
KOMUNIKASI ORGANISASI



Capaian Pembelajaran
• Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian komunikasi
• Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi komunikasi
• Mahasiswa mampu menjellaskan proses komunikasi
• Mahasiswa mampu menjelaskan komunikasi interpersonal
• Mahasiswa mampu menjelaskan komunikasi organisasi
• Mahasiwa mampu berkomunikasi efektif



KOMUNIKASI

Pertukaran pikiran atau keterangan dalam rangka

menciptakan rasa saling mengerti serta saling percaya demi 

terwujudnya hubungan yang baik antara seseorang dengan

orang lain.

KOMUNIKASI ORGANISASI?



TUJUAN KOMUNIKASI

 Berhubungan dengan orang lain
Mempelajari/mengajarkan sesuatu
Mempengaruhi motivasi & perilaku seseorang
Mengungkapkan perasaan, menjelaskan perilaku

sendiri/orang lain
Menyelesaikan sebuah masalah, ketegangan atau

konflik
Mencapai sebuah tujuan



KOMUNIKASI INTERPERSONAL

Komunikasi antar personal atau komunikasi antarpribadi 
ialah komunikasi yang dilaksanakan individu untuk saling bertukar 

anggapan atau inspirasi bersama individu lainnya. 

Komunikasi interpersonal adalah tidak benar satu konteks komunikasi 
di mana setiap individu mengomunikasikan perasaan, gagasan, emosi, 

dan Info lainnya secara bertatap muka bersama individu lainnya. 
Komunikasi interpersonal dapat dilaksanakan didalam bentuk verbal 

maupun nonverbal



PERANAN

Menyempurnakan
pekerjaan

administrasi

Menimbulkan
suasana kerja yang 

menguntungkan

• Dengan administrasi akan diperoleh berbagai
keterangan yang apabila dapat diolah dengan baik
dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan
sehingga pekerjaan administrasi dapat lebih sempurna.

• Dengan adanya komunikasi akan dapat dibina
suasana yang menguntungkan yaitu dengan
baiknya hubungan antara pimpinan dengan
karyawan, dan hubungan antar semua karyawan.



Macam Komunikasi ditinjau dari Media yg dipergunakan

Komunikasi
Visual

Komunikasi
Audio

Komunikasi
Audio-Visual 

• surat kabar, majalah, pameran, poster, 
leaflet.

• radio, kaset, telepon.

• film, TV, drama, ceramah, sandiwara.



Macam Komunikasi ditinjau dari Hubungan Sumber dengan 
sasaran

Komunikasi
Langsung atau

Tatap Muka

Komunikasi
Tidak Langsung

• wawancara, ceramah, 
konferensi diskusi

• surat menyurat, surat
kabar, majalah, buku



Macam Komunikasi ditinjau dari umpan balik yang 
diperoleh

Komunikasi 
2 arah 

Komunikasi
1 arah

• sasaran turut
mengemukakan pendapat

• sasaran hanya sebagai
pendengar



Macam Komunikasi ditinjau dari Simbol yang 
dipergunakan

• simbolnya adalah kata-kataKomunikasi Lisan, 

• simbolnya adalah hurufKomunikasi Tulisan, 

• simbolnya adalah gerakan anggota badan, 
tanda-tanda tertentu.Komunikasi Isyarat, 



Macam Komunikasi ditinjau dari Suasana dan 
lingkungan berlangsungnya komunikasi

Komunikasi Formal, yang dilakukan dalam suasana resmi, 
misal

• pertemuan, rapat.

Komunikasi Informal, yang dilakukan dalam suasana tidak 
resmi.



5 Komponen penting dalam Komunikasi

Pengirim pesan (sender / Communicator)
Pesan yang dikirim (message)
Bagaimana pesan tersebut dikirimkan (channel / 

media)
Penerima pesan (reciever)
Umpan balik (feedback)

+ 4 ketrampilan dasar komunikasi :
(1) mendengar; (2) membaca; (3) menulis; (4) berbicara



KOMUNIKATOR

Gangguan

PESAN SALURAN KOMUNIKAN

Ya, saya mengerti
O… dia mengerti

Feed back

Encoding

Decoding



Model Sistem

Menempatkan kedudukan dan peranan sumber sama dengan kedudukan dan
peranan sasaran.

Fungsi setiap unsure komunikasi, terutama sumber dan sasaran tidaklah tunggal, 
tetapi bersifat ganda.

• Dirinya adalah sumber pesan, karena memang bermaksud akan menyampaikan
pesan

• Dirinya adalah pesan, yakni semua gerak dan perilaku yang diperleihatkannya

• Dirinya adalah sasaran pesan, karena harus dapat menangkap reaksi yang 
timbul karena pesan yang disampaikannya.
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i • Menimbulkan kepercayaan sasaran kepada pesan yang disampaikan.Credibility

• Pesan yang disampaikan harus mengandung manfaat bagi sasaran.Content

• Pesan yang disampaikan harus ada hubungan dengan kepentingan dan ataupun
kehidupan serta realita sehari-hari.Context

• Pesan yang disampaikan harus jelas.Clarity

• Pesan harus dsampaikan sering dan terus menerus disampaikan serta sifatnya
menetap.

Continuity and 
Consistency

• Pilihlah media penyampai pesan yang sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.Channels

• Perhitungkan kemampuan dari sasaran yang akan menerima pesan. Kemampuan
ini ditentukan oleh latar belakang sasaran, seperti pendidikan, tingkat sosial
ekonomi, tingkat sosial budaya,dll.

Capability of the 
audience



Penyebaran Pesan
Penyebaran Vertikal

• Proses penyebaran informasi/pesan dari lapisan yang lebih tahu
(sumber) ke lapisan yang tidak tahu (sasaran).

Penyebaran Vertikal dan Horisontal
• Penyebaran pesan disamping terjadi secara vertical juga terjadi

secara horizontal, dalam arti berlangsung dalam satu lapisan
masyarakat yang sama.

Penyebaran Lingkaran Konsentris
• Pesan menyebar dari lapisan luar (sumber), yakni mereka yang 

memiliki pengetahuan dan pengalaman, ke lapisan dalam
(sasaran) yang tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman.



KEBERHASILAN
KOMUNIKASI

PESAN

KOMUNIKATOR

SISTEM 
PENYAMPAIAN



Model Kontinjensi
(Pemilihan Media Komunikasi yang Efektif)

 Dasar pemilihan media yang efektif :

 Kekayaan Informasi (information richness),

Pembawa informasi potensial yang berkapasitas data. 
(Richard Daft dan Robert Lengel)

 Kompleksitas Masalah

Situasi / Permasalahan yang dihadapi oleh individu
(manager), yang dilihat berdasarkan kadar tinggi –
rendahnya permasalahan yang dihadapi. 



Karakteristik dan Kekayaan Informasi dari Media 

Kekayaan

Informasi

Media Umpan Balik Saluran Tipe 
komunikasi

Sumber 

Bahasa

Tinggi

Rendah

Tatap Muka Lngsng

Telepon

Tertulis Perorangan

Tertulis Formal

Numerik Formal

Segera

Cepat

Lambat

Sangat Lambat

Sangat Lambat

Visual, Audio

Audio

Visual Terbatas

Audio Terbatas

Audio Terbatas

Pribadi

Pribadi

Pribadi

Impersonal

Impersonal

Tubuh, alami

Alami

Alami

Alami

Numerik

Sumber : Di adopsi dari R. L. Daft & R. H. Lengel, “Information Richness : A new Approach to Managerial 
Behavior and Organization Desaign”. 1984



Rekomendasi Kontijensi
Dalam pemilihan Media 

Komunikasi

Tulisan Formal

Numerik Formal

Tulisan Pribadil

Telepon

Tatap muka

Zona terlalu sederhana
(media tidak menyediakan
informasi yang dibutuhkan.

Zona yang berlebihan
(media menyediakan
informasi lebih dari yang
dibutuhkan.

Tinggi

Tinggi

Rendah

Rendah Kompleksitas Masalah/Situasi
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Dale’s Cone of 
Experience

Levels of Abstraction

Do a site visit

Do a dramatic presentation

Simulate a real experience

Do the real thing

Watch demonstration

Watch still picture

Watch moving picture

Watch exhibit

Read

Hear words

?People Generally Remember

Verbal receiving

Visual receiving

Hearing

Saying

Seeing

and

Doing

70% of what they
say or write

90% of what
they say as 
they do a 
thing

30% of what they 
see

20% of what they hear

10% of what they read

50% of what they
hear and see



KOMUNIKASI EFEKTIF



“Kata-kata dapat menjadi dinamit” Scott M. Cutlip dan 
Allen H. Center ; Effective Public Relations.

“Terdapat bukti kesalahan dalam menerjemahkan 
sebuah pesan oleh pemerintah Jepang sewaktu PD
II, yang telah menyebabkan Hiroshima dijatuhi bom 
atom. Perkataan mokusatsu yang dipergunakan 
oleh pemerintah Jepang agar menyerah, 
diterjemahkan oleh Kantor Berita Domei menjadi 
ignore, padahal maksudnya adalah withholding 
comment until a decision has been made.



Komunikasi Efektif

Wilbur Schramm ; 

 Jika bidang pengalaman komunikator sama 
dengan bidang pengalaman komunikan, 
komunikasi akan berlangsung lancar (efektif). 

 Sebaliknya bila pengalaman komunikan tidak 
sama dengan pengalaman komunikator, akan 
timbul kesukaran untuk mengerti satu sama lain.



Agar komunikasi efektif, proses penyandian 
oleh komunikator harus bertautan dengan 
proses penyandian oleh komunikan. 

Wilbur Schramm melihat pesan sebagai tanda 
essensial yang harus dikenal oleh komunikan. 



Schramm ; 
Unsur-unsur yang mempengaruhi pemahaman

Field of experience Field of experience

ReceiverDecoderSender Encoder
Signal



Pengiriman Pesan Secara Efektif
Johnson (1981) 3 syarat ;
1. Kita harus mengusahakan agar pesan-pesan

yang kita kirimkan mudah dipahami
2. Pengirim harus memiliki kredibilitas di mata

penerima
3. Kita harus berusaha mendapatkan umpan balik

secara optimal ttg pengaruh pesan terhadap diri
penerima



Faktor-Faktor Penunjang Komunikasi
W. Schramm :“The condition of success in communication”
Kondisi agar komunikasi sukses :
 Pesan harus dirancang dan disampaikan sehingga menarik 

perhatian komunikan
 Pesan harus menggunakan lambang yang tertuju kepada 

pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan
 Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan 

dan menyarankan beberapa cara untuk memenuhinya
 Pesan harus menyarankan suatu jalan memperoleh 

kebutuhan tsb



Kendala-kendala dalam komunikasi
Pilihan saluran 

komunikasi yg buruk
Penyimpangan 

persepsi
Pengaruh 

perbedaan 

status

Pengirim PengirimTak ada 

umpan-balik

Pilihan saluran 

komunikasi yg buruk
Perbedaan 

budaya

Gangguan 

yg bersifat 

fisik



KESIMPULAN



Latihan …

• Pilih 2 pesan non verbal (disekitar kita)

• Identifikasikan faktor-faktor yang 
mempengaruhi komunikasi

• Kelebihan

• Kelemahan 


