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Penyampaian Komunikasi 

• Komunikasi verbal dan pesan-pesan verbal

• Komunikasi non verbal dan pesan-pesan non 
verbal



KOMUNIKASI VERBAL

Komunikasi verbal adalah “komunikasi 
dengan kata-kata”

Komunikasi verbal kelihatannya mudah, kata-
kata hampir mempunyai arti yang sama, 
namun nyatanya komunikasi verbal tidak 
semudah yang kita kira.

COMM. THEORY



Komunikasi verbal dan pesan 
verbal 

• Komunikasi verbal : penyampaian pesan 
melalui lisan dan tulisan yang berbentuk 
bahasa (kalimat dan kata)

• Bahasa : seperangkat simbol, dengan aturan 
untuk mengkombinasikan simbol-simbol,yang 
digunakan 

• Fungsi bahasa : - naming, interaksi,transmisi informasi (Barker)

- mengenal dunia sekitar,berhub dengan orang lain,

menciptakan koherensi dalam kehidupan (Book)

• Keterbatasan bahasa ( mewakili objek, bersifat ambigu,mengandung bias 
budaya,bercampurnya fakta,penafsiran & penilaian)

• Kerumitan makna kata ( makna melekat pada orang)

• Pesan verbal  : lisan dan tulisan



Komunikasi verbal

• Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan
tutur kata baik dengan tulisan maupun
tidak,dengan memperhatikan beberapa hal
sebagai berikut :

• · Pitch= ketinggian suara 

• ·  Intonation= intonasi 

• ·  Courtesy = kesopanan

• ·  Tone = nada

• ·  Understanding= pengertian 

• ·  Rate = kecepatan 

• ·  Enunciation= lafal ucapan



Penting memahami komunikasi 
verbal dan pesan verbal

• Ragam bahasa (bahasa Internasional, bahasa 
Nasional, bahasa daerah, bahasa gaul,gender 
dalam bahasa)

• Ragam budaya

• Perbedaan gender

• Adanya keterbatasan bahasa 

• Adanya kerumitan makna

• Bahasa bersifat kontekstual



Tiruan bunyi senjata api (pistol)

Bang (Amerika)

Peng (Jerman)

Paw (Belanda)

Dor (Ind)

Tang (Korea)

Pan (Prancis)

Bam (Jepang)

Thain (India)
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Seorang ibu belanja barang elektronik di Glodok, 
ketika si ibu menawar barang dengan harga 
murah, maka dijawab oleh si penjual (chinese 
yang tidak bisa mengucapkan r) “lugila”. Si ibu 
marah…. Maksudnya “rugilah”

Gadis remaja yang baru pertama kali ke pasar 
untuk beli daging
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G: beli daging pak
P: daging apa? Sapi, kambing apa ayam non?
G: Daging sapi pak.
P: yang lokal apa yang impor non?
G: ada yang impor juga ya pak? Ya udah yang impor aja deh
P: impor dari mana neng? Amerika, australia apa new zealand?
G: aduuh si bapak bikin bingung aja sih, emangnya apa bedanya sih 

pak? Ya udah yang dari Amerika aja deh pak!
P: Daging sapi dari amerika ada 2 macam non, yang mahal dan 

murah, kalo yang mahal daging sapi sehat terus kalo yang 
murah daging sapi gila, maklum sekarang ini lagi musim sapi 
gila, jadi non mau yang mana??

G: Nggak jadi ah pak.. Mau beli daging aja ribet banget.
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Verbal...

• Melalui bahasa

• Fungsi bahasa

• Berbahasa melalui : asosiasi, imitasi, 
peneguhan

• Keterbatasan bahasa

• Perbedaan dalam budaya, etnis, pria-wanita, 
kelompok,...



Bahasa

“Alat yang dimiliki bersama (kesepakatan) untuk 
mengungkapkan ide, gagasan, informasi, dll”

Fungsi Bahasa:

Yang paling mendasar adalah untuk menamai 
atau menjuluki orang, objek dan peristiwa
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Bagaimana kita dapat berbahasa 
(berkata-kata) ?
Menurut teori: anak-anak memperoleh pengetahuan
Bahasa (kata-kata) melalui tiga proses:

1.  Asosiasi 
(menghubungkan bunyi dengan objek)
Misalkan bayi mengeluarkan suara “u u” lalu si ibu 
memberikan susu. Sejak saat itu jika ia ingin susu maka 
dia mengeluarkan suara “u u“
bayi menyentuh gelas dan mengeluarkan bunyi “uu” 
dan ibunya menganggap ia haus, maka di kasih susu.
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2.  Imitasi

(menirukan bunyi, suara)

ketika ibu memberikan minum si ibu menngucapkan 
“num” maka ketika bayi ingin minum dia akan berusah 
mengucapkan “num”

3.  Peneguhan

(ungkapan konfirmasi kebenaran yang dinyatakan ketika 
anak mengucapkan kata-kata dengan benar)

Biasanya berbentuk senyuman, pelukan, atau perkataan 
kamu pintar, kamu benar, dll.
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Sangat sulit mencari tahu kenapa kata tertentu 
cocok/dipakai untuk menggambarkan suatu 
objek. Kita tidak tahu kenapa benda tempat 
duduk kita bernama “kursi”, kenapa namanya 
tidak “kasur”. apa yang kita pakai untuk 
menulis bernama “pulpen” kenapa namanya 
tidak “kertas”, dll.
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Namun ada beberapa sumber informasi asal muasal 
beberapa kata ini:

Salary – salt money: gaji berupa garam  yang 
dibayarkan kepada pegawai.

Fee – dari bhs jerman: sapi, upah pekerja dulu di 
jerman berupa sapi.

Datsun – merek mobil, dulu ada mobil  jepang 
bermerek datto, lalu kemudian keluar generasi 
barunya/varian baru, dikasih nama datsun, sun- dari 
bhs inggris son: anak  datsun= anak dari datto
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Keterbatasan Bahasa

Keterbatasan jumlah kata untuk mewakili 
objek

Kata-kata dalam bahasa cenderung dikotomis,
berlawan, ex: kaya-miskin, besar-kecil, kawan-
musuh, benar–salah, tajam-tumpul, ringan-berat, 
pintar-bodoh, kuat lemah, pasif-aktif. 

Kita jarang sekali menemukan kata yang mewakili benda 
yang tidak besar tapi tidak kecil, belum bisa dibilang 
besar, dikatakan (di inggris ada istilah, big, large, 
giant) lebih dari ringan namun tidak berat, tidak 
berat namun tidak ringan.. 
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Tidak pintar tapi tidak bodoh,  dll. 
Pengambaran ini biasa kita pakai dengan menengah, 

menengah ke bawah, menengah ke atas, sedang, 
agak, kurang, sekali, cukup, dll. 

Ex: kurang pintar, agak bodoh, cukup kuat, kuat sekali.
kata-kata ini masih dirasakan kurang-terbatas. Kita tidak 

punya satu kata yang khas untuk menggambarkan 
kurang pintar, agak pintar, cukup pintar, dll.

Akibatnya: sering hal ini mempengaruhi cara berpikir kita, 
“jika kamu bukan tidak ikut saya (teman saya) maka 
kamu musuh saya”
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Dalam warna pun demikian.

Kita menyebut orang Eropa dengan orang 
berkulit putih, tetapi apakah kulit mereka 
benar-benar putih seperti kertas? Bangsa 
Jepang dan China disebut memiliki kulit 
kuning, apakah benar-benar warna kuning? 

Kita tidak punya kata untuk menyebutkan 
warna kulit tersebut
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Menurut ilmu pengetahuan, mata kita bisa 
membedakan 7 juta warna. Kalau setiap warna 
yang kita lihat mempunyai kata, maka kita akan 
mempunyai 7 juta kata. Tapi nyatanya kita hanya 
mengenal beberapa warna. 

Warna cat, dalam list warnanya banyak sekali 
(walaupun tidak  7 juta) tapi segitu juga sudah 
membuat kita pusing, mereka juga tidak punya 
kata untuk tiap warnanya, mereka hanya 
mencantumkan code.
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Kata-kata banyak bersifat ambigu

Berat: 

1. berat badan saya 60 kg

2. Dosen memberikan sanksi yang berat

3. Kepala saya kayaknya berat sekali

4. Ujian ini berat 

5. Kita belum makan berat hari ini
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Panas: kopi panas, ruangan ini panas, adegan panas.

Dalam sehari-hari kata-kata ambigu juga sering kita pakai, 
namun dengan tujuan untuk memperhalus.

Ex:

“ayo kita menyantap makanan laut” ketimbang “ayo kita 
menyantap ikan mati”.

“Orang itu telah berpulang” ketimbang “orang itu telah mati”

Kamar kecil, buang air besar, kemaluan, menggauli istri, 
dibawah rata-rata (bodoh, idiot), daerah tertinggal 
(miskin), daerah rawan pangan (daerah kelaparan), uang 
jasa (uang suap), harga disesuaikan (dinaikan), para aktivis 
sudah diamankan (ditangkap).
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“saya menemukan buku kuno tentang raja-raja 
yang dimakan rayap”

= saya menemukan buku kuno yang dimakan rayap dan sisnya 

tentang raja-raja

= saya menemukan buku kuno, isinya tentang raja-raja yang 
dimakan rayap
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Kata-kata bersifat kontekstual

+ Pak apa kabar?
- aduh, badan saya lagi tidak enak nih
+ oh gitu kalau istri gimana pak?
- Kalau isitri saya sih enak

Kata amis bagi orang sunda berarti manis, tapi ini 
hanya untuk rasa. Jadi tidak tepat jika “wah cewe 
itu amis pisan euy”

Hareudang=panas, tidak tepat jika
“kopi itu hareudang pisan”
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Receipt: menerima- untuk yang konkret
I received a letter yesterday

Accept: menerima- untuk yang abstrak
I accept your suggestion

Pengunaan kata yang tepat
Kata ganti I: aku, hamba, gue, saya, dan 
kata ganti You: anda, kamu, engkau, elu
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Kata-kata dipengaruhi oleh waktu. kata-kata 
(istilah) baru muncul kata-kata yang lama 
hilang.

Istilah yang banyak dipakai orba kini mulai 
hilang: pelita, pembangunan manusia 
seutuhnya, siap tingal landas, dll.
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Bahasa juga dipengaruhi lingkungan dan Rasa 
kepedulian

Example: 

orang Eskimo mempunyai 30 kata untuk menggambarkan 
salju: salju sedang turun, salju tertiup angin, dll.

Di arab, ada banyak sekali istilah untuk menggambarkan 
unta, tergantung dari warnanya, usianya, struktur tubuh, 
kondisi, dll.

Banyak juga kata untuk melukiskan kurma, hampir 200 kata, 
20 kata untuk padang pasir. Mungkin sama dengan kita 
untuk melukiskan rice: beras, padi, gabah, nasi
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Sunda, banyak sekali kata ganti untuk orang pertama: 
abdi, kuring, uing, urang, dewek, Sedangkan kata 
ganti orang ke 2: andika, anjeun, maneh, sia, silaing.

Makan (sunda):
Neda (untuk diri sendiri), tuang (untuk orang yang 
dihormati, dahar (teman sebaya, bawahan, 
pembantu), nyatu (untuk hewan)

Hal ini menandakan bahwa orang sunda peduli, sangat 
memperhatikan makan??
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Di Indonesia, banyak sekali kata yang 
menggambarkan wanita yang dibayar untuk 
seks: pelacur, Wanita tuna susila (WTS), 
Pekerja seks komersial (PSK). 

Gelandangan, Tunawisma, pengemis, tukang 
minta-minta.

Babu, pelayan, pembantu rumah tangga, 
pramuwisma.

Buruh, kuli.
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Kata-kata sebenarnya tidak punya arti, kecuali 
bila kita sendiri yang mengartikannya.

Meja, bangku, kursi, papan tulis, dll

Bhazzighoor, carreedox, croovuoc



Perbedaan budaya

Orang batak Solat jumat di tasikmalaya  setelah sholat sendalnya hilang
Medan : bah! Sendalku kemana, siapa yang ambil?
Agus : pahili mereun
Medan : siapa itu pak Hili?
Ujang : eh, pagentos mereun pak!
Medan : siapa itu pak Gentos
Dadang : aduuh..kumaha nya.. Patuker mereun
Medan : nah..tambah pula yang lain, siapa itu pak Tuker? Berarti pa Hili, 

Pak Gentos sama Pak Tuker kerjasamanya nyolong sendal saya?
Asep : panginten…

Pahili, pagentos, pekuter = tertuker
Mereun, panginten= mungkin
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Cicing (sunda)= diam (bali) anjing
Orang jawa bisa menjawab “dalem” ketika dipanggil, 

yang artinya “ada”, walaupun  dianya di luar.
Kenceng (bali)= lurus “jalannya kenceng terus” bukan  

bawa mobilnya yang ngebut.
“ngopi”=makanan kecil dan minuman kecil (yang tidak 

harus kopi)
Bisa saja ajakan orang sunda “ngopi dulu yuk” tapi 

dikasihnya es sirop.



Mangga (sunda) = silahkan

Teriakan “Ngompoool” orang madura berarti 
“ngumpul”.

Butuh (kalimantan selatan)=alat kelamin pria

Ulang (batak mandailing)=jangan.

Ketika anak batak mandailing dipukul akibat 
bandel, “ulang bang, ulang bang”



Amerika : “a clock runs” (jam berlari) ind “jam 
berjalan”. Hal ini dikarenakan perbedaan 
persepsi tentang waktu. Orang ind. terbiasa 
santai dan terlambat, namun orang amerika 
mereka on time.



Di Jawa tengah dan Timur, ketika Lebaran dan 
saling salaman, maka kebanyakan mereka 
akan mengucapkan “sugeng riyadi” jika tidak 
tahu maka kita akan menyangka namanya? 
Tapi kok semua orang nyebutnya “sugeng 
riyadi” ternyata sugeng riyadi=selamat hari 
raya
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Suku tertentu punya bahasa yang khas
Tyas (mahasiswa sunda yang kuliah di Sulawesi). 

Suatu hari dia mengunjungi teman kuliahnya, 
Setelah di ruang tamu, maka sang ayah berkata 
sama pembantunya “kasih siram air teh panas 
dulu tamu itu”. (kasih minum dulu tamu itu air the 
panas)

Ketika di pasar, ia bingung mendengar pembicaraan 
“tomat ke sana 1 kilo berapa?” (harga tomat yang 
disana itu berapa?). “Rica kemari satu ons 
berapa?” (berapa harga cabe ini?). Lalu si ibu 
berkata, “ya sudah, beli kesana satu kilo, kemari 
satu ons”



Suku-suku tertentu di Indonesia senang menyingkat 

kata-kata.

Padang: berapa jadi bara, kemana jadi kama, pergi menjadi 
pai, dimana jadi dima, siapa jadi sia. Bagaimana kabarnya 
jadi ba’akaba,

Papua: saya pergi jadi sapi, sapi pergi ke pasar=saya pergi ke 
pasar, kamu pergi jadi kopi, kopi ke jawa=kamu pergi ke 
jawa

Ind timur, menado

kitorang=kita orang, dia punya=depe, depe rumah = dia 
punya rumah (bukan down payment rumah)
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Bhs Indo Vs Bhs Malaysia
Karena sama-sama melayu, maka banyak sekali kata-kata yang 

sama, namun kata-kata yang sama dan istilahnya seringkali 
berbeda arti dan sering terdengan lucu karena perbedaan arti

“sepasang kelamin (suami istri) tinggal di rumah itu”
“mari kita tengok wayang (film)”
“bom telah menjahanamkan beberpa bangunan” 

menjahanamkan=merusakkan
Dadah= ganja
Awak punya kereta pribadi? Kereta = mobil
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Bilik = kamar
Budak = anak
Kasut = sepatu
Pejabat = kantor
Mangga = kunci gembok
Percuma = gratis
Seronok = bagus, indah
Tandas = WC
Padang letak kereta = tempat parkir
Pintu Kecemasan = Pintu darurat
Pusing-pusing = keliling
Tambang = ongkos
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Saking banyaknya kata-kata yang sama namun 
maksudnya berbeda dan kadang terdengar lucu 
ditelinga kita, jadi banyak joke:

Rumah sakit korban lelaki (rumah sakit bersalin)

Pasukan basah kuyup (angkatan laut)

Pasukan awang-awang (angkatan udara)

Hentak-hentak bumi (jalan di tempat)

Askar tak berguna (pensiunan tentara)



Bhs Indonesia Vs asing

Tagalog, bawal = dilarang
Bagong=baru, bagong milenyo (milenium baru)
Balita= berita
Jepang, cincin=alat kelamin pria
Ce jepang pacaran sama cowo Ind, mendekati perkawinan
Cowo : kamu suka cincin seperti apa?
Cewe : he..he.. (kaget)
Cowo : yang besar apa yang kecil?
Cewe : he…. (tersipu malu)
Cowo : kayaknya kamu suka sekali sampai tersipu malu-

malu gitu, ya sudah ini saya kasih sekarang deh…
Tai dalam bahasa jepang = kesatuan
“kita harus menjaga nama baik tai kita masing-masing” 



Bahasa Argot

Bahasa khas yang dipakai suatu komunitas tertentu: 
bahasa gaul, bahasa kaum homo, kaum pengguna 
(narkoba), polisi, intel, dokter,  dll.

Fungsi: 

1. supaya orang diluar komunitasnya tidak 
memahami.

2. Memelihara identitas dan solidaritas kelompok
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Ex: baronang= baru

“Akika mawar makasar nih”

“duh maharani deh”

Ya sutralah, panasonik nih, sayonara mawar polo deh” ya sudahlah , 
pusing nih, saya mau pulang deh.

“jangkar lewat sudirman, soalnya macan tutul” dll.

Mahasiswa Fikom-UNPAD melakukan penelitan terhadap 
kaum gay, bahasa yang sering mereka gunakan:

Linak (laki2), duta (uang), jinelinek (jelek), binaginus (bagus)
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Waria di Pekan baru:

Bis kota (besar), diana (dia), HIV (hasrat ingin 
Vipis), Jahara (Jahat), Kelinci (kecil), lekes 
(Laki2), MBT (Masa birahi tinggi), cakra 
(ganteng).
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Bahasa kedokteran:

Partus melahirkan
Fluor albus keputihan
Defekasi buang air besar
Primipara wanita pertama kali 

melahirkan
Neonatus bayi
Liquir amnii air ketuban
dll



Bahasa Pria vs Wanita

Wanita lebih banyak mengenal warna, wanita juga lebih 
banyak menggunakan kata-kata yang sifat yang 
cenderung hambar: charming, sweet, lovely, cute, dll. 

Wanita juga sering menggunakan kalimat-kalimat yang 
akhirnya bersifat pertanyaan:

“Sarah is here, isn’t she?” Dari pada “is sarah here?”. 
Jam berapa kita nonton? Gimana kalau jam 7? Terkesan 

meminta konfirmasi/persetujuan
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Wanita cenderung merubah topik pembicaraan 
secara bertahap, pria bisa secara tiba-tiba 
berubah.
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Ragam Bhs Inggris

Inggris-amerika Inggris-ingrris

Center Centre

Theater Theatre

Color Colour

Favor Favour

Organization Organisation

Orang amerika mengucapkan kata-kata class, fast, glass, 
broadcast jadi kles, fes, gles, brodkes. Tapi orang inggris klas, 
glas, fas, brodkas.
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Ada beberapa kata yang berbeda untuk menunjukan maksud 
yang sama

Inggris-amerikainggris-inggris

Apartment Flat

Cookie Biscuit

Elevator lift

Soccer football

Subway underground

Truck lorry 

Inggris “knock up” = mengunjungi, tapi di amerika artinya 
menghamili

“I will knock you up tomorrow”  yang diucapkan mahasiswa pria 
inggris kpd gadis amerika akan mempunyai arti lain 

Rubber= inggris (penghapus) , di amerika artinya “kondom”
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Dialek Filipina juga terdengar aneh.. Khususnya 
pada kata yang berakhiran “tion”, organisation 
berbunyi organisasion, bukan organisesyen. 
Juga pengucapan “ack” come back, menkadi 
kam bak, bukannya kam bek. 
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Tugas mandiri

• Amati penggunaan bahasa disekitar anda


