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Secara garis besar, 
komunikasi dibagi  
menjadi dua bagian, 
yang pertama  
komunikasi verbal 
dan kedua  
komunikasi non 
verbal.



Komunikasi Verbal adalah sebuah proses  komunikasi yang 
mana pesannya disampaikan  dengan menggunakan kata-kata.
Baik itu melalui lisan atau pun tulisan.



CONTOH SEDERHANA DARI 
KOMUNIKASI VERBAL :
1. Berinteraksi dengan orang 

lain
2. Membaca koran atau majalah
3. Menulis surat perjanjian, 

surat lamaran  kerja, surat 
permohonan dan lain lain

4. Berkhutbah dan 
berpidato didepan  
banyak orang



Komunikasi non verbal ini kebalikan dari komunikasi  verbal. Komunikasi non 
verbal berarti sebuah proses  komunikasi yang mana pesannya disampaikan 
tidak  menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan  bahasa tubuh, gerak 
isyarat, ekspresi wajah dan  kontak mata, begitu juga dengan intonasi,
kualitas suara dan gaya bicara serta emosi.



JENIS JENIS KOMUNIKASI :  
MENURUT CARA 
PENYAMPAIANYA



KOMUNIKASI LISAN :
Yang dimaksudkan dengan komunikasi  
lisan adalah komunikasi yang terjadi  
secara langsung dan tidak dibatasi oleh  
jarak, yang artinya komunikasi bentuk  ini 
dilakukan antara kedua belah pihak  
secara bertatap muka.



KOMUNIKASI TERTULIS :
Komunikasi tertulis adalah salah satu 
bentuk komunikasi  yang berupa tulisan; 
biasanya berupa :

- Surat

- Naskah

- Blangko

- Gambar dan foto

- Spanduk



JENIS JENIS 
KOMUNIKASI
MENURUT 
KELANGSUNGANYA:



KOMUNIKASI 
LANGSUNG :

Proses komunikasi langsung 
maksudnya  adalah bahwa 
komunikasi yang  dilakukan 
tanpa bantuan,
campur tangan, perantara 
pihak lain  ataupun media 
komunikasi serta tidak  
dibatasi oleh jarak



KOMUNIKASI 
TIDAK 
LANGSUNG :
Komunikasi tidak 
langsung dilakukan  
melalui perantara, 
baik itu pihak ketiga  
atau bantuan alat-alat 
komunikasi  lainnya.



JENIS JENIS 
KOMUNIKASI
MENURUT 
PERILAKUNYA:

Komunikasi dipelari oleh manusia 
melalui proses  kehidupannya, 
melaui belajar, bersosial dan lain  
sebagainya yang tentunya akan 
secara otomatis  dipengaruhi oleh 
perilaku dan posisi seseorang  
didalam masyarakat;

- Komunikasi Formal
- Komunikasi Informal
- Komunikasi Non-formal



KOMUNIKASI FORMAL :
Komunikasi formal biasanya terjadi dalam 
suatu  organisasi, komunikasi seperti ini 
biasanya
sudah mempunyai aturan dan tata caranya sendiri  
menurut rules dari organisasi atau perusahaanya.



KOMUNIKASI INFORMAL :
Komunikasi informal terjadi dalam 
suatu  organisasi yang tidak 
ditentukan dalam struktur
organisai dan tidak dapat pengakuan resmi 
yang juga  tidak berpengaruh terhadap 
kepentingan
organisasi yang bersangkutan, 
misalnya adalah  obrolan antar 
teman, desas-desus dan lain  
sebagainya.



KOMUNIKASI 
NONFORMAL :

Komunikasi nonformal adalah 
komunikasi yang terjadi  antara 
bersifat formal dan informal, 
yaitu komunikasi  yang bertujuan 
dengan pelaksanaan tugas 
pekerjaan  organisasi



JENIS JENIS 
KOMUNIKASI
MENURUT 
MAKSUDNYA :

Menurut maksud dilakukanya 
komunikasi ada  beberapa 
komunikasi yang jika 
diperhatikan dilakukan  dengan 
maksud tertentu dari yang 
menyampaikan  informasi, 
inisiatif komunikator menjadi 
suatu  penentu;
- Pidato
- Ceramah
- Wawancara
- Memberi tugas atau perintah



JENIS JENIS KOMUNIKASI  
MENURUT RUANG 
LINGKUPNYA :

Ruang lingkup terjadinya komunikasi merupakan  
batasan jenis komunikasi yang sedang dilakukan;
1. Komunikasi Internal.
2. Komunikasi Eksternal.



1. KOMUNIKASI INTERNAL.
Komunikasi yang berlangsung dalam ruang
lingkup atau lingkungan organisasi atau perusahaan  yang terjadi 
diantara anggota organisasi atau  perusahaan tersebut saja 
(komunikasi yang dilakukan  orang dalam). Didalamnya komunikasi 
internal dibagi  lagi menjadi 3 macam yaitu:
a. Komunikasi vertikal
b. Komunikasi horizontal
c. Komunikasi diagonal



2. KOMUNIKASI 
EKSTERNAL.
Komunikasi eksternal merupakan 
komunikasi yang  berlangsung 
antara organisasi kepada pihak  
masyarakat yang ada di luar 
organisasi atau  perusahaan 
tersebut.
1. Eksposisi, pameran, promosi, 

publikasi,
2. Komperensi pers
3. Siaran televisi, radio, dan 

sebagainnya.
4. Bakti sosial, pengabdian pada 

masyarakat



JENIS JENIS KOMUNIKAS  
MENURUT ALIRAN 
INFORMASI :

1. Komunikasi satu arah, 
yaitu merupakan komunikasi  yang 
berlangsung dari satu pihak saja.

2. Komunikasi dua arah, 
yaitu merupakan komunikasi  yang 
bersifat timbal balik, dalam hal ini 
komunikasi  diberi kesempatan untuk 
memberikan respons atau  feedbeck 
kepada komunikatornya.



JENIS JENIS KOMUNIKASI  
MENURUT ALIRAN 
INFORMASI:

Komunikasi ke atas yaitu 
merupakan komunikasi  yang 
terjadi dari bawahan kepada 
atasan
Komunikasi ke bawah, yaitu 
meruakan komunikasi  yang 
terjadi dari atasan kepada 
bawahan.

Komunikasi kesamping,
yaitu merupakan 
komunikasi yang 
terjadi diantara  
orang yang memiliki 
kedudukan sejajar.
Dengan demikian arah 
informasi tersebut akan 
dianut  sebagai bentuk 
interaksi komunikasinya.



JENIS JENIS KOMUNIKASI
MENURUT JARINGAN KERJA :

Komunikasi jaringan kerja rantai :
Komunikasi terjadi menurut saluran hirarchi  
organisasi dengan jaringan komando sehingga  
mengikuti pola komunikasi formal.



Komunikasi jaringan bintang :
Komunikasi yang terjadi melalui satu sentral 
dan saluranya yang dilalui lebih pendek.

Komunikasi jaringan kerja 
lingkaran :
Komunikasi terjadi 
melalui saluran 
komunikasi yang  
berbentuk seperti 
lingkaran.



JENIS JENIS KOMUNIKASI  
MENURUT PERANAN 
INDIVIDU:

1. Komunikasi antara individu 
dengan individu yang lain

2. Komunikasi antara individu 
dengan lingkungan  yang 
lebih luas

3. Komunikasi antara individu 
dengan dua kelompok  atau 
lebih



TUGAS PERTEMUAN KE-5
ANALISIS IKLAN LAYANAN 

MASYARAKAT (ILM) 1. Analisislah video yang tertera di slide 
berdasarkan unsur-unsur komunikasi, fungsi 
komunikasi dan jenis-jenis komunikasinnya.

2. Pilih salah satu video dari link tersebut 
untuk dianalisis.

3. Buatlah dalam bentuk laporan dengan 
format kertas A4, diketik, jangan lupa 
sertakan Nama, Nim dan Kelompok Kelas.

4. Kumpulkan melalui Google Classroom 
masing-masing kelas dengan deadline 1/

5. Dengan Judul: 
Strakom_Nama_Nim_Pertemuan 
5_Kelompok Kelas



Iklan Layanan Masyarakat dari MASDULLOH dengan judul “Juara 1 Iklan Layanan 
Masyarakat : GADGET (Sad Stosry)”

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Yw569Cx-d_U

https://www.youtube.com/watch?v=Yw569Cx-d_U


Iklan Layanan Masyarakat dari Cube Film dengan judul  “BERUBAH 
- Film Pendek (Short Movie) Kemendikbud 2017”

Link: https://www.youtube.com/watch?v=0Nh61ktP90c

https://www.youtube.com/watch?v=0Nh61ktP90c


-SELAMAT MENGERJAKAN-
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