa percaya diri sebagai pembicara. Jika
keberanian untuk melakukan hal ini belum ada, tujukanlah
tatapan mata kebagian pendengar di barisan belakang.
Kekhawatiran itu akan hilang selama berbicara sehingga
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akhirnya timbul keberanian menatap pada satu arah pendengar
tertentu. Jangan lupa memberi keseimbangan tatapan, berganti

arah. Jangan sekali-kali menatap ke bahan tertulis konten
pembicaraan/menunduk selama berbicara.
b. Gunakan bahasa tangan untuk mengilustrasikan poin-poin
ujaran yang disampaikan. Jangan menggunakan gerakan tangan
yang menunjukkan kegelisahan atau sebaliknya membuat

misal, memutar-mutar pulpen dengan tangan atau mengetukngetukkannya di meja selama berbicara.
c. Bergerak santai jika bicara sambil berdiri. Tapi jangan mondar
mandir dari satu sisi ke sisi yang lain terlalu cepat (seperti orang
sedang adu lari) atau terlalu diatur (sehingga terkesan seperti
pragawati).

Rileks

dan

santai,

jangan

tegang.

Dalam

berkomunikasi dihindari ada rasa beban. Kalau tidak akan terjadi
ketegangan dan ketidakteraturan berbicara.
d. Senyum. Senyuman akan menimbulkan keyakinan pada diri
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gerakan yang membuat pendengar menjadi tidak tenteram

sendiri dan rasa akrab bagi pendengar. Selalu tersenyum sambil
menceritakan humor yang terkait dengan bahan pembicaraan
akan membuat pendengar benar-benar menikmati humor. Dan
ini penting buat pembicara. Sebab, jika humor tidak bersambut
akan mengakibatkan hilang kontrol dan percaya diri pembicara
juga akan hilang. Apapun konten pembicaraan yang akan
disampaikan maka keberhasilannya akan bergantung pada
kemampuan

menggabungkan

unsur

isi

pembicaraan,
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pengungkapannya dalam bahasa vokal, dan aksentuasinya
dalam bentuk bahasa tubuh. Semua ini harus bersifat sinergis.
6. Memperbanyak bertemu dengan orang-orang baru.
Kemampuan komunikasi yang terasah membutuhkan suatu proses dan
waktu yang panjang sehingga harus selalu dilatih. Semakin banyak kita
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menjalin hubungan dengan orang lain.

7. Menghindari judgement.
Ketika judgement sudah ada, maka kita punya persepsi dan kesan
mengenai orang lain, yang mungkin negatif. Oleh karena itu, jangan
biarkan judgement menahan kita untuk memulai komunikasi. Berikan
kesempatan pada orang lain untuk berinteraksi dengan kita.
8. Open minded.
Belajarlah untuk menerima dan menghargai pendapat orang lain.
Jangan langsung menolak pengetahuan baru yang berbeda dengan
pengetahuan yang kita miliki. Berkomunikasilah dengan serius, namun
santai. Jika harus berdebat, lakukan dengan saling menghargai dan
sopan.
9. Empati.
Empati adalah sikap dimana kita dapat menempatkan diri seolah-olah
kita berada di posisi lawan bicara. Bayangkan seolah-olah kita berada di
situasinya., dan berikan respon yang tepat. Empati kita terhadapnya
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akan menciptakan suatu hubungan yang positif. Empati ini harus terus

menerus dilatih. Biasanya, orang yang punya Emotional Quotient (EQ)
tinggi, lebih pkitai dalam berempati.
10. Menghadapi konflik.
Interpersonal skill kita sangat diuji ketika terjadi konflik. Kita dapat
menjadi mediator dari pihak-pihak yang berkonflik. Lakukan dengan

diselesaikan dengan baik. Kita harus bersikap netral sekaligus bijak
untuk dapat mengambil peran ini.

Contoh Kasus
“MISKOMUNIKASI MENYEBABKAN TRAGEDI”
Miskomunikasi dapat menciptakan masalah, tetapi kebanyakan peristiwa itu
tidak menimbulkan akibat yang serius atau tragis. Tetapi dalam industri
penerbangan, miskomunikasi dapat mematikan seperti contoh berikut.
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kepala dingin, supaya komunikasi berjalan lancar, agar masalah bisa

 Alaska Airlines jatuh di pantai California Februari 2000 dengan korban
tewas 88 orang. Penyidikan terhadap kecelakaan berfokus pada
catatan perawatan tertulis yang tidak diisi secara memadai.
Kemungkinan kecelakaan terjadi karena hasil uji servis 1977 pada
jackscrew pesawat bagian dari stabilizer horizontal yang menjaga
keseimbangan telah diubah, menjadikan pesawat itu harus diservis
ulang dengan cepat.
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 September 1977 Pesawat Garuda jatuh di hutan Sumatra. Semua
penumpang tewas. Penyebab bencana itu adalah pilot dan pengawas
lalu lintas udara kebingungan dengan kata “kiri” dan “kanan” saat
pesawat mendekati bandara dalam cuaca yang sangat buruk.
 Pada 20 Desember 1995, American Airlines flight 965 mendekati
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bandara Cali, Kolumbia. Pilot mengira mendengar kata “cleared as
filed” yang artinya ia harus mengikuti rencana penerbangan yang
disusun sebelum meninggalkan Miami atau “ cleared direct” yang
artinya terbang langsung dari tempat anda berada ke Cali, rute yang
sedikit berbeda dari rencana penerbangan. Pengawas bermaksud
mengatakan

mengijinkan

penerbangan

itu

“as

filled”

tetapi

mengatakan “ cleared to Cali”. Pilot menterjemahkan sebagai ijin
langsung.

Ketika

ia

memeriksa

kembali,

pengawas

berkata

“affirmative”. Pada pendekatan akhir ke bandara pesawat itu
menabrak gunung, dan menewaskan 160 penumpang.
 Tahun 1993, pilot China yang menerbangkan pesawat MD 80 buatan
AS berusaha mendarat dalam cuaca buruk berkabut tebal di Urumqi,
barat laut China, Mereka dibingungkan oleh alarm radio dari sistem
peringatan kedekatan dengan permukaan tanah pada Jet itu, yang
memperingatkan pilot bahwa mereka mendekati permukaan tanah
terlalu cepat. Sebelum jatuh, perekam di kokpit merekam seorang crew
yang berkata kepada yang lain dalam bahasa China : Apakah artinya
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“pull up”? Pesawat itu menabrak pusat tenaga listrik dan jatuh,
menewaskan 12 orang.

 Tahun 1990, pilot di perusahaan penerbangan Kolombia Avianca
berkata kepada pengawas ketika mendekati bandara Kennedy New
York bahwa boing 707-nya “kehabisan bahan bakar” setelah melakukan
beberapa pola bertahan yang disebabkan cuaca buruk. Pengawas
mendengar kata-kata itu di sepanjang waktu sehingga mereka tidak

gagal menggunakan kata kunci”darurat bahan baker” yang akan
mendorong

pengawas

untuk

mengarahkan

pesawat

Avianca

mendahului yang lainnya dan mendaratkannya secepat mungkin.
Selain nada suara pilot tidak mampu menyampaikan kegawatan atau
mendesaknya masalah bahan baker kepada pengawas lalulintas Bandar
udara. Para pengawas di Kennedy sama sekali tidak mengerti krisis
hebat yang dihadapi para pilot itu. Jet kehabisan bahan baker dan jatuh
16 mil dari bandara menewaskan 73 orang.
 Bencana penerbangan terburuk dalam sejarah terjadi pada tahun 1977
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bertindak apa-apa. Ketika pilot mengetahui ada masalah serius, mereka

di Tenerife di Kepulauan Kenari. Pada sore hari yang sangat berkabut,
kapten pesawat KLM mengira pengawas lalu lintas udara telah
mengijinkannya lepas landas. Tetapi pengawas itu hanya bermaksud
memberikan perintah keberangkatan. Walaupun bahasa yang dipakai
pilot KLM Belanda dan pengawas Spanyol itu adalah bahasa Inggris,
aksen yang berat dan istilah yang tidak tepat membuat kebingungan.
Boeing 747 KLM menabrak Pan Am 747 dengan kecepatan penuh di
landas pacu – bencana yang disebabkan oleh miskomunikasi yang
menewaskan 583 orang.
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Semua contoh itu menggambarkan bagaimana miskomunikasi dapat
menyebabkan akibat yang tragis. Walaupun situasi kebanyakan komunikasi
tidak sedramatis itu, kenyataannya tetap bahwa komunikasi yang baik itu
sangat penting bagi keefektifan semua kelompok atau organisasi.
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Pertanyaan :
1.

Penghalang komunikasi apakah yang anda lihat dalam contoh itu ?

Bagaimana cara mengatasi penghalang itu?
Jawaban :
Penghalang komunikasi pada kasus di atas adalah :
a. Kurang perhatian ; pada kasus Garuda, American Airlines, dan pesawat
KLM di Tenerife terjadi kesalahpahaman karena baik pengawas
maupun pilot tidak menyimak dengan benar pesan yang disampaikan,
b. Bahasa ; pada kasus Pilot China terjadi karena ketidakmampuan crew
menterjemahkan arti kata “pull up”
c. Emosional ; pada kasus Kolombia Avianca, penekanan nada dalam
penyampaian kondisi darurat bahan bakar kurang mengekspresikan
kondisi yang sebenarnya terjadi sehingga terjadi salah interpretasi
oleh pengawas bandara yang menyebabkan kecelakaan terjadi
Cara mengatasi masing-masing kendala tersebut :
a. Kurang perhatian ; setiap pihak yang terlibat dalam hal ini pilot dan
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pengawas bandara berkonsentrasi penuh pada apa yang disampaikan

pembicara dan mengkonfirmasi kembali bila perlu sehingga tidak
terjadi miskomunikasi yang menyebabkan tragedi
b. bahasa ; setiap pihak yang terlibat dalam hal ini pilot dan pengawas
bandara hendaknya menguasai bahasa inti dan istilah-istilah penting
yang digunakan dalam penerbangan. Kode dan pesan yang digunakan

c. emosional ; setiap pihak yang terlibat dalam hal ini pilot dan pengawas
bandara harus ekspresif dalam penyampaian pesan disamping
menggunakan kode-kode baku dalam istilah penerbangan.
2.

Akankah komunikasi non-verbal memainkan peran dalam miskomunikasi

antara pilot dan pengawas lalu lintas udara? Jelaskan.
Jawaban:
Komunikasi

non-verbal

merupakan

salah

satu

hal

penting

dalam

miskomunikasi antara pilot dan pengawas lalulintas udara. Hal ini
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hendaknya seragam sehingga dapat mengurangi miskomunikasi

berhubungan dengan salah interpretasi terutama pada kondisi darurat.
Komunikasi non-verbal dalam bentuk signal, sandi, kode atau sejenisnya
dapat membantu memberikan penekanan terhadap informasi yang
disampaikan secara verbal dari pengawas kepada pilot ataupun sebaliknya
sehingga miskomunikasi dapat diminimalkan.

3.

Bagaimana menyimak secara aktif bisa mencegah kecelakaan itu?

Jawaban:

43

Jika setiap pihak yang terlibat dalam hal ini pilot dan pengawas bandara
memperhatikan secara seksama perintah-perintah dan informasi dalam
penerbangan,

menguasai

bahasa

dan

kode-kode baku dalam

istilah

penerbangan, tetap tenang dan berkonsentrasi dalam menginterpretasikan
setiap informasi maka miskomunikasi dapat diminimalisasi sehingga bisa
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mencegah terjadinya kecelakaan.
4.

Bahasa dapat menjadi penghalang komunikasi. Apakah implikasi bagi

para manajer kesehatan yang mengelola beragam kelompok kerja di mana
karyawannya mungkin tidak fasih berbahasa seperti bahasa asalnya?
Jawab :
Peran komunikasi dalam organisasi sangat penting. Seberapa jauh proses
berkomunikasi itu berhasil dengan baik sangat ditentukan oleh kondisi dan
perilaku manajer sebagai pengirim gagasan atau pesan, penerima pesan,
media yang digunakan, teknologi informasi yang ada, isi pesan dan cara pesan
disampaikan serta suasana komunikasi itu sendiri. Jadi walaupun karyawan
dalam kelompok kerjanya tidak fasih berbahasa seperti si manajer, tetapi
komunikasi efektif tetap dapat terjadi selama kedua belah pihak saling
memahami dan berusaha menyatukan persepsi terhadap suatu masalah (baik
informasi disampaikan dengan menambah bahasa non-verbal) sehingga tidak
aka nada kesenjangan pemahaman antara manajer dan karyawannya.
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