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PERSEPSI DAN KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI 
OLEH 

ANDRI WAHYUDI 
 

ABSTRAK 
 

Persepsi sangat tergantung kepada komunikasi begitu juga 
sebaliknya komunikasi juga tergantung pada persepsi. Persepsi muncul 
karena adanya dua hal yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 
internal tergantung pada proses pemahaman sesuatu termasuk 
didalamnya system nilai, tujuan, kepercayaan dan tanggapan terhadakarp  
hasil yang dicapai. Sedangkan faktor eksternal berupa lingkungan. 

Kedua faktor tersebut menimbulkan persepsi yang didahului oleh 
suatu proses yang dikenal dengan komunikasi. Sehingga proses 
komunikasi dapat terselenggara dengan baik atau tidak amat tergantung 
pada persepsi tiap-tiap individu yang terkait dalam proses komunikasi. 

Komunikasi muncul karena keinginan seseorang menyampaikan 
informasi kepada orang lain. Informasi dapat membuat seseorang 
mempunyai pengertian yang sama atau tidak sama dengan orang lain. 
Karena informasi yang dikomunikasikan juga bias menimbulkan kesamaan 
atau perbedaan pengertian  terhadap sesuatu yang hal itu lebih dikenal 
dengan istilah persepsi. 
 
Kata Kunci: Persepsi, Komunikasi, Organisasi  
 
 
A. PENDAHULUAN 

Persepsi dan komunikasi ini amat erat dan penting sekali diketahui 

guna memahami ilmu perilaku ini. Komunikasi terjadi jika seseorang ingin 

menyampaikan informasi kepada orang lain dan komunikasi tersebut 

dapat berjalan dengan baik daan tepat dan jika penyampaian informasi 

tadi menyampaikannya dengan patut, dan penerima informasi 

menerimanya tidak dalam bentuk distorsi. 

Komunikasi adalah keterampilan yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia, dimana dapat kita lihat komunikasi dapat terjadi pada 
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setiap gerak langkah manusia. Manusia adalah makhluk social yang 

tergantung satu sama lain dan mandiri serta saling terkait dengan orang 

lain di lingkungannya. Satu-satunya alat untuk dapat berhubungan dengan 

orang lain dilingkungannya adalah komunikasi baik secara verbal maupun 

non verbal. 

Persepsi pada hakikatnya adalah proseas kognitif yang dialami oleh 

setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, 

pengelihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. 

Persepsi adalah suatu proses kognitif yang kompleks dan yang 

menghasilkan suatu gambar unik tentang kenyataan yang barangkali 

sangat berbeda dengan kenyataannya. Adapun komunikasi organisasi 

adalah suatu komunikasi yang terdiri dalam suatu organisasi tertentu. 

Kalau dalam organisasi dikenal adanya struktur formal dan informal maka 

dalam komunikasinya yang kirannya juga amat penting dikemukakan 

sebagai unsur kontinum yang ketiga ialah komunikasi antarpribadi.  

B. KOMUNIKASI 

Sebelum membahas pengertian komunikasi organisasi sebaiknya 

kita uraikan terminolog yang melekat pada konteks komunikasi organisasi, 

yaitu komunikasi dan organisasi. Komunikasi berasal dari bahasa latin 

“communis” atau “common” dalam Bahasa Inggris yang berarti sama. 

Berkomunikasi berarti kita berusaha untuk mencapai kesamaan makna, 

“commonness”. Atau dengan ungkapan yang lain, melalui komunikasi kita 

mencoba berbagi informasi, gagasan atau sikap kita dengan partisipasi 
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lainnya. Kendala utama dalam berkomunikasi adalah seringkali kita 

mempunyai makna yang berbeda terhadap lambing yang sama. 

Manusia didalam kehidupannya harus berkomunikasi, artinya 

memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat 

untuk saling berinteraksi. Hal ini merupakan suatu hakekat bahwa 

sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi social 

dengan sesame dalam kelompok dan masyarakat. Didalam 

kelompok/organisasi itu selalu terdapat bentuk kepemimpinan yang 

merupakan masalah penting untuk kelangsungan hidup kelompok, yang 

terdiri dari pemimpin dan bawahan/ karyawan. Diantara kedua belah pihak 

harus ada two-way-communications atau komunikasi dua arah atau 

komunikasi timbal balik, untuk itu diperlukan adanya kerjasama yang 

diharapkan untuk mencapai cita-cita, baik cita-cita pribadi, maupun 

kelompok, untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Kerjasama tersebut 

terdiri dari berbagai maksud yang meliputi hubungan social/kebudayaan. 

Hubungan yang terjadi merupakan suatu proses adanya suatu keinginan 

masing-masing individu, untuk memperoleh suatu hasil yang nyata dan 

dapat memberikan manfaat untuk kehidupan yang berkelanjutan. 

1. Definisi Komunikasi 

Istilah komunikasi berasal dari kata Latin Communicare atau 

Communis yang berarti sama atau menjadikan milik bersama. Kalau 

kita berkomunikasi dengan orang lain, berarti kita berusaha agar apa 
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yang disampaikan kepada orang lain tersebut menjadi miliknya. 

Beberapa definisi komunikasi adalah: 

a. Komunikasi adalah kegiatan pengoperan lambang yang 

mengandung arti/makna yang perlu dipahami bersama oleh pihak 

yang terlibat dalam kegiatan komunikasi. (Astrid). 

b. Komunikasi adalah kegiatan perilaku atau kegiatan penyampaian 

pesan atau informasi tentang pikiran atau perasaan (Roben J.G.). 

c. Komunikasi adalah sebagai pemindahan informasi dan pengertian 

dari satu orang ke orang lain (Davis, 1981). 

d. Komunikasi adalah berusaha untuk mengadakan persamaan dengan 

orang lain. (Schram, W). 

e. Komunikasi adalah penyampaian dan memahami pesan dari satu 

orang kepada orang lain, komunikasi merupakan proses social 

(Modul PRT, Lembaga Administrasi). 

Golddhaber (1986) memberikan definisi komunikasi organisasi 

adalah proses penciptaan dan saling menukar pesan dalam satu 

jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk 

mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-rubah.  

Pengertian tersebut mengandung konsep-konsep sebagai berikut: 

a. Proses, suatu organisasi adalah suatu system terbuka yang 

dinamis yang menciptakan dan saling menukar informasi diantara 

anggotanya. Karena gejala menciptakan dan menukar informasi ini 
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berjalan terus menerus dan tidak ada hentinya, maka dikatakan 

sebagai suatu proses. 

b. Pesan, yang dimaksud pesan adalah susunan symbol yang penuh 

arti tentang orang, obyek, kejadian yang dihasilkan oleh interaksi 

dengan orang lain. Dalam komunikasi organisasi kita mempelajari 

ciptaan dan pertukaran pesan dalam seluruh organisasi. Pesan 

dalam organisasi dapat dilihat menurut beberapa klasifikasi yang 

berhubungan dengan bahasa, penerima yang dimaksud, metode 

difusi, dan arus tujuan dari pesan. Pengklasifikasian pesan menurut 

bahasa dapat dibedakan pesan verbal dan non verbal. Pesan 

verbal dalam organsiasi misalnya: surat, memo, pidato, dan 

percakapan. Sedangkan pesan nonverbal dalam organisasi 

terutama sekali yang tidak diucapkan atau ditulis seperti: bahasa 

gerak tubuh, sentuhan, nada suara, ekspresi wajah dll. 

c. Jaringan, organisasi terdiri dari satu seri orang yang tiap-tiapnya 

menduduki posisi atau peranan tertentu dalam organisasi. Ciptaan 

dan pertukaran pesan dari orang-orang ini sesamanya terjadi 

melewati suatu set jalan kecil  yang  dinamakan jaringan 

komunikasi. Suatu jaringan komunikasi ini mungkin mencakup 

hanya dua orang, beberapa orang atau keseluruhan organisasi. 

Hakikat dan luas jaringan ini dipengaruhi oleh banyak faktor antara 

lain: hubungan peranan, arah dan arus pesan, hakikat seri dari arus 

pesan, dan isi dari pesan. 
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d. Keadaan Saling Tergantung Konsep kunci komunikasi organisasi 

keempat  adalah keadaan yang saling tergantung satu bagian 

dengan bagian lainnya. Hal ini telah menjadi sifat dari suatu 

organisasi yang merupakan suatu system terbuka. Bila suatu 

bagian dari organisasi mengalami gangguan maka akan 

berpengaruh kepada bagian lainnya dan mungkin juga kepada 

seluruh system organisasi. Implikasinya bila pimpinan membuat 

suatu keputusan dia harus memperhitungkan implikasi keputusan 

itu terhadap organisasi secara menyeluruh. 

e. Hubungan, konsep kunci yang kelima dari komunikasi organisasi 

adalah hubungan. Karena organisasi merupakan suatu sistem 

terbuka, sistem kehidupan sosial maka untuk berfungsinya bagian-

bagian itu terletak pada manusia yang ada dalam organisasi. 

Dengan kata lain jaringan melalui mana jalannya pesan dalam 

suatu organisasi dihubungkan oleh manusia. Oleh karena itu 

hubungan manusia dalam organisasi yang memfokuskan kepada 

tingkah laku komunikasi dari orang yang terlibat suatu hubungan 

perlu dipelajari. Sikap, skill, moral dari seseorang mempengaruhi 

dan dipengaruhi oleh hubungan yang bersifat organisasi. 

Hubungan manusia dalam organisasi berkisar mulai dari yang 

sederhana yaitu hubungan diantara dua orang sampai kepada 

hubungan yang kompleks. Jadi dalam organisasi terjadi dalam 
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hubungan yang sifatnya individual, kelompok, dan hubungan 

organisasi. 

f. Lingkungan, yang dimaksud lingkungan adalah semua totalitas 

secara fisik dan faktor sosial yang diperhitungkan dalam 

pembuatan keputusan mengenai individu dalam suatu sistem. Yang 

termasuk lingkungan internal adalah personal/anggota, tujuan, 

produk, dll. Sedangkan lingkungan eksternal adalah: langganan, 

saingan, teknologi, dll. Komunikasi organisasi terutama berkenaan 

dengan transaksi yang terjadi dalam lingkungan internal organisasi 

yang terdiri dari organisasi dan kulturnya, dan antar organisasi 

dengan lingkungan eksternalnya. Yang dimaksud dengan kultur 

organisasi adalah pola kepercayaan dan harapan dari anggota 

organisasi yang menghasilkan norma-norma yang membentuk 

tingkah laku individu dan kelompok dalam organisasi. Organisasi 

sebagai suatu sistem terbuka harus berinteraksi dengan lingkungan 

eksternal seperti: teknologi, ekonomi, undang-undang, dan faktor 

sosial. Karena faktor lingkungan berubah-ubah, maka organisasi 

memerlukan informasi baru. Informasi ini harus dapat mengatasi 

perubahan dalam lingkungan dengan menciptakan dan pertukaran 

pesan baik secara internal dalam unit-unit yang relevan maupun 

terhadap kepentingan umum secara eksternal. 

g. Ketidakpastian, adalah perbedaan informasi yang tersedia dengan 

informasi yang diharapkan. Misalnya, organisasi Karang Taruna 
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memerlukan informasi tentang Undang-Undang tentang NAPZA 

untuk disosialisasikan kepada anggotanya, kalau informasi tersebut 

didapatkan maka tidak masalah, tetapi kalau informasi itu tidak 

didapatkan maka terjadi ketidakpastian. Untuk mengurangi faktor 

ketidakpastian ini organisasi menciptakan dan menukar pesan 

diantara anggota, melakukan suatu penelitian pengembangan 

organisasi, dan menghadapi tugas-tugas yang kompleks dengan 

integrasi yang tinggi. Ketidakpastian dalam suatu organisasi juga 

disebabkan oleh terjadinya banyak informasi yang diterima 

daripada  sesungguhnya diperlukan untuk menghadapi lingkungan 

mereka. Jadi ketidakpastian dapat disebabkan oleh terjadinya 

banyak informasi yang diterima daripada sesungguhnya diperlukan 

untuk menghadapi lingkungan mereka. Jadi ketidakpastian dapat 

disebabkan oleh terlalu sedikit informasi yang didapatkan dan juga 

karena terlalu banyak yang diterima. 

2. Fungsi Komunikasi Dalam Organisasi 
 

Dalam suatu organisasi baik yang berorientasi komersial 

maupun sosial, komunikasi dalam organisasi atau lembaga tersebut 

akan melibatkan empat fungsi, yaitu: 

a. Fungsi Informatif 

Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan 

informasi (information-processing system). Maksudnya, seluruh 

anggota dalam suatu organisasi berharap dalam memperoleh 
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informasi yang lebih banyak, lebih baik dan tepat waktu. Informasi 

yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat 

melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti informasi pada 

dasarnya membutuhkan semua orang yang mempunyai perbedaan 

kedudukan dalam suatu organisasi. Orang-orang dalam tataran 

manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan 

organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi didalam 

organisasi. Sedangkan karyawan (bawahan) membutuhkan informasi 

tentang jaminan keamanan, jaminan sosial dan kesehatan, izin cutui 

dan sebagainya. 

b. Fungsi Regulatif 

Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang 

berlaku dalam suatu organisasi. Pada semua lembaga atau 

organisasi, ada dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif 

ini, yaitu: 

1) Atasan atau orang-orang yang berbeda dalam tataran manajemen 

yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan 

semua informasi yang disampaikan. Disamping itu mereka juga 

mempunyai kewenangan untuk memberikan instruksi atau 

perintah, sehingga dalam struktur organisasi kemungkinan mereka 

ditempatkan pada lapis atas (position of authority) supaya 

perintah-perintahnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
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Namun demikian sikap bawahan untuk menjalankan perintah 

banyak tergantung pada : 

• Keabsahan pimpinan dalam penyampaian perintah 

• Kekuatan  pimpinan dalam memberi sanksi 

• Kepercayaan bawahan terhadap atasan sebagai seorang 

pemimpin sekaligus sebagai pribadi. 

• Tingkat kredibilitas pesan yang diterima bawahan. 

2) Berkaitan dengan pesan atau message. Pesan-pesan regulative 

pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan 

membutuhkan kepastian peraturan-peraturan tentang pekerjaan 

yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. 

c. Fungsi Persuasif 

Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak 

akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya 

kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk 

mempersuasi bawahannya daripada member perintah. Sebab 

pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan 

menghasilkan kepedulian yang lebih besar disbanding kalau 

pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. 

d. Fungsi Integratif 

Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang 

memungkinkan karyawan dapat dilaksanakan tugas dan pekerjaan 

dengan baik. Ada dua saluran komunikasi formal seperti penerbitan 
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khusus dalam organisasi tersebut (newsletter, bulletin) dan laporan 

kemajuan organisasi, juga saluran komunikasi informal seperti 

perbincangan antar pribadi selama masa istirahat kerja, 

pertandingan olahraga maupun kegiatan darmawisata. Pelaksanaan 

aktifitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang 

lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. 

3. Memahami Komunikasi dalam Organisasi 
 

Gaya komunikasi atau communication style akan memberikan 

pengetahuan kepada kita tentang bagaimana perilaku orang-orang 

dalam suatu organisasi ketika mereka melaksanakan tindak berbagi 

informasi dan gagasan. Sementara pada pengaruh kekuasaan dalam 

organisasi, kita akan mengkaji jenis-jenis kekuasaan yang digunakan 

oleh orang-orang dalam tataran manajemen sewaktu mereka mencoba 

mempengaruhi kemampuan berkomunikasi dalam organisasi, kita akan 

diajak untuk memikirkan bagaimana mendefinisikan tujuan kita 

sehubungan dengan tugas dalam organisasi, bagaimana kita memilih 

orang yang tepat untuk diajak kerjasama dan bagaimana kita memilih 

saluran yang efektif untuk melaksanakan tugas tersebut. 

Gaya komunikasi (communication style) didefinisikan sebagai 

perangkat perilaku antar pribadi yang terspesialisasi yang digunakan 

dalam suatu situasi tertentu ( a specialized set of intexpersonal 

behariours that are used in a given situation). 
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Masing-masing gaya komunikasi terdiri dari sekumpulan perilaku 

komunikasi yang dipakai untuk mendapatkan respon atau tanggapan 

tertentu dalam situasi tertentu pula. Kesesuaian dari satu gaya 

komunikasi yang digunakan, bergantung pada maksud dari pengirim 

(sender) dan harapan dari penerima (seceiver). Gaya komunikasi yang 

akan kita pelajari adalah sebagai berikut: 

a. The Controlling Style 

Gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan ini, ditandai dengan 

adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa 

dan mengatur perilaku, pikiran dan tanggapan orang lain. Orang-

orrang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan 

nama komunikator satu arah atau one-way communications. 

Pihak-pihak yang memakai controlling style of communication ini 

lebih memusatkan perhatian kepada pengiriman pesan disbanding 

upaya mereka untuk berharap pesan. Mereka tidak mempunyai rasa 

ketertarikan dan perhatian pada umpan balik, kecuali jika umpan 

balik atau feedback tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi 

mereka. Para komunikator satu arah tersebut tidak khawatir dengan 

pandangan negatif orang lain, tetapi justru berusaha menggunakan 

kewenangan dan kekuasaan untuk memaksa orang lain mematuhi 

pandangan-pandangannya. 

Pesan-pesan yang berasal dari komunikator satu arah ini, tidak 

berusaha menjual gagasan agar dibicarakan bersama namun lebih 
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pada usaha menjelaskan kepada orang lain apa yang dilakukannya. 

The controlling style of communication ini sering dipakai untuk 

mempersuai orang lain supaya bekerja dan bertindak secara efektif, 

dan pada umumnya dalam bentuk kritik. Namun demikian, gaya 

komunikasi yang bersifat mengendalikan ini, tidak jarang bernada 

negatif sehingga menyebabkan orang lain memberi respons atau 

tanggapan yang negatif pula. 

b. The Equalitarian Style 

Aspek penting gaya komunikasi ini ialah adanya landasan 

kesamaan. The Equalitarian style of communicatioan ini ditandai 

dengan berlakuknya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara 

lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah (two-way traffic of 

communication). 

Dalam gaya komunikasi ini, tindak komunikasi dilakukan secara 

terbuka. Artinya setiap anggota organisasi dapat mengungkapkan 

gagasan ataupun pendapat dalam suasana yang rileks, santai dan 

informal. Dalam suasana yang demikian, memungkinkan setiap 

anggota organisasi mencapai kesepakatan dan pengertian bersama. 

Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi yang bermakna 

kesamaan ini, adalah orang-orang yang memiliki sikap kepedulian 

yang tinggi serta kemampuan membina hubungan yang baik dengan 

orang lain baik dalam konteks pribadi maupun dalam lingkup 

hubungan kerja. The equalitarian style ini akan memudahkan tindak 
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komunikasi dalam organisasi, sebab gaya ini efektif dalam 

memelihara empati dan kerjasama, khususnya dalam situasi untuk 

mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan yang kompleks. 

Gaya komunikasi ini pula yang menjamin berlangsungnya tindakan 

share/berbagi informasi diantara para anggota dalam suatu 

organisasi. 

c. The Structuring style 

Gaya komunikasi yang berstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan 

verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah 

yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan serta 

struktur organisasi. Pengirim pesan (sender) lebih memberi perhatian 

kepada keinginan untuk mempengaruhi orang lain dengan jalan 

berbagi informasi tentang tujuan organisasi, jadwal kerja, aturan dan 

prosedur yang berlaku dalam organisasi tersebut. 

Stogdill dan Coons dari The Bureau of Business Research of Ohio 

State University, menemukan dimensi dari kepemimpinan yang 

efektif, yang mereka beri nama struktur inisiasi atau Initiating 

Structure. Stogdill dan Conns menjelaskan mereka bahwa 

pemrakarsa (inisiator) struktur yang efisien adalah orang-orang yang 

mampu merencanakan pesan-pesan verbal guna lebih 

memantapkan tujuan organisasi, kerangka penugasan dan 

memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul. 
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d. The Dynamic Style 

Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif, 

karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan 

pekerjaannya berorientasi pada tindakan (action-oriented). The 

dynamic style of communication ini sering dipakai olah para juru 

kampanye ataupun supervisor yang membawa para wiraniaga 

(salesman atau saleswomen). 

Tujuan utama gaya komunikasi yang agresif ini adalah mestimulasi 

atau merangsang pekerja/karyawan untuk bekerja dengan lebih 

cepat dan lebih baik. Gaya komunikasi ini cukup efektif digunakan 

dalam mengatasi persoalan-persoalan yang bersifat kritis, namun 

dengan persyaratan bahwa karyawan atau bawahan mempunyai 

kemampuan yang cukup untuk mengatasi masalah yang kritis 

tersebut. 

e. The Relinguishing style 

Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima 

saran, pendapat ataupun gagasan orang lain, daripada keinginan 

untuk memberi perintah, meskipun pengirim pesan mempunyai hak 

untuk member perintah dan mengontrol orang lain. 

Pesan-pesan dalam gaya komunikasi ini akan efektif ketika pengirim 

pesan atau sender sedang bekerjasama dengan orang-orang yang 

berpengetahuan luas, berpengalaman, teliti serta bersedia untuk 
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bertanggungjawab atas semua tugas atau pekerjaan yang 

dibebankannya. 

f. The Withdrawal Style 

Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya 

tindak komunikasi, artinya tidak ada keinginan dari orang-orang yang 

memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena 

ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang 

dihadapi oleh orang-orang tersebut. 

Dalam deskripsi yang kongkrit adalah ketika seseorang mengatakan: 

“saya tidak ingin dilibatkan dalam persoalan ini”. Pernyataan ini 

bermakna bahwa ia mencoba melepaskan diri dari tanggungjawab, 

tetapi juga mengindikasikan suatu keinginan untuk menghindari 

berkomunikasi dengan orang lain. Oleh karena itu, gaya ini tidak 

layak dipakai dalam konteks komunikasi organisasi. 

Gambaran umum yang diperoleh dari uraian diatas bahwa the 

equalitarian style of communication merupakan gaya komunikasi 

yang ideal. Sementara tiga gaya komunikasi lainnya: structuring, 

dynamic, dan renguishing dapat digunakan secara strategis untuk 

menghasilkan efek yang bermanfaat bagi organisasi. Dan dua gaya 

komunikasi terakhir: controlling dan withdrawal mempunyai 

kecenderungan menghalangi berlangsungnya interaksi yang 

bermanfaat. 
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4. Tujuan Komunikasi 

Hewitt (1981), menjabarkan tujuan penggunaan proses 

komunikasi secara spesifik sebagai berikut: 

a. Mempelajari atau mengajarkan sesuatu 

b. Mempengaruhi perilaku seseorang 

c. Mengungkapkan perasaan 

d. Menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain. 

e. Berhubungan dengan orang lain 

f. Menyelesaikan sebuah masalah 

g. Mencapai sebuah tujuan 

h. Menurunkan ketegangan dan menyelesaikan konflik 

i. Menstimulasi minat pada diri sendiri atau orang lain. 

5. Proses Komunikasi 

Komunikasi merupakan suatu proses yang mempunyai 

komponen dasar sebagai berikut: pengirim pesan, penerima pesan dan 

pesan. Semua fungsi manajer melibatkan proses komunikasi. Proses 

komunikasi dapat dilihat pada skema dibawah ini: 
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Gangguan        Gangguan 
Diagram I: Proses Komunikasi 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

a. Pengiriman pesan (sender) dan isi pesan/materi 

Pengirim pesan adalah orang yang mempunyai ide untuk 

disampaikan kepada seseorang dengan harapan dengan harapan 

dapat dipahami oleh orang yang menerima pesan sesuai dengan 

yang dimaksudkannya. Pesan adalah informasi yang akan 

disampaikan atau diekspresikan oleh pengirim pesan. Pesan dapat 

verbal atau non verbal dan pesan akan efektif bila diorganisir secara 

baik dan jelas. 

Materi pesan dapat berupa: 

• Informasi 

• Ajakan 

• Rencana kerja 

• Pertanyaan dan sebagainya 

 

 

Balikan 

Penerima 
Pesan 

Mengartikan 
kode/pesan 

Media 
(saluran) 

Simbol/ 
Isyarat 

Pengirim 
Pesan 
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b. Simbol/ isyarat 

Pada tahap ini pengirim pesan membuat kode atau symbol sehingga 

pesannya dapat dipahami oleh orang lain. Biasanya seorang 

manajer menyampaikan pesan dalam bentuk kata-kata, gerakan 

anggota badan (tangan, kepala, mata dan bagian muka lainnya). 

Tujuan menyampaikan pesan adalah untuk mengajak, membujuk, 

mengubah sikap, perilaku atau menunjukkan arah tertentu. 

c. Media/ penghubung 

Adalah alat untuk penyampaian pesan seperti: TV, radio, surat 

kabar, papan pengumuman, telepon dan lainnya. Pemilihan media ini 

dapat dipengaruhi oleh isi pesan yang akan disampaikan, jumlah 

penerima pesan, situasi dsb. 

d. Mengartikan kode 

Setelah pesan diterima melalui indera (telinga, mata dan seterusnya) 

maka si penerima pesan harus dapat mengartikan simbul/kode dari 

pesan tersebut, sehingga dapat dimengerti/dipahaminya. 

e. Penerima pesan 

Penerima pesan adalah orang yang dapat memahami pesan dari 

sipengirim meskipun dalam bentuk kode/isyarat tanpa mengurangi 

arti pesan yang dimaksud oleh pengirim.  

f. Gangguan 

Gangguan bukan merupakan bagian dari proses komunikasi tetapi 

mempunyai pengaruh dalam proses komunikasi, karena pada setiap 

situasi hampir selalu ada hal yang mengganggu kita. Gangguan 
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adalah hal yang merintangi atau menghambat komunikasi sehingga 

penerima salah menafsirkan pesan yang diterimanya. 

Balikan (feedback) adalah isyarat atau tanggapan yang berisi 

kesan dari penerima pesan dalam bentuk verbal maupun non verbal. 

Tanpa balikan seorang pengirim pesan tidak akan tahu dampak 

pesannya terhadap si penerima pesan. Hal ini penting bagi manajer 

atau pengirim pesan untuk mengetahui apakah pesan sudah diterima 

dengan pemahaman yang benar dan tepat. Balikan dapat disampaikan 

oleh penerima pesan atau orang lain yang bukan penerima pesan. 

Balikan yang disampaikan oleh penerima pesan pada umumnya 

merupakan balikan langsung yang mengandung pemahaman atas 

pesan tersebut dan sekaligus merupakan apakah pesan itu akan 

dilaksanakan atau tidak balikan yang diberikan oleh orang lain didapat 

dari pengamatan pemberi balikan terhadap perilaku maupun ucapan 

penerima pesan. Pemberi balikan menggambarkan perilaku penerima 

pesan sebagai reaksi dari pesan yang diterimanya. Balikan bermanfaat 

untuk memberikan informasi, saran yang dapat menjadi bahan 

pertimbangan dan membantu untuk menumbuhkan kepercayaan serta 

keterbukaan diantara komunikan, juga balikan dapat memperjelas 

persepsi. 

Pada tataran teoritis, paling tidak kita mengenal atau memahami 

komunikasi dari dua perspektif, yaitu: 

a. Perspektif kognitif. Komunikasi menurut Colin Cherry, yang mewakili 

perspektif kognitif adalah penggunaan lambang-lambang (symbols) 
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untuk mencapai kesamaan makna atau berbagi informasi tentang 

satu obyek atau kejadian. Informasi adalah sesuatu (fakta, opini, 

gagasan) dari satu partisipasi kepada partisipasi lain melalui 

penggunaan kata-kata atau lambang lainnya. Jika pesan yang 

disampaikan diterima secara akurat, receiver akan memiliki informasi 

yang sama seperti yang dimiliki sender, oleh karena itu tindak 

komunikasi telah terjadi. 

b. Perspektif perilaku. Menurut BF. Skinner dari perspektif perilaku 

memandang komunikasi sebagai perilaku verbal atau simbolik 

dimana sender berusaha mendapatkan satu efek yang 

dikehendakinya pada receiver. Masih dalam perspektif perilaku, FEX 

Dance menegaskan bahwa komunikasi adalah adanya satu respons 

melalui lambang-lambang verbal dimana symbol verbal tersebut 

bertindak sebagai stimuli untuk memperoleh respons. Kedua 

pengertian komunikasi disebut terakhir, mengacu pada hubungan 

stimulus respons antara sender dan receiver. 

Setelah kita memahami pengertian komunikasi dari dua 

perspektif yang berbeda, kita mencoba melihat proses komunikasi 

dalam suatu organisasi. Menurut Jerry W. Koehler dan kawan-kawan, 

bagi suatu organisasi, perspektif perilaku dipandang lebih praktis 

karena komunikasi dalam organisasi bertujuan untuk mempengaruhi 

penerima (receiver). Satu respons khusus diharapkan oleh pengirim 

pesan (sender) dari setiap pesan yang disampaikannya. Ketika satu 

pesan mempunyai efek yang dikehendaki, bukan suatu persoalan 
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apakah informasi yang disampaikan tersebut merupakan tindak berbagi 

informasi atau tidak.  

Sekarang kita mencoba memahami proses komunikasi antara 

manusia yang disajikan dalam suatu model berikut: 

Proses komunikasi diawali oleh sumber (source) baik individu ataupun 

kelompok yang berusaha berkomunikasi dengan individu atau 

kelompok lain, sebagai berikut: 

a. Langkah pertama yang dilakukan sumber adalah ideation yaitu 

penciptaan satu gagasan atau pemilihan seperangkat informasi 

untuk dikomunikasikan. Ideation ini merupakan landasan bagi suatu 

pesan  yang akan disampaikan. 

b. Langkah kedua dalam penciptaan suatu pesan adalah encoding, 

yaitu sumber menerjemahkan informasi atau gagasan dalam wujud 

kata-kata, tanda-tanda atau lambang-lambang yang disengaja untuk 

menyampaikan informasi yang diharapkan mempunyai efek terhadap 

orang lain. Pesan atau message adalah alat-alat dimana sumber 

mengekspresikan gagasannya dalam bentuk bahasa lisan, bahasa 

tulisan ataupun perilaku nonverbal seperti bahasa isyarat, ekspresi 

wajah atau gambar-gambar. 

c. Langkah ketiga dalam proses komunikasi adalah penyampaian 

pesan yang telah disandi (encode). Sumber menyampaikan pesan 

kepada penerima dengan cara berbicara, menulis, menggambar 

ataupun melalui suatu tindakan tertentu. Pada langkah ketiga ini, kita 

mengenal istilah channel atau saluran, yaitu  alat-alat untuk 
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menyampaikan suatu pesan. Saluran untuk komunikasi lisan adalah 

komunikasi tatap muka, radio dan telefon. Sedangkan saluran untuk 

komunikasi tertulis meliputi setiap materi yang tertulis maupun 

sebuah media yang dapat mereproduksi kata-kata tertulis seperti: 

televisi, kaset, video atau OHP (overheadprojector). Sumber 

berusaha untuk membebaskan saluran komunikasi dari gangguan 

ataupun hambatan, sehingga pesan dapat sampai kepada penerima 

seperti yang dikehendaki.  

d. Langkah keempat, perhatian dialihkan kepada penerima pesan. Jika 

pesan itu bersifat lisan, maka penerima perlu menjadi seorang 

pendengar yang baik, karena jika penerima tidak mendengar, pesan 

tersebut akan hilang. Dalam proses ini penerima melakukan 

recoding, yaitu memberikan penafsiran interpretasi terhadap pesan 

yang disampaikan kepadanya. Pemahaman (understanding) 

merupakan kunci untuk melakukan decoding dan hanya terjadi 

dalam pikiran penerima. Akhirnya penerimalah yang akan 

menentukan bagaimana memahami suatu pesan dan bagaimana 

pula memberikan respons terhadap pesan tersebut. 

e. Proses terakhir dalam proses komunikasi adalah feedback atau 

umpan balik yang memungkinkan sumber mempertimbangkan 

kembali pesan yang telah disampaikannya kepada penerima. 

Respons atau umpan balik dari penerima terhadap pesan yang 

disampaikan sumber dapat berwujud kata-kata ataupun tindakan-

tindakan tertentu. Penerima bias mengabaikan pesan tersebut 
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ataupun menyimpannya. Umpan balik inilah yang dapat dijadikan 

landasan untuk mengevaluasi efektifitas komunikasi. 

6. Dasar Komunikasi 

Komunikasi mempunyai dasar sebagai berikut: niat, minat, 

pandangan, lekat, libat.  

Niat menyangkut: 

• Apa yang akan disampaikan 

• Siapa sasarannya 

• Apa yang akan dicapai 

• Kapan akan disampaikan 

Minat, ada dua faktor yang mempengaruhi yaitu: 

• Faktor obyektif: merupakan rangsang yang kita terima 

• Faktor subyektif: merupakan faktor yang menyangkut diri si penerima 

stimulus. 

Pandangan merupakan makna dari informasi yang disampaikan 

pada sasaran, menafsirkan informasi yang diterima tergantung pada 

pendidikan, pekerjaan, pengalaman dan kerangka piker seseorang. 

Lekat merupakan informasi yang disimpan oleh si penerima. Libat, 

merupakan keterlibatan panca indera sebanyak-banyaknya. 

7. Arus Komunikasi 

Sebagaimana telah disebut terdahulu, bahwa arus komunikasi 

dalam organisasi meliputi komunikasi vertical dan komunikasi 

horizontal. Masing-masing arus komunikasi tersebut mempunyai 

perbedaan fungsi yang sangat tegas. Ronald Adler dan George 
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Rodman dalam buku Understanding Human Communication, mencoba 

menguraikan masing-masing fungsi dari kedua arus komunikasi dalam 

organisasi tersebut sebagai berikut: 

a. Downward communication, yaitu komunikasi yang berlangsung 

ketika orang-orang yang berada pada tataran manajemen 

mengirimkan pesan kepada bawahannya. Fungsi arus komunikasi 

dari atas ke bawah ini adalah: 

1) Pemberian atau penyimpanan instruksi kerja (job instruction) 

2) Penjelasan dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas perlu 

untuk dilaksanakan (job retionnale) 

3) Penyampaian dari pimpinan mengenai peraturan-peraturan yang 

berlaku (prosecures and practices) 

4) Pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik. 

b. Upward communication, yaitu komunikasi yang terjadi ketika 

bawahan (subordinate) mengirim pesan kepada atasannya. Fungsi 

arus komunikasi dari bawah keatas ini adalah: 

1) Penyampaian informasi tentang pekerjaan ataupun tugas yang 

sudah dilaksanakan. 

2) Penyampaian informasi tentang persoalan-persoalan pekerjaan 

ataupun tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahan. 

3) Penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan. 

4) Penyampaian keluhan dari bawahan tentang dirinya sendiri 

maupun pekerjaannya.  
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c. Horizontal communication, yaitu tindak komunikasi ini berlangsung 

diantara para karyawan ataupun bagian yang memiliki kedudukan 

yang setara. Fungsi arus komunikasi horizontal ini adalah: 

1) Memperbaiki koordinasi tugas 

2) Upaya pemecahan masalah 

3) Saling berbagi informasi 

4) Upaya pemecahan konflik 

5) Membina hubungan melalui kegiatan bersama 

8. Jenis Komunikasi 

Pada dasarnya komunikasi digunakan untuk menciptakan atau 

meningkatkan aktifitas hubungan antara manusia atau kelompok. Jenis 

komunikasi terdiri dari: 

• Komunikasi Verbal dengan kata-kata 

• Komunikasi Non Verbal disebut dengan bahasa tubuh 

a. Komunikasi Verbal mencakup aspek-aspek berupa: 

1) Vocabulary (perbendaharaan kata-kata). Komunikasi tidak akan 

efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak 

dimengerti, karena itu olah kata menjadi penting dalam 

berkomunikasi. 

2) Racing (kecepatan). Komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila 

kecepatan bicara diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau 

terlalu lambat. 

3) Intonasi suara: akan mempengaruhi  arti pesan secara dramatik 

sehingga pesan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan 
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intonasi suara yang berbeda. Intonasi suara yang tidak 

proporsional merupakan hambatan dalam berkomunikasi. 

4) Humor: dapat meningkatkan kehidupan yang bahagia. Dugan 

(1989), memberikan catatan bahwa dengan tertawa dapat 

membantu menghilangkan stress dan nyeri. Tertawa mempunyai 

hubungan fisik dan psikis dan harus diingat bahwa humor adalah 

merupakan satu-satunya selingan dalam berkomunikasi. 

5) Singkat dan jelas. Komunikasi akan efektif bila disampaikan 

secara singkat dan jelas, langsung pada pokok permasalahannya 

sehingga mudah dimengerti. 

6) Timing (waktu yang tepat) adalah hal kritis yang perlu diperhatikan 

karena berkomunikasi akan berarti bila seseorang bersedia untuk 

berkomunikasi, artinya dapat menyediakan waktu mendengar atau 

memperhatikan apa yang disampaikan. 

b. Komunikasi Non Verbal 

Komunikasi non verbal adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata 

dan komunikasi non verbal memberikan arti pada komunikasi verbal. 

Yang termasuk komunikasi non verbal adalah: 

1) Ekspresi wajah 

Wajah merupakan sumber yang kaya dengan komunikasi, karena 

ekspresi wajah cerminan suasana emosi seseorang. 

2) Kontak mata, merupakan sinyal alamiah untuk berkomunikasi. 

Dengan mengadakan kontak mata selama berinteraksi atau Tanya 

jawab berarti orang tersebut terlibat dan menghargai lawan 
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bicaranya dengan kemauan untuk memperhatikan bukan sekedar 

mendengarkan. Melalui kontak mata juga memberikan 

kesempatan pada orang lain untuk mengobservasi yang lainnya. 

3) Sentuhan adalah bentuk komunikasi personal mengingat 

sentuhan lebih bersifat spontan dari pada komunikasi verbal. 

Beberapa pesan seperti perhatian yang sungguh-sungguh, 

dukungan emosional, kasih saying atau simpati dapat dilakukan 

melalui sentuhan. 

4) Postur tubuh dan gaya berjalan. Cara seseorang berjalan, duduk, 

berdiri dan bergerak memperlihatkan ekspresi dirinya. Postur 

tubuh dan gaya berjalan merefleksikan emosi, konsep diri dan 

tingkat kesehatannya. 

5) Sound (suara). Rintihan, menarik nafas panjang, tangisan juga 

salah satu ungkapan perasaan dan pikiran seseorang yang dapat 

dijadikan komunikasi. Bila dikombinasikan dengan semua bentuk 

komunikasi non verbal lainnya sampai desis atau suara dapat 

menjadi pesan yang sangat jelas. 

6) Gerak isyarat, adalah yang dapat mempertegas pembicaraan. 

Menggunakan isyarat sebagai bagian total dari komunikasi seperti 

mengetuk-ngetukkan kaki atau menggerakkan tangan selama 

berbicara menunjukkan seseorang dalam keadaan stress bingung 

atau sebagai upaya untuk menghilangkan rasa stress. 
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9. Bentuk Komunikasi 

Komunikasi sebagai proses memiliki bentuk: 

a. Bentuk Komunikasi berdasarkan: 

1) Komunikasi Langsung 

Komunikasi langsung tanpa menggunakan alat. Komunikasi 

berbentuk kata-kata, gerakan-gerakan yang berarti khusus dan 

penggunaan isyarat, misalnya kita berbicara langsung kepada 

seseorang dihadapan kita. 

                 A                                                  B 

2) Komunikasi tidak langsung 

Biasanya menggunakan alat dan mekanismenya  untuk melipat 

gandakan jumlah penerima. Penerima pesan (sasaran) ataupun 

untuk menghadapi hambatan geografis, waktu misalnya 

menggunakan radio, buku, dll. 

Contoh:  

“ Buanglah sampah pada tempatnya “   

 

b. Bentuk Komunikasi berdasarkan besarnya sasaran: 

1) Komunikasi massa, yaitu komunikasi dengan sasarannya 

kelompok orang dalam jumlah yang besar, umumnya tidak 

dikenal. Komunikasi massa yang baik harus: 

• Pesan disusun dengan jelas, tidak rumit dan tidak bertele-tele 

• Bahasa yang mudah dimengerti/ dipahami 

• Bentuk gambar yang baik 

    Tempat      

   Sampah 
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• Membentuk kelompok khusus, misalnya kelompok pendengar 

(radio) 

2) Komunikasi kelompok 

Adalah komunikasi yang sasarannya sekelompok orang yang 

umumnya dapat dihitung dan dikenal dan merupakan komunikasi 

langsung dan timbal balik. 

                                   Perawat                               Pengunjung Puskesmas      

3) Komunikasi Perorangan 

Adalah komunikasi dengan tatap muka dapat juga melalui telepon. 

Perawat                           Pengunjung Puskesmas 

4) Bentuk Komunikasi berdasarkan arah pesan 

a. Komunikasi satu arah 

Pesan disampaikan oleh sumber kepada sasaran dan sasaran tidak 

dapat atau tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan umpan 

balik atau bertanya, misalnya: 

         A                                    B 

b. Komunikasi timbal balik 

Pesan disampaikan kepada sasaran dan sasaran memberikan 

umpan balik. Biasanya komunikasi kelompok atau perorangan 

merupakan komunikasi timbal balik. 

Hambatan Komunikasi: 

1. Hambatan dari Proses Komunikasi: 

• Hambatan dari pengirim pesan, misalnya pesan yang akan 

disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan, hal ini 

dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional. 



Andri Wahyudi, Persepsi dan Komunikasi Dalam Organisasi    147 
 

• Hambatan dalam penyandian/symbol. 

Hal ini dapat terjadi karena bahasa yang dipergunakan tidak jelas 

sehingga mempunyai arti lebih dari satu, symbol yang dipergunakan 

antara si pengirim dan penerima tidak sama atau bahasa yang 

dipergunakan terlalu sulit. 

• Hambatan media, adalah hambatan yang terjadi dalam penggunaan 

media komunikasi, misalnya gangguan suara radio dan aliran listrik 

sehingga tidak dapat mendengarkan pesan. 

• Hambatan dalam bahasa sandi. Hambatan terjadi dalam 

menafsirkan sandi oleh si penerima. 

• Hambatan dari penerima pesan, misalnya kurangnya perhatian pada 

saat menerima/mendengarkan pesan, sikap prasangka tanggapan 

yang keliru dan tidak mencari informasi lebih lanjut. 

• Hambatan dalam memberikan balikan. Balikan yang diberikan tidak 

menggambarkan apa adanya akan tetapi memberikan interpretatif, 

tidak tepat waktu atau tidak jelas dan sebagainya. 

2. Hambatan Fisik 

Hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi yang efektif, cuaca 

gangguan alat komunikasi, dan lain-lain. Misalnya: gangguan 

kesehatan, gangguan alat komunikasi dan sebagainya. 

3. Hambatan Semantik 

Kata-kata yang dipergunakan dalam komunikasi kadang-kadang 

mempunyai arti mendua yang berbeda, tidak jelas atau berbelit-belit 

antar pemberi pesan dan penerima. 
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4. Hambatan Psikologis 

Hambatan psikologis dan sosial kadang-kadang mengganggu 

komunikasi, misalnya: perbedaan nilai-nilai serta harapan yang berbeda 

antara pengirim dan penerima pesan. 

Persepsi Dalam Komunikasi 

Persepsi adalah dasar pengetahuan sekarang dan yang akan 

datang. Persepsi adalah kemampuan untuk mengumpulkan, membeda-

bedakan, mengelompokkan dan memusatkan perhatian terhadap objek 

(kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan). Kunci untuk 

memahami persepsi itu merupakan suatu pencatatan yang benar 

terhadap situasi. Dengan demikian proses persepsi akan dapat mengatasi 

proses penginderaan. Dengan kata lain proses persepsi dapat menambah 

dan mengurangi kejadian senyatanya yang diinderakan oleh seseorang.  

1. Persepsi sebagai Inti Komunikasi 

a. Persepsi dapat didefinisikan sebagai cara organism memberi makna 

(John Wenburg & William Wilmot). 

b. Persepsi adalah pengetahuan yang tampak mengenai apa yang ada 

diluar sana (Aubrey Fisher & Kahterine Adam) 

c. Persepsi meliputi penginderaan (sensasi) melaui alat-alat indra kita 

(yakni indra peraba, pengelihatan, penciuman, pengecap dan indra 

pendengar), atensi dan interpretasi. 

d. Sensari merujuk kepada pesan yang dikirimkan otak lewat reseptor 

tubuh melalui alat indra kita. 
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2. Persepsi Sosial 

Persepsi manusia terbagi dua yaitu persepsi terhadap obyek 

(lingkungan fisik) dan persepsi terhadap manusia. Persepsi terhadap 

manusia lebih sulit dan kompleks, karena manusia bersifat dinamis. 

Proses persepsi terhadap lingkungan sosial dihadapkan pada: 

a. Persepsi terhadap orang adalah melalui lambang verbal dan non 

verbal. Orang lebih aktif dari pada objek dan lebih sulit diramalkan. 

b. Persepsi terhadap orang menanggapi sifat-sifat luar dan dalam 

(perasaan, motif, harapan dsb). 

c. Persepsi terhadap manusia dapat berubah dari waktu ke waktu 

karena manusia bersifat dinamis. 

Manusia lebih aktif dan sulit diramalkan. Manusia juga bersifat 

emosional, sehingga penilaian terhadap mereka mengandung resiko. 

3. Persepsi Berdasarkan Pengalaman 

Persepsi sosial (bagaimana persepsi kita terhadap lingkungan sosial) 

dibedakan oleh beberapa hal salah satunya yaitu berdasarkan 

pengalaman kita. Perilaku manusia terbentuk berdasarkan persepsi 

mereka mengenai realitas (sosial) yang telah mereka pelajari. Persepsi 

manusia terhadap seseorang atau obyek kejadian dan reaksi mereka 

terhadap hal-hal itu berdasarkan pengalaman (dan pembelajaran) masa 

lalu mereka berkaitan dengan orang, obyek, atau kejadian serupa. 

4. Persepsi Bersifat Selektif 

Setiap saat kita diberondong dengan jutaan rangsangan indrawi. Bila 

kita harus menafsirkan setiap rangsangan tersebut, kita bisa gila. Kita 
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belajar mengatasi kerumitan ini dengan memperhatikan sedikit saja 

rangsangan ini (Verderber). Atensi kita pada suatu rangsangan 

merupakan faktor utama yang menentukan selektifitas kita atas 

rangsangan tersebut. Atensi dipengaruhi oleh faktor-faktor internal 

berikut: 

• Faktor Biologis (lapar, haus, mengantuk, dsb) 

• Faktor Fisiologis (tinggi, pendek, gemuk, kurus, sehat, sakit, lelah, 

penglihatan atau pendengaran kurang sempurna, cacat tubuh dsb. 

• Faktor sosiobudaya seperti gender, agama, tingkat pendidikan, 

pekerjaan, penghasilan, peranan, status sosial, pengalaman masa 

lalu, kebiasaan dsb. 

• Faktor psikologis seperti kemauan, keingingan, motivasi, 

pengharapan, dsb. 

Semakin besar perbedaan aspek-aspek tersebut secara antar individu, 

semakin besar perbedaan persepsi mereka mengenai realitas. 

5. Persepsi dan Pola Perilaku 

Dalam berpersepsi pun kita sering tidak cermat, sehingga timbullah 

kesalahan dalam berpersepsi. Salah satu penyebabnya adalah asumsi 

atau pengharapan kita. Kita mempersepsi sesuatu atau seseorang 

sesuai dengan pengharapan kita. Banyak faktor yang mempengaruhi 

bagaimana kita berpersepsi terhadap sesuatu, dan itu menjadi pola-

pola yang terbentuk dalam perilaku sosial kita dalam kehidupan sehari-

hari. 
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Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan persepsi 

seseorang, antara lain: 

a. Psikologi 

Persepsi seseorang mengenai segala sesuatu dialami dunia ini 

sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologi. Contohnya: 

terbenamnya matahari diwaktu senja yang indah temaran, akan 

dirasakan sebagai bayang-bayang yang kelabu bagi seseorang yang 

buta warna. Atau suatu merdu Grace Simon yang menyanyikan lagu 

cinta, barangkali tidak menarik dan berkesan bagi seseorang yang 

sulit mendengar atau tuli. 

b. Family 

Pengaruh yang paling besar terhadap anak-anak adalah familinya. 

Orang tua yang telah mengembangkan suatu cara yang khusus 

didalam memahami dan melihat kenyataan di dunia ini, banyak sikap 

dan persepsi-persepsi mereka yang diturunkan kepada anak-

anaknya. Oleh karena itu, tidak ayal lagi kalau orang tuannya 

Muhammadiyah akan mempunyai anak-anaknya yang 

Muhammadiyah pula. Demikian pula seorang anak dalam kampanye 

mendukung PDI, karena orang tuanya Tokoh Partai Demokrasi 

Indonesia tersebut.  

c. Kebudayaan 

Kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu juga merupakan 

salah satu faktor yang kuat didalam mempengaruhi sikap, nilai dan 

cara seseorang memandang dan memahami keadaan didunia ini. 
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Contohnya: orang-orang Amerika Serikat dengan bebas bisa makan 

daging bagi dan dianggapnya daging babi orang muslim Indonesia 

yang taat tidak akan mau makan daging babi yang lezat tadi untuk 

selama-lamanya. 

Komunikasi dalam Organisasi 

Keseluruhan faktor yang telah dibahas dalam hubungan dengan 

komunikasi antar pribadi juga berlaku untuk komunikasi dalam organisasi, 

yang juga mencakup penyampaian pesan secara akurat dari satu orang 

kepada satu atau lebih orang lain. Selain faktor-faktor tersebut, struktur, 

wewenang, desain pekerjaan organisasi, dan lain-lain merupakan faktor-

faktor unik yang turut berpengaruh terhadap efektifitas komunikasi, 

sebagaimana dinyatakan oleh Simon (1977) bahwa “ organisasi perlu 

untuk membantu manusia berkomunikasi “. Komunikasi yang terbuka dan 

efektif akan merupakan asset berharga bagi organisasi. 

Berbagai faktor yang mempengaruhi komunikasi organisasi, Lesikar 

menguraikan adanya empat faktor yang mempengaruhi keefektifan 

komunikasi organisasi yaitu meliputi: 

1. Saluran komunikasi formal. Merupakan cara komunikasi yang 

didukung, dan mungkin dikendalikan oleh manajer. Contohnya adalah 

newsletter, memo regular, laporan, rapat staf, dan lain-lain. 

2. Sturktur wewenang. Perbedaan status dan kekuasaan dalam organisasi 

membantu menentukan siapa yang akan berkomunikasi dengan enak 

kepada siapa. Selain itu, isi dan akurasi komunikasi juga dipengaruhi 

oleh perbedaan wewenang. 



Andri Wahyudi, Persepsi dan Komunikasi Dalam Organisasi    153 
 

3. Spesialisasi pekerjaa. Biasanya akan mempermudah komunikasi dalam 

kelompok yang berbeda-beda. Anggota suatu kelompok kerja biasanya 

memiliki jargon, pandangan mengenai waktu, sasaran, tugas dan gaya 

pribadi yang sama. 

4. Kepemilikan informasi, setiap individu mempunyai informasi yang unik 

dan pengetahuan mengenai pekerjaan mereka, yang merupakan 

semacam kekuasaan bagi individu-individu yang memilikinya. 

C. KESIMPULAN 

Komunikasi dirumuskan sebagai suatu proses penyampaian 

pesan/informasi diantara beberapa orang. Karenanya komunikasi 

melibatkan seorang pengirim pesan/informasi saluran dan penerima 

pesan yang mungkin juga memberikan umpan balik kepada pengirim 

untuk menyatakan bahwa pesan telah diterima. Komunikasi adalah suatu 

yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena manusia adalah 

makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam 

berkomunikasi seseorang harus memiliki dasar sebagai berikut: niat, 

minat, pandangan, lekat, libat. Dalam proses komunikasi kita juga harus 

ingat bahwa ada hambatan yaitu baik dari pengirim, saluran, penerima 

dan umpan balik serta hambatan fisik dan psikologi. 

Tujuan komunikasi adalah berhubungan dan mengajak dengan 

orang lain untuk mengerti apa yang kita sampaikan dalam mencapai 

tujuan. Keterampilan berkomunikasi diperlukan dalam bekerjasama 

dengan orang lain. Ada dua jenis komunikasi, yaitu verbal dan non verbal, 

komunikasi verbal meliputi kata-kata yang diucapkan atau tertulis, 
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sedangkan komunikasi non verbal meliputi bahasa tubuh. Menurut bentuk 

komunikasi, ada yang disebut komunikasi satu arah dan komunikasi dua 

arah. Komunikasi satu arah berarti sebuah pesan dikirim dari pengirim ke 

penerima tanpa umpan balik. Komunikasi dua arah terjadi bila pengiriman 

pesan dilakukan dan mendapatkan umpan balik. Komunikasi berdasarkan 

besarnya sasaran terdiri dari komunikasi massa, komunikasi kelompok 

dan komuniki perorangan. Sedangkan komunikasi berdasarkan arah 

pesan terbagi atas: komunikasi satu arah dan komunikasi timbal balik. 
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