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Penyampaian Komunikasi 

• Komunikasi verbal dan pesan-pesan verbal

• Komunikasi non verbal dan pesan-pesan non 
verbal



Komunikasi non verbal



Komunikasi dan pesan non verbal

Komunikasi non verbal : penyampaian pesan
melalui semua isyarat yang bukan kata-kata

• Komunikasi non-verbal adalah kontak mata,
ekspresi wajah, penampilan fisik, nada suara,
gerakan tubuh, pakaian dan aksesoris yang
kita gunakan semuanya memberikan efek atau
pengaruh yang cukup besar terhadap
penyampaian pesan

• Pesan non verbal : semua isyarat yang bukan
kata-kata



Petunjuk non verbal melalui...

• Bahasa tubuh/kinesik ( isyarat tangan, gerakan 
kepala, wajah dan ekspresi mata, sentuhan )

• Gesture/sikap tubuh 

• Paralinguistik

• Artifaktual

• Aroma (bau)

• Ruang,wilayah, dan jarak

• Artefak 



Komunikasi non verbal

• Hal yang perlu diperhatikan dalam (bahasa 
tubuh/sikap tubuh) adalah :

• ·  Eye contact 50%-70% = kontak mata 

• ·  Facial expression= ekspresi wajah 
(merengut, senyum, tampang marah dsb) 

• ·  Body posture= postur tubuh 

• ·  Touch = sentuhan (tapi hati- hati) 

• ·  Acsesories = perlengkapan badan dan 
pakaian



KOMUNIKASI NON VERBAL

Kalau kau benar-benar sayang padaku
Kalau kau benar-benar cinta
Tak perlu katakan semua itu
Cukup tingkah laku

Komunikasi Non verbal”

“semua isyarat/simbol/lambang yang bukan kata-kata”
Lambang-lambang, gesture, mimik muka warna, penampilan, sikap 
duduk dan berdiri, jarak, dll.

Pesan-pesan non verbal sangat berpengaruh:
Bakar bendera merah putih, pakai kaos palu arit, mengacungkan 
jari tengah.

COMM. THEORY



Manusia sebenarnya lebih dulu mempelajari 
komunikasi non verbal dari pada komunikasi 
verbal.

Mulai dari 0 – 18 bulan, manusia tergantung 
sepenuhnya terhadap komunikasi non verbal: 
sentuhan, pandangan mata, senyuman, dll. Maka 
tidaklah heran ketika terjadi pesan yang 
kontradiktif kita akan lebih pecaya kepada pesan 
Non verbalnya.
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Komunikasi non verbal sangat sulit dilacak kenapa 
begini, kenapa begitu. Kita tidak pernah tahu 
kenapa “mengangguk” berarti iya, dan 
“menggeleng” berarti tidak. “Jempol yang keatas”
berarti bagus. 

Namun bisa saja ini semua berdasarkan budaya 
manusia masa lalu, contohnya:

Kenapa orang jepang selalu menundukan kepala 
terhadap atasan? Mungkin karena budaya orang 
jepang yang berani mati, artinya dia setia, loyal 
sehingga bersedia memberikan kepalanya
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Kenapa orang kalau ketemu/kenalan berjabat 
tangan? Mungkin budaya orang dulu yang 
selalu menggunakan senjata, sehingga ketika 
berjabat tangan memperlihatkan kesan 
bersahabat (tanpa senjata).
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Suku Massai di Arfika meludah ke tanah untuk mengungkapakn 
kegembiraan, rasa sayang dab bersyukur ketika kehadiran 
teman mereka.

Orang Maori, Selandia Baru melakukan hongis, mempertemukan 
kening dan hidung dengan tamunyai sebagai penghormatan 
ketika mereka bertemu

Hal ini terjadi ketika Bill Clinton dengan Tetua Adat Maori dalam 
suatu acara tradisional pada acara pertemuan pemimpin 
APEC, September 1999.
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sifat komunikasi non verbal

1. Komunikasi non verbal seringkali tidak 

Disadari

2. Komunikasi non verbal lebih banyak pengaruhnya 
pada komunikasi, khusunya pada Interpersonal 
Communication

3. Komunikasi non verbal didasari oleh budaya, dll.
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Perbedaan Komunikasi 
Non verbal & Verbal

1.Multisaluran
Kata-kata keluar dari mulut (satu saluran), kita 
membaca (mata-satu sumber) dari buku, koran, dll. 
Tapi komunikasi non verbal bisa dari apa yang kita 
lihat, kita dengar, kita rasakan, kita cicipi, kita baui 
secara simultan. (multi saluran)

2. Mengalir terus
kata-kata bisa selesai, namun non verbal bisa terus 
bermakna. 

3. Non verbal Lebih banyak muatan emosi
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Fungsi-fungsi Komunikasi non Verbal

1. Mengulangi perilaku verbal

iya sambil mengangguk, memukulkan tangan ke meja ketika marah, 

2. memperteguh, melengkapi, memperkuat, 

meyakinkan.
intonasi suara meninggi ketika berbicara suatu yang serius/marah.

3. Menggantikan pesan verbal.

“oke” dengan jempol tanpa berkata apa-apa.

4. Dapat membantah pesan verbal.
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Ray L. “Komunikasi Non Verbal mempunyai 
peran sebesar 65% dalam proses komunikasi 
antar pribadi (tatap muka)”

COMM. THEORY



Petunjuk non verbal melalui...

• Bahasa tubuh/kinesik ( isyarat tangan, gerakan 
kepala, wajah dan ekspresi mata, sentuhan )

• Gesture/sikap tubuh 

• Paralinguistik

• Artifaktual

• Aroma (bau)

• Ruang,wilayah, dan jarak

• Artefak 



1.  Isyarat tangan

Kita paling sering menggunakan isyarat 
tangan ketika berbicara. Orang menelpon 
juga menggunakan isyarat tangan (walaupun 
lawan bicaranya tidak terlihat)

Petunjuk Kinesik/
Bahasa Tubuh
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Italia, Prancis, Spanyol, Meksiko dan Arab termasuk 
orang2 yang sangat aktif menggunakan tangan. 
Orang Bolivia jarang sekali menggunakan tangan 
(mungkin karena udara dingin)

memanggil orang. amerika: tangan keatas. Indo: 
tangan ke bawah

Amerika: jempol miring dan digoyangkan = 
menumpang gratis. Di italia= cabul 
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Riset:

Jempol mendongkak ke atas. 

1200 responden dari berbagai negara: 738 
mengartikan “ok”, 40 orang menyebut isyarat 
itu “satu” 30 orang memaknai “pelecehan 
seksual” 30 orang mengantikan “menumpang
kendaraan”  sisanya isyarat lain.
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Di amerika isyarat untuk beres, ok atau bagus.. 
Berupa lingkaran yang dibentuk oleh ibu jari 
dan telunjuk dan ketiga jarinya berdiri. Namun 
di prancis selatan “tidak ada, nol, kamu tidak 
ada artinya”, di Yunani berarti “ajakan seksual 
yang tidak sopan” sedangkan di jepang, korea 
berarti “ uang”. Bagi orang tunisia “saya akan 
bunuh kamu”
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Ind: “saya” dengan menepuk dada atau telunjuk 
menunjuk ke dada

Jepang: “saya” dengan menunjuk hidung.

Sana (menunjukan arah)

Umum: menunjuk dengan telunjuk

Sunda: menunjuk dengan jempol

Betawi: menunjuk dengan bibir monyong
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Gila

Di Ind: menempelkan jari telunjuk miring di dahi

Jerman: menggoyang-goyangkan ke lima jari tangan 
di dengan muka dengan telapak tangan 
menghadap ke orangnya

Amerika, asutralia, kanada: memutarkan telunjuk di 
samping kepala sebelah kanan, di depan pelipis 
dan telinga.

COMM. THEORY



Brasil: jempol diapit oleh jari telunjuk dan jari tengah berarti 
“good luck”

Tepuk tangan:

Ketika jenazah paus Yohaness Paulus II diusung melewati 
lapangan Sbato Petrus, Vatikan 2005. hadirin yang ramai 
bertepuk tangan untuk menghormati pimpinan gereja tsb.

Di ind: tepuk tangan berarti sesuatu yang bagus, meriah, 
spektakuler.

Di jeddah: tepuk tangan dipergunakan bagi orang yang 
kebelet BAB untuk memperingatkan orang didalam supaya 
cepat
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2. Gerakan kepala
Di Bulgaria: anggukan kepala malah berarti “tidak” 

sementara “Iya” malah mengelengkan kepala.
Di Yunani, orang mengatakan tidak dengan 

menyentakan kepala ke belakang dan 
menengadahkan wajahnya.

Di sebagian India, orang mengatakan tidak dengan 
menghentakan kepala ke belakang dan memutar 
leher sedikit.
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3. Wajah & ekpresi mata
Ciciero, tokoh retorika Romawi “wajah adalah 
cerminan jiwa”
Petunjuk fasial ini sangat penting. Dale G Lather;
“Wajah sudah lama menjadi sumber informasi 
dalam komunikasi/interaksi, inilah alat yang 
sangat penting dalam menyampaikan makna, 
hanya dalam hitungan detik”.
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Orang jepang orang yang pasif, ekspresi wajahnya 
cenderung datar, kita susah mengetahui perasaan 
mereka, apakah marah, senang, ramah, sedih, setuju, 
dll.

“Hankechi=saputangan” cerita mengenai seorang ibu 
yang anaknya meninggal, keesokan harinya ia pergi ke 
sekolah. Tanpa ekpresi/emosi apapun dia mengabari 
jika putranya telah meninggal, tanpa tetesan airmata 
namun saputangannya diremas-remas dengan kuat.

Wanita lebih banyak tersenyum ketimbang Pria. 

Namun di Korea, orang yang terlalu banyak senyum 
diartikan “orang yang bodoh”
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Dua orang pria bisa saja berkelahi gara-gara saling 

melihat, Namun

Dua orang pria saling ngedip…

Kontak mata mempunyai beberapa fungsi :

1.    Mencari Umpan Balik

memberitahu apakah komunikator akan berhubungan/ 
menghindari komunikan

Penelitian: dalam suatu pembicaraan Interpersonal 
Comm. Biasanya kita berbicara dan mendenganrkan 
sebanyak 62-75%. Sedangkan memandang/mencari 
umpan balik berkisar 38-41%.
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2.   Menginformasi giliran berbicara

komunikasi dari saya selesai dan sekarang giliran kamu

Contoh: dosen mengajukan pertanyaan, tanpa menyuruh 
menjawab (hanya memenadang seorang mahasiswa) maka 
artinya dosen tersebut menyuruh mahasiswa 
berkomunikasi dengan memberikan jawaban

3.   Ekpresif

memberitahu bagaimana perasaan
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Penelitian:
Bola mata pria paling besar ketika disodorkan 

gambar wanita cantik, seksi.
Bola mata wanita paling besar ketika disodori 

gambar pria ganteng dan bayi mungil yang lucu.

Kita biasanya memandang orang berdurasi 1,18 
detik. Bila kontak mata hanya sekilas, biasanya 
kita mempersepsikan orang tersebut: tidak suka 
terhadap kita, malu, atau sibuk
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4. Sentuhan
haptika: studi tentang sentuhan
Tamparan, pukulan, cubitan, senggolan, tepukan, 
belaian, pelukan, pegangan, rabaan, sentuhan 
sekilas.

Banyak riset menunjukan: orang yang mempunyai 
status lebih tinggi lebih banyak menyentuh orang 
yang mempunyai status di bawahnya.

Pria lebih sering menyentuh wanita daripada 
sebaliknya
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5 kategori sentuhan:

1. Fungsional-Profesional
bersifat ”dingin” dan berorientasi bisnis ex: pelayan toko 
membantu pelanggan mencocokan baju.

2. Sosial-sopan
mmbangun dan memperteguh hubungan, praktik sosial yang 
berlaku
ex: berjabat tangan

3. Persahabatan-kehangatan
setiap sentuhan yang menandakan afeksi atau hubungan yang 
akrab. Ex: merangkul ketika lama tidak bertemu.

4. Cinta-keintiman
keterikatan emosional atau ketertarikan.
ex: bermain kaki dibawah meja

5. Rangsangan Seksual
keterikatan emosional bermotif seksual.
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Orang Amerika, Australia dan Eropa Utara adalah orang 
yang anti sentuhan (sesama jenis). Di Ind. Kita biasa 
merangkul bahu teman akrab  (pria) ketika sedang 
jalan, namun jika hal itu di Sidney, London, maka 
akan banyak yang menganggap anda homoseksual. 

Sentuhan kepada kepala di sebagian negara di Timur 
adalah kurang sopan, namun di Eropa adalah berupa 
pujian.
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Barat- Sejak anak sudah bisa berbahasa (sekitar 
2-3 tahun) anak tidak terlalu banyak disentuh, 
dan diajarkan utnuk tidak disentuh oleh orang 
asing.

Seorang ibu Ind melihat bayi bule kecil nan lucu 
kemudian kita sentuh pipinya, cubit kecil.. 
Maka ibu tsb dipersepsikan kurang ajar oleh 
orang barat.
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Di orang Arab diusap jenggotnya akan merasa 
senang, terpuji. Hal ini biasa dilakukan 
pembeli kepada penjual dengan maksud 
penjual menurunkan harga.

Di Ind. Mengusap jenggot tidak sopan.
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Di Spanyol. Orang diharapkan menjabat tangan 
dengan 5-7 goyangan tangan. Di Prancis 1 Kali.

Di sunda, salaman tradisional dengan 
mempertemukan kedua telapak tangan dan 
menyentuh tangan orang.
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Tubuh 
untuk ibu

PRIA

Tubuh untuk 
AYAH

Tubuh untuk 
Kawan sesama 

jenis

Tubuh untuk 
Kawan berbeda 

jenis



Tubuh 
untuk ibu

WANITA

Tubuh untuk 
AYAH

Tubuh untuk 
Kawan sesama 

jenis

Tubuh untuk 
Kawan berbeda 

jenis



Kinesik/gesture = tindakan, sikap

kita mengenal beberapa istilah:

1. Membusungkan dada = sombong

2. Menundukan kepala = merendah

3. Berdiri tegak = berani

4. Bertopang dagu = sedih

5. Menadahkan tangan  = bermohon/meminta

6. Merah muka = malu

7. Dahi berkerut = bingung

8. Kedipan mata = simpati

9. Tangan mengepal = menahan kesal

11. mondar-mandir = resah

COMM. THEORY



COMM. THEORY

Paralingusitik=cara orang menyampaikan 
lambang2/simbol2

Bagaimana mengungkapkan? (suara)

: tinggi rendah nada suara, kecepatan berbicara, 
suara terputus-putus, suara sengau, suara 
serak, gugaman, desahan, tawa, erangan, 
dialek, dll.

Petunjuk paralinguistik



Komunikan memprediksi Komunikator juga 
melalui suara. Namun ini semua tidaklah 
sepenuhnya benar. Kita sering terpukau 
dengan suara Penyiar Radio, lalu kita 
membayangkan orangnya dan ternyata ketika 
ketemu orangnya tidak seperti yang kita 
bayangkan.
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Oh yes, oh no…

Suara keras berkesan marah, namun kita harus teliti 
juga, kadang suara keras diakibatkan budaya. Ex: 
orang batak.

Bangsa yang suka berbicara keras adalah orang arab. 
Makin suka sama orang, makin keras suaranya. 

Bagi orang arab. Suara keras melambangakan 
ketulusan sedangkan suara pelan melambangkan 
kelemahan dan tipu daya.
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Segala macam penampilan: baju yang dipakai, farfum, tas, kosmetik, 
sepatu, kacamata, gelang, cincin, anting-anting, jam tangan, model 
rambut dll.

Perhatian terhadap penampilan sudah lama sekali. Orang purbapun 
telah melakukannya; mereka menggunakan tulang untuk dijadikan 
kalung, mereka mengecat tubuh, dan merajah (tato) untuk terlihat 
lebih menarik.

Kini, wanita modern juga menghiasi wajah dengan : bedak, 
eyeshadow, lisptik, dll.
Sebuah radio swasta di Bandung melakukan penelitian, wanita 

memakai lisptik rata-rata 16 kali setiap minggunya.

Kita seringkali mempersepsi orang berdasarkan penampilan

Petunjuk Artifaktual
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Pakaian 
Pakaian biasanya tergantung kepada: agama, kebiasaan, 

tuntutan lingkungan (ekologis),  kenyamanan, citra yang 
ingin dibentuk.

Agama-jilbab, gamis, dll

Kebiasaan-kebiasaan: memakai rok, kebiasaan memakai 
celana pendek, dll

Tuntutan Lingkungan:musim dingin-pakaian tebal, pantai-
pakaian minim

Kenyamanan: kenyamanan memakai

Citra : sesuai dengan mode, tren, jas, dll.
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Pakaian dipengaruhi juga budaya: amerika pakaian 
polos dan berwarna teduh (biru muda, coklat muda, 
putih) biasanya untuk kegiatan bisnis. Di India dan 
Arab, busana bisnisnya memakai pakaian adat 
(seperti gamis)

Setiap acara penting dalam kehidupan manusia juga 
membutuhkan pakaian yang khusus. Ex:

Wisuda-toga, perkawinan. 
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Pakaian juga menunjukkan identitas, berjas 
putih-dokter, tentara-seragam loreng-loreng, 
polisi-seragam coklat, PLN-biru muda.

pakaian seragam cukup populer: polisi, tentara, 
supir PPD, busway, SD, SMP, SMU, dll. 
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Kita cenderung mempersepsi dan memperlakukan 
orang yang sama dengan cara yang berbeda
ketika ia menggenakan pakaian yang berbeda.

Riset: di suatu dept store penjualannya naik ketika 
semua pelayannya diharuskan memakai pakaian 
yang rapih (co: kemeja dan dasi, ce: kemeja, rok 
dan blazer). Tadinya hanya pakaian casual. 

Copet seringkali berpakaian rapih (kemeja, dasi, tas 
kulit)
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Ketika melakukan kunjungan kerja, Ketua Komisi 
A. DPRD sukabumi, Santoso merasa 
tersinggung atas sikap seorang pejabat 
Perhutani yang menyambutnya di suatu 
penginapan dengan hanya memakai celana 
pendek dan baju kaos
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Pakaian jelas mengkomunikasi sesuatu, apakah itu motifnya, 
modelnya, bahannya, mereknya, longgar/ketat, rapi/kusut, 
apakah kancing-kancingnya diluar kebiasaan, dll.

Dulu, 14 desember 1999. dalam acar talkshow di TV, 
pengamat politik Hermawan Sulistyo memakai kemeja 
berlambang bender amerika, sehingga memancik 
keberatan pemirsa, dimana besoknya di koran kompas 
pada rubik surat pembaca salah seorang pemirsa 
menulis:”Pak hermawan sebagai pengamat politik saat ini 
sedang dipolitisir oleh amerika, secara tak sadar 
mempromosikan diri sebagai figur yang bisa dibeli oleh 
AS.. Seorang pengamat yang bertatakrama tidak etis 
untuk tambil seperti pak hermawan”
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Aroma/bau-bauan

Aroma/Bau-bauan khususnya yang wangi sudah 
berabad-abad digunakan untuk menyampaikan 
pesan. Suku2 primitif menggunakan aroma tumbuh-
tumbuhan sebagai farfum.

Aroma dapat mengirim pesan sebagai godaan, rayuaan, 
ekpresi feminimitas atau maskulinitas.

Farfum melambangkan citra, kesan, status seseorang 
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Orang yang ahli dapat membedakan  aroma parfum, 
apakah farfum untuk wanita, apakah untuk pria? 
Apakah parfum mahal /murah?

Kita juga bisa mempersepsi orang berdasarkan bau 
dari tubuhnya atau dari rumahnya. Orang yang 
bau oli: montir, orang bau obat:dokter, perawat. 
Rumah bau kemenyan setiap malam jumat: 
kepercayaannya (bertapa, dll), rumah tetangga 
yang bau jengkol goreng: selera penguninya.
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Harry Darsono (designer) “Wangian mengirim 
pesan lebih mendalam” 

Victor Hugo “tidak sesuatupun yang dapat 
membangkitkan kenangan sehebat bau”

COMM. THEORY



Petunjuk Ruang, wilayah & Jarak

COMM. THEORY

Hewan jantan akan menguasai suatu 
wilayah tertentu dan menganggap bahwa 
itu hak miliknya, hewan ini akan marah jika 
wilayah tersebut dimasuki oleh hewan 
sejenis (sekelamin) ataupun tidak sejenis. 
Namun jika lain kelain diperbolehkan.



Setiap orang punya ruang pribadi imajiner, yang bila 
dilanggar akan membuatnya tidak nyaman/kecewa. Kita 
selalu membawa ruang pribadi ini ke ruang-ruang publik: 
di bis, di restoran, di jalan, dll. Kita akan merasa tidak 
nyaman (risih) ketika orang tidak kita kenal terlalu dekat.

Kita akan risih ketika sedang naik lift yang penuh... Kita 
berusaha supaya tidak menyenggol orang lain, diam kaku, 
dan menghindar untuk berkomunikasi.

Di tempat umum, perpustakaan, kita meletakkan jaket atau 
buku diatas meja/bangku sebagai tanda, “meja/kursi ini 
milikku” lalu kita pergi ke  toilet, kemudian ada orang 
yang memindahkannya..kita tidak suka, padahal itu 
tempat umum.
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Termasuk juga dalam kom non verbal 
berkaitan dengan ruang dan wilayah:
tulisan “awas anjing galak”, “selain karyawan dilarang 

masuk” di kamar hotel “don’t distrub” “bukan jalan 
umum”. Bahkan di rumah juga dibagi-bagi pula, 
mana daerah yang umum: yang bisa dimasuki 
setiap penghuni rumah, mana daerah yang hanya 
boleh dimasuki oleh orangtua. 

Meja makan, ada kursi khusus untuk ayah. 
Dalam keluargapun, seorang anak bisa merasa tidak 

nyaman ketika orangtuanya mengutak-atik lemari 
anaknya.
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1. Jarak intim: 0 – 45 cm
pasangan suami istri, bayi & ibu.

2. Jarak Pribadi: 45 – 75 cm, 75 – 120 cm
45 – 75: anak & orangtua, teman akrab, dll.

75-120: teman
3. Jarak sosial: 120 – 360cm

120 – 210cm:  meeting internal, informal
210-360cm : meeting formal

4. Jarak Publik: 360 – 750cm
360-450cm: di jalan, kita mengambil jarak terhadap orang 
yg kita curigai
450 – 750cm: kita mengambil jarak terhadap tokoh

Jarak

COMM. THEORY



Faktor-faktor yang mempengaruhi
Komunikasi Ruang
1. Status
2. Kultur: orang USA Berdiri cukup jauh, orang arab berdiri 

cukup dekat
3. Konteks: makin besar ruang fisik maka kita akan 

cenderung mendekat. 
4. Masalah yang dibahas: rahasia, maka kita akan 

mendekat.
5. Usia: anak-anak berdiri lebih dekat ketimbang orang 

dewasa
6. Jenis Kelamin: wanita berdiri lebih berdekatan satu 

sama lain ketimbang pria
7. Ketertarikan : tidak tertarik=jauh
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Pertama kali kita masuk kelas.. Kita akan memilih mau duduk 
di mana? depan, tengah, belakang.

Depan: orang pandai, ingin memperhatikan, hangat, terbuka
Tengah: tidak ingin menonjol
Belakang: ketidakpedulian.

Duduk dengan badan sepenuhnya menyender ke kursi, dan 
kaki dinaikkan ke meja dianggap tidak sopan di asia, 
namun di amerika ini hal yang wajar.

Sila, sebagian suku di indonesia jika ada pertemuan-
pertemuan keluarga cenderung duduk bersila/lesehan

Posisi Duduk dan Pengaturan Ruangan

COMM. THEORY



Duduk. Wanita lebih tidak bebas, wanita dianggap tidak 
sopan jika duduk kedua kakinya 
terbuka/merenggang.

Bawahan akan merasa nyaman jika menghadap bos 
dan diterima dikursi yang duduknya bersebelahan 
atau bersiku, tidak secara berhadapan, apalagi jika 
mejanya si bos besar dan lebar. Ini menandakan 
“kamu bawahan saya, ayo kita bicarakan secara 
prosedural”



Maka polisi dalam mengintrogasi orang yang 
dicurigai dengan meniadakan meja, hal ini agar 
mendorong orang yang dicurigai berbicara terus 
terang.

Salah satu sistem manajemen yang arif mengatakan 
“jangan panggil orang ke kantor anda, itu 
menakutkan mereka, kunjungilah ke kantor 
mereka”.

Semakin formal penataan ruangan, semakin formal 
pula komunikasi yang terjadi. Makanya banyak 
pertemuan bisnis (lobi) dilaksanakan di restoran, 
lapangan golf, dll.
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Pintu ruangan kantor yang selalu terbuka akan 
dipersepsikan berbeda dengan orang yang pintu 
kantor tertutup.

Dalam rapat, susunan duduk juga merupakan pesan 
non verbal, biasanya pemimpin rapat menempati 
kepala meja, orang yang paling dekat, di kanan-kiri 
adalah kaki tangannya.

Perundingan/rapat yang tinggi (tingkat negara) 
biasanya mejanya bundar, hal ini untuk menunjukan 
bahwa kedua belah pihak adalah sama statusnya.
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Semakin besar ruangan kantor seseorang, semaki tinggi 
kursinya maka semakin tinggi status/jabatannya.

Dalam acara seremonial yang penting, biasanya orang 
yang duduk di baris paling depan adalah orang yang 
paling penting. 

Di pengadilan, pendangan kontras biasa terjadi, hakim 
di tengah, di stage dan menduduki kursi yang tinggi, 
sedangkan terdakwa duduk di tengah dengan kursi 
yang kecil.
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Petunjuk Warna

Kita sering menggunakan warna untuk menunjukan 
emosional, cita rasa, politik, keyakinan, dll.

Matanya hijau kalau lihat duit

Motorola V-Series: 
Hobi Joging…. Radar Blue untuk anda, kalau anda 
orangnya cool, ada light titanium, dan utnuk anda yang 
individual dan kalem, Galaxy gray pas untuk anda…

Di Ind. Merah muda adalah warna feminim, atau warna 
romantis. Biru = warna maskulin. Kita akan merasa aneh 
jika melihat ade rai memakai kaos pink.
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Ketika Pemilu, pasti kita akan selalu melihat 
banyaknya warna…. Ungkapan dalam berita “kita 
akan memerahkan jakarta”. 

Politik:
Merah=PDIP
Kuning = Golkar
Hijau = PPP, PKB
Biru = Demokrat, PAN
Putih kuning = PKS
Kita akan merasa aneh jika megawati tampil di 

media memaki pakaian kuning atau SBY tampil 
memaki jas warna merah..
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Warna juga banyak dipakai di perusahaan-perusahaan 

dan perguruan tinggi:

Ex: biru (bank mandiri), kuning biru (bank Mega)  Hijau (BNI), 
dll.

PLN, TELKOM (Biru), PEMDA (Coklat muda), Trans TV 
(seragam Hitam), dll

UI (Kuning), UNPAD (Hijau), Trisakti (Biru), dll

Secara umum:

Putih: berkesan positif, suci, bersih, murni

Merah :keberanian

Hitam: kotor, mistik, brutal
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kita juga mempunyai norma (aturan tidak 
tertulis) berkaitan dengan warna pakaian, 
warna apakah yang cocok untuk acara 
tertentu (pesta, kuliah, kerja, jalan2, 
pertemuan keluarga, pemakaman), cuaca 
tertentu (kalau panas jangan pakai yang gelap; 
hitam), kalau malam hari, siang hari, dll 
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Uraian suasana hati berkaitan dengan warna

Menggairahkan :Merah

Nyaman, lembut, menenangkan:biru

Tertekan, bingung: orange

Melindungi: coklat, ungu, hitam

Patah hati, sedih, murung: hitam, coklat

Kalem, damai, tenteram: biru, hijau

Berwibawa: ungu

Riang, gembira:  kuning

Menantang, melawan, memusuhi: merah, ornage, hitam

Berkuasa, kuat: hitam
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Di China, merah digunakan untuk suasana bahagia, 
perayaan, di jepang menandakan kemarahan dan 
bahaya, di jepang warna putih menandakan 
kesedihan dan hitam menandakan kebahagiaan.

Dalam tiap budaya, ada warna pakaian yang layak 
dipakai dan tidak layak dipakai.

wanita lebih bebas, mereka lazim menggunakan 
warna merah atau ungu. Sedangkan pria yang 
memakai kemeja warna merah menyala sangat 
jarang.
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Namun banyak sekali pakaian adat yang berwarna 
mencolok (baik untuk pria maupun wanita) ex: 
padang

Pebisnis jepang (sarariman=salary man) mempunyai 
warna yang baku untuk bisnis: kemeja putih, dasi 
gelap , jas gelap, sepatu hitam mengkilat.

Di Brasil, pria lebih suka memaki sepatu coklat 
ketimbang hitam.
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Frekuensi kedipan mata akan bertambah ketika mata 
dihadapkan pada warna merah menyala.

Warna merah juga dipercaya dapat menambah rasa 
lapar dan selera makan, hal ini diterapkan (dekorasi) 
di rumah makan cepat saji. 

Warna hijau, merah dan kuning berlaku universal bagi 
lampu pengatur lalu lintas, namun untuk pelat No. di 
arab, pelat putih berarti kendaraan pribadi
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Faktor Usia juga berpengaruh dalam 
menentukan warna.

Riset: pasangan berusia lanjut ternyata lebih 
menyukai dinding rumahnya berwarna kalem, 
teduh. Sedangkan pasangan muda lebih 
menyenangi warna cerah.
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Pada th 1990-an, final bola (liga champion) antara MU Vs 
Lipervool, diman kedua kesebelasan ini mempunyai 
seragam kebesarannya sama-sama merah. Sebelum 
pertanding maka dilakuakn undian siapa yang berhak 
memakai seragam merah.. Tim yang dijagokan menang 
(Liverpool) ternyata kalah setalah mereka diundi dan 
diharuskan memakai seragam selain merah. Seorang 
pengamat sepak bola mengemukakan bahwa warna 
kostum mereka yang adem membuat semangat mereka 
jadi lembek sehingga merekapun kalah
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Untuk lampu lalu lintas (kuning, merah, hijau) 
hampir semua negara sama (standard), 
namun untuk pelat mobil:

Di arab saudi, pelat mobil putih = kendaraan 
pribadi, pelat kuning=taksi pelat merah= 
kendaraan um yang besar (bis), dan pelat biru = 
angkutan barang.

Di Oman, kendaraan milik pemerintah=hitam, 
kendaraan umum=merah, kuning=kendaraan 
pribadi.
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Petunjuk artefak (barang)

Segala sesuatu hasil karya manusia; rumah, perabot 
rumah, kendaraan (jaguar, BMW; Motor gede), patung, 
lukisan (afandi), foto , Handphone (HP terbaru, canggih), 
buku yang dipajang, piagam, pulpen, jam, dll.

Kendaraan:

BMW: dinamis, modern, muda

Mercy: Sukses, mapan

Volvo: formal, pejabat, konservatif

Camry: Pimpinan redaksi, pejabat

Harley: macho, jantan
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Rumah: rumahnya besar tidak?, lokasinya 
dimana?, model rumahnya seperti apa? 
Klasik, natural, modern, minimalis, dll

Perabot rumah:

TV Plasma, semua perabot kristal, semuanya 
jati, dll.

Patung: 

patung apa? Siapa yang mahat? Seberapa 
besar?

Pulpen:Mont blanc?
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Foto:

Foto salaman dengan presiden, pejabat

Foto keliling dunia

Foto dengan tokoh, artis, dll.

Piagam, medali, certificate,:

Piala citra, oscar, Piagam Muri, Guiness book of record, 
piagam putri indonesia, dll.

Dalam rumahnya terpajang: harimau, kepala rusa, senapan, 
dll = pemburu

Buku: dalam rumahnya dipajang buku-buku agama, atau 
buku-buku komik, novel, politik, hukum, dll.
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Di jepang, benda yang nampaknya sepele namun 
bisa menggagalkan bisnis: kartu nama. Orang 
jepang punya kebiasaan untuk bertukar kartu 
nama (terutama urusan bisnis), mereka akan teliti 
sekali dengan isi kartu nama: nama perusahaan, 
jabatan, nama orangnya, gelar akademis, nama 
keluarga, alamat. Jika kita menerima kartu nama 
dari orang jepang, maka kita jangan langsung 
menyimpannya di dompet atau meletakan 
dimeja. Mereka akan tersinggung. Usahakan kita 
mengamatinya dulu.
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Jika kita berkunjung ke Cina, jangan memberikan 
jam dinding, hal ini bagi mereka bisa 
bermakna kematian.

“ngapain elo ngasih ini, pengen gw cepet mati?”
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Penting memahami komunikasi 
non verbal dan pesan non 

verbal

?



Perbandingan penggunaan komunikasi

verbal dan non verbal

7% KATA-KATA

38% SUARA

NON-VERBAL

55%

Sumber: Prof. Albert Mehrabian

University of California - Los Angeles



What you Say : Verbal ( 7 % )



How you sound : Voice ( 38 %)



How you look : Visual ( 55 % )
Lat-3V



Tugas. Sendiri-sendiri

Sebutkan contoh sebanyak mungkin komunikasi non 
verbal yang anda ketahui! sertakan juga 
artinya/maksudnya
1. Bahasa tubuh

1.1. Isyarat Tangan
1.2. Gerakan kepala
1.3. Wajah & Ekpresi Mata
1.4. Sentuhan

2. Arifaktual (Penampilan)
3. Aroma/bau-bauan
4. Ruang, Wilayah & Jarak
5. Petunjuk Warna
6. Petunjuk Artefak

COMM. THEORY


