
KOMUNIKASI
EFEKTIF



KOMUNIKASI

Lebih dari sekedar pembicaraan 

antar individu.

APA yang disampaikan ?

MENGAPA disampaikan ?

KAPAN menyampaikan ?

APA YANG TIDAK disampaikan ?

Bagaimana pesan disampaikan

dan bagaimana pesan diterima



Komunikasi Efektif

Komunikasi dinilai 
efektif bila si 
penerima sungguh-
sungguh mengerti 
apa yang dimaksud 
oleh si pembicara.



Komunikasi Efektif

Bahasa tubuh (visual) : 58 %.

 Intonasi suara (vokal) : 35 %.

Kata-kata (verbal)      : 7 %.



Bahasa Tubuh

 Kontak mata.

 Gerakan mata.

 Ekspresi Wajah.

 Sikap Tubuh.

 Posisi Badan.

 Sentuhan.

 Isyarat lainnya.



 Kontak mata

Kontak mata dipertahankan sekitar 50-75%.

Lama kontak sekitar 5-15 detik.

Bila lebih?  Bila kurang?

 Gerakan mata

Untuk situasi resmi: Pandangan kita umumnya 
bergerak di sekitar mata lawan bicara.

Dalam situasi lebih santai: bergerak di sekitar 
wajah.



 Ekspresi Wajah



 Sikap Tubuh



 Posisi Badan

Publik : > 3.5 m.

Sosial : 1.5 – 3.5 m.

Personal : 50 cm – 1.5 m.

Intim : 15 cm – 50 cm.

 Sentuhan



 Isyarat tertentu



Bahasa tubuh 

Yang berkekuatan paling besar

Yang paling mudah dimengerti

Yang paling menyenangkan orang lain

Yang paling umum

ialah:  ………………..



Senyum

Artinya selalu sama, yaitu:

Persahabatan, keramah-tamahan, 
perdamaian, dan baik hati.

“Smile make friends without saying a 
word”



Intonasi Suara

 Tinggi – rendah.

 Pelan – keras.

 Cepat – lambat.

 Pergunakan ucapan 
yang jelas



GAYA KOMUNIKASI

Asertif
Menyampaikan pemikiran, perasaan, keinginan 
secara jujur, langsung, dengan cara yang sesuai

Pasif  
Mudah menyerah; tidak berusaha menyampaikan 
pikiran dan perasaan; sulit mengatakan “TIDAK”.

Agresif
Menuntut ; tidak sensitif pada hak orang lain; 
mengintimidasi orang utk mengikuti kemauannya



Pasif-Agresif

Menyampaikan apa yang disukai orang lain 

namun tidak melakukan apa yang seharus-

nya dilakukan 

Manipulatif

Mencoba mendapatkan apa yang ia inginkan

Dengan membuat orang lain merasa 

Bersalah.



RINTANGAN BAGI KOMUNIKASI

komunikasi tidak efektif
 Emosi

 Permusuhan

 Prasangka

 Bela diri

 Hubungan yang 

retak/tak serasi



HAMBATAN KOMUNIKASI

 Judging (penilaian subyektif)

 Criticizing (mengkritik)

 Blaming (menyalahkan)

 Name calling (menggunakan kata-kata 
yang menjatuhkan)

 Labeling (memberi julukan)

 Moralizing (mengatur / menentukan)

 Advising (menasehati)



Komunikasi Efektif

5 syarat bagi 
komunikasi efektif:

Mendengarkan

 Pernyataan

 Keterbukaan

 Kepekaan

 Umpan balik.





Sebutkan warna-warna di bawah 
ini secara berurutan

Merah Kuning Biru Hijau
Ungu Hitam Putih Jingga


