
A. DASAR-DASAR KOMUNIKASI 
BISNIS

BAB I



Asal kata komunikasi

1. Communis (Latin) yang berarti kebersamaan

2. Communico (Latin) yang artinya membagi



Definisi Komunikasi

Suatu pertukaran informasi antara dua orang
atau lebih



MODEL KOMUNIKASI



Model komunikasi Aristoteles

Unsur penting dalam komunikasi (dalam
bukunya Rhetorica) :

1. Pembicara

2. Apa yang dibicarakan

3. Penerima



Model Komunikasi David K. Berlo

1. Sumber

2. Pesan

3. Saluran dan Media

4. Penerima

5. Umpan balik

6. Efek

7. Lingkungan



Model Komunikasi Bovee dan Thill

Proses komunikasi meliputi 5 tahapan :

1. Pengirim memiliki ide atau gagasan

2. Ide diubah menjadi pesan

3. Pemindahan pesan

4. Penerima menerima pesan

5. Reaksi penerima pesan melalui umpan balik



BENTUK DASAR KOMUNIKASI

1. Komunikasi non verbal

2. Komunikasi verbal



KOMUNIKASI NON VERBAL

Adalah kumpulan isyarat, gerak tubuh, intonasi
suara, sikap dan sebagainya yang 
memungkinkan seseorang berkomunikasi
tanpa kata-kata

Komunikasi ini sering disebut juga dengan
bahasa isyarat (silent language)



Fungsi komunikasi non verbal

1. Meyakinkan apa yang diucapkan (repetition)

2. Menunjukkan perasaan atau emosi yang 
tidak bisa diutarakan dengan kata –kata
(substitution)

3. Menunjukkan jati diri sehingga orang lain 
bisa mengenalnya (identity)

4. Menambah atau melengkapi ucapan yang 
dirasa belum sempurna



Kelompok komunikasi non verbal

A. KINESICS : KOMUNIKASI YANG 
DITUNJUKKAN DENGAN GERAKAN TUBUH



A. Kinesics terbagi dalam lima 
kelompok (5) :

1. Emblems :

Isyarat yang memiliki arti langsung pada simbol
yang dibuat pada gerakan badan



2. Illustrators : menjelaskan sesuatu dengan
gerakan badan



3. Affect Display : isyarat yang terjadi karena
dorongan emosional



4. Regulators : gerakan tubuh di daerah kepala



5. Adaptory : gerakan badan yang dilakukan
sebagai tanda kejengkelan



B. GERAKAN MATA (EYE GAZE)

Gerakan mata dapat mencerminkan isi hati
seseorang



C. SENTUHAN (TOUCHING)
Isyarat yang dilambangkan dengan sentuhan badan

1. Kinesthetic : bergandengan tangan untuk
mengungkap keakraban atau kemesraan

2. Sociofugal : berjabatan tangan atau merangkul

3. Thermal :sentuhan yang lebih emosional



D. PARALANGUAGE

Adalah isyarat yang ditimbulkan dari tekanan
atau irama suara.



E.  DIAM

Sikap diam sangat sulit diterka dan
menimbulkan keraguan.



F. POSTUR TUBUH

Ada tiga jenis bentuk tubuh :
1. Ectomorphy : Tinggi kurus

Dilambangkan orang yang memiliki sikap
ambisius, pintar dan kritis

2. Mesomorphy : Tegap dan atletis
Dilambangkan sebagai pribadi yang cerdas, 
bersahabat dan aktif

3. Endomorphy : Pendek, bulat dan gemuk
Dilambangkan sebagai pribadi yang humoris, 
santai dan cerdik



G. WARNA

H. BUNYI(Yang dikeluarkan dari
benda)

I. DLL



Definisi komunikasi verbal

Bentuk berkomunikasi dimana pesan
disampaikan secara lisan atau tertulis
menggunakan suatu bahasa



KOMUNIKASI VERBAL



Bentuk komunikasi verbal :

1. Berbicara dan atau menulis

2. Mendengar dan atau membaca



Tipe komunikasi

1. Komunikasi dengan diri sendiri

2. Komunikasi antar pribadi

3. Komunikasi kelompok kecil

4. Komunikasi massa

5. Komunikasi public



Faktor yang mempengaruhi
komunikasi

1. Kredibilitas dan daya tarik komunikator

2. Kemampuan pesan untuk membangkitkan
tanggapan

3. Kemampuan komunikan untuk menerima
dan memahami pesan



Hambatan Komunikasi antar manusia

1. Perbedaan persepsi dan bahasa

2. Pendengaran yang buruk

3. Gangguan emosional

4. Perbedaan budaya

5. Gangguan fisik



Hambatan komunikasi dalam
organisasi

1. Kelebihan beban informasi dan pesan yang 
bersaing

2. Penyaringan yang tidak tepat

3. Iklim komunikasi tertutup atau tidak
memadai



Cara mengatasi hambatan dan
memperbaiki komunikasi

1. Memelihara iklim komunikasi terbuka

2. Bertekat memegang teguh etika berkomunikasi

3. Memahami kesulitan komunikasi antar budaya

4. Menggunakan pendekatan berkomunikasi yang 
terpusat pada penerima

5. Menggunakan teknologi secara tepat dan
bijaksana

6. Menciptakan dan memproses pesan secara
efektif dan efisien


