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Formula Komunikasi 

SMCRE 

message 

channel 

receiver effect 

source 



Agar Komunikasi efektif 

Yang harus dilperhatikan  



Analisia isi pesan 
 5w + 1h  ringkas, tepat, menarik, tetap fokus 

pada topik pembcaran 

 Sampaikan pesan dengan makna tunggal dan 

berurutan  hindari kesalahan persepsi 

 Perluas wawasan 

 Perhatikan lingkungan sekitar  

 Jangan bicara mengenai topik-topik yang tidak 

diketahui dan dikuasai 

 



Analisis penerima pesan 

Identifikasi lawan bicara 

Dengan berapa orang anda berbicara 

Bagaimana hubungan anda dengan lawan bicara 

 Mengertilah gaya komunikasi lawan bicara, bicaralah 

dengan bahasa mereka  sederhana tetapi jelas 

Informasi apa yang diingikan 



Analisis penerima pesan 

 Berusaha mengerti dunia dan masalah lawan 
bicara 

 Apa saja yang sudah diketahui penerima pesan 
mengenai apa yang ingin anda bicarakan 

 Kepribadian unik apa yang mungkin anda hadapi 

 Sesuai dengan tempat, siuasi dan nuansa 
percakapan  

 Pastikan mereka menerima pesan anda dan 
menginterpretasikan dengan benar 



Cara berkomunikasi yang baik 
 Ramah 

 Jadilah yang pertama kali menyapa 

“assalamu’alaikum, halo” 

 Tertariklah pada orang dengan tulus, bersikap 

tidak pandang bulu. Menerima lawan bicara 

sebagaiana adanya 

 Mau mendengarkan pembicaraan orang lain 

(terbuka).tidak melulu membicarakan diri 

sendiri.jadiakan komunikasi dialog dua arah 



Cara berkomunikasi yang baik 

 Jangan menggunakan kata-kata yang sulit 

 Perhatikan norma sosial 

 Tidak boleh meluakan nama lawan bicara 

 Janganmembicarakan kekurangan diri 

 Jangan membuat malu lawan bicara 

(mempermalukan di dean umum) 

 Pertimbangan tingkat kerahasiaan 



Interpersonal Communication 

 Jenis :  

 langsung/tatap muka 

 tidak langsung 

● Komunikasi tatap muka : verbal dan non verbal 

● 3V dalam komunikasi : vokal, visual, verbal 

● Komunikasi non verbal : body anguage, bahas ai 

syarat 



Vocal 

 Komponen suara 
Proyeksi / volume 

Artikuasi kata-kata diucapkan dengan tepat dan mudah 
dimengerti 

Lafal ucapan 

Intonasi, tekanan dan ketinggian nada  

Kecepatan 

  vocal/suara yang baik 
 Pernapasan yang baik 

 Aksen daerah yang tidak terlalu menonjol 

 Ekpresif  

 lembut 



Verbal 

 Pilihlah kata-kata yang tepat/efektif. Mencakup 

apa yang anda maksud sesuai dengan daya 

tangkap lawan bicara 

 Tidak bertele-tele, ringkas,to the point, jelas 

spesifik.  

 Hindari kata “segera, gampang diatur, beres lah”. 

 



Verbal 

 Hangat dan besahabat, tidak menyerang, 

menggurui, menyerang, menyalahkan, menakut 

nakuti, menyinggung. 

 Tetap konsisten 

 Perhatikan tata bahasa dengan istilah 

 Jangan berbicara dengan memikirkan hal lain 

 Gunakan selali 3 magic word: maaf, terima 

kasih, tolong 



Non verbal 

 Kontak mata 

 Ekspresi wajah 

 Senyum 

 Gerak kepala, tangan dan badan. 

 Posisi tubuh 

 Penampilan jarak 

 Jabat tangan 

 Memaksimalkan komunikasi non verbal  

 tersenyum, genuinely, gunakan sentuhan secara 

hati-hati, tepuk tangan jika perlu 



POWERFULL LISTENING 

POWERFULL 
LISTENING 

VOLITION 

ATTENDING 

UNDERSTAN
DING 

MEMORY 

RESPONDING 



VOLITION 

 Keinginan kita untuk mendengarkan 

orang lain, baersikap tanggap dan 

berminat 

 Mendengarkan dengan telinga, 

mata,pikiran dan hati : 

 Mendengarkan apa yang diakatakan 

 Mendengar apa yang tidak dikatakan 

 



ATTENDING 

 Memberi perhatian pada orang lain 

 Bagaimana diri kita membuat “tersedia” 

  prinsip perhatian : empati, konfirmasi, bebas 
penilaian,  

 Jangan melakukan self-mind chatting : hanya 
memikirkan apa yang akan dikatakan kalau tiba 
giliran berbicara 

 Alasan mengapa orang tidak mau mendengar : 
gangguan eksternal, melamun, kecenderungan menyela, 
gangguan pribadi, cara berbicara kurang menarik, malas  



UNDERSTANDING 

 Temukan ide-ide pokok apa yang dimaksud oleh 

pembicara. 

 Samakan persepsi 

 Mau membuka wawasan luas 

 Berpikirlah, jangan terlalu banyak bicara  

 Kurangi : perkiraan/praduga, defensif, reaksi emosional, 

gampang komentar atau reaktif, tidak mendukung atau 

mempertahankan 



Memory 

 Mengingat hal-hal penting yang disampaikan 

lawan bicara 

 Penelitian menunjukkan bahwa orang 

cendenrung melupakan lebih dari 50% apa yang 

dibicarakan lawan pendengar, secepat dia 

mendengar. Orang hanya mengingat sekitar 

1/3% pesan itu setelah 8 jam, dan hanya 25% 

setelah 2 bulan 



Responding 

 Tahap  
 Dengarkan/tanyakan diri anda sendiri 

 Beri respon atau reaksi 

 Simpulkan kesepakatan 

 Tipe respon 
 Bertanya 

 Mengartikan, menyimpulkan, komentar pendek “Ya, hmm, 
saya mengerti” 

 Empati, dukungan, dorongan 

 Saran pendapat yang membangun 

 Umpan balik berupa fakta, kata-kata 

 Jadilah inspirator/motivator 


