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Pengertian Komunikasi Efektif

Menurut Jalaluddin dalam bukunya Psikologi

Komunikasi (2008:13) menyebutkan, komunikasi

yang efektif ditandai dengan adanya pengertian, 

dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi

sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, 

dan pada akhirnya menimbulkan suatu tidakan.



Asumsi

Peta bukanlah wilayah itu sendiri. 

Setiap orang hidup dalam model unik tentang dunianya

masing-masing.

Kehidupan, pikiran, dan tubuh merupakan satu sistem. 

Makna komunikasi adalah respon yang anda dapatkan. 

Anda tidak dapat tidak berkomunikasi

Dibalik setiap perilaku ada sebuah niat positif



Asumsi

Orang menentukan pilihan terbaik yang ada menurut

mereka. 

Tidak ada yang namanya kegagalan, hanya umpan-

balik. 

Di dalam sistem apapun, orang yang memiliki fleksibilitas

tertinggilah yang akan mengendalikan sistem tersebut. 



Pilar

 Outcome : Berorientasi Hasil

 Sensory Acuity : Kepekaan Inderawi

 Behavior Flexibility : Fleksibilitas

 Rapport : Keterhubungan
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Hukum 7%-38%-55%

Penelitian yang dilakukan oleh Albert Mehrabian di

dapat di simpulkan bahwa makna dalam

berkomunikasi :

1. 7% makna berasal dari kata-kata yang terucap

2. 38% makna berasal dari paralinguistik (cara

mengucapkan kata-kata atau intonasi suara)

3.55% berasal dari ekspresi wajah atau bahasa

tubuh.



Teknik Komunikasi

1. Sensory Acuity :  Kepekaan Inderawi

2. Calibrate : Analisa lawan bicara

3. Rapport : Keterhubungan antara komunikator dan

komunikan

a.Matching : Kecocokan gerakan

b.Mirroring :  Meniru komunikasi verbal/non verbal

c.Cross over Matching : Mencocokan gerakan pada

bagian tubuh berbeda

4. Yes - Set Condition

a.Pacing : Menyelaraskan peta internal  

b.Leading : Mengarahkan lawan bicara



Predikat

Visual : terlihat, kelihatannya, pemadangan, luas, jauh, 

pandangan, merah, biru, warnanya, kusam, jelas, bening, 

jernih, keruh, pemdangan, dan lain-lain. 

Auditori : suara, gaduh, ribut, cetar, membahana, cempreng, 

teriak, bising, hening, merdu, senandung, bernyanyi, bersiul, 

dengar, dengarkan, panggil dan lainlain. 

Kinestetik : pegang, rasakan teksturnya, sentuh, rasakan, 

halus, mulus, licin, kasar, keras, tenang, santai, rileks, nyaman, 

damai dan lain-lain. 
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