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PENDAHULUAN

 

Kehidupan sehari-hari setiap orang tentu dipengaruhi oleh komunikasi

diri sendiri dengan orang lain, bahkan oleh pesan yang berasal dari orang

yang tidak kita kenal. Karena komunikasi merupakan salah satu hal yang

sangat kompleks, dan oleh sebab itu banyak para ahli yang mengatakan

bahawa sulit untuk didefinisikan. 

 

Komunikasi dapat ditentukan berhasil atau tidaknya tergantung

bagaimana komunikator dapat mempengaruhi komunikan, sehingga

komunikan dapat bersikap dan perilaku atau bertindak sesuai dengan apa

yang diharapkan oleh komunikator. Namun, permasalahannya adalah

komunikator sangat perlu mengetahui pesan, dan saluran yang

bagaimana yang dapat mengubah sikap dan perilaku komunikan.

 

Dalam ilmu komunikasi, kita mengenal adanya komunikasi persuasif,

yaitu komunikasi yang bersifat mempengaruhi audience atau

komunikan, sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh

komunikator. Mengingat pentingnya peran komunikasi persuasif dalam

kehidupan sehari-hari, khususnya dalam suatu organisasi, maka

disusunlah makalah ini untuk menambah wawasan mengenai

komunikasi persuasif.
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1.1 KOMUNIKASI

 

Komunikasi menjadi peranan terpenting bagi kehidupan manusia dalam

berinteraksi di kehidupannya sehari-hari. Terutama komunikasi yang

terjadi didalam masyarakat terkecil yaitu keluarga. Di dalam sebuah

komunikasi, timbal balik atau respon merupakan hal yang diharapkan

untuk mampu mencapai tujuan yang dimaksud dalam berkomunikasi. 

 

Kehidupan sehari-hari setiap orang tentu dipengaruhi oleh komunikasi

diri sendiri dengan orang lain, bahkan oleh pesan yang berasal dari orang

yang tidak kita kenal. Karena komunikasi merupakan salah satu hal yang

sangat kompleks, dan oleh sebab itu banyak para ahli yang mengatakan

bahawa sulit untuk didefinisikan. 

 

Ilmu komunikasi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang bersifat

multidisipliner, tidak bisa menghindari perspektif dari beberapa ahli

yang tertarik pada kajian komunikasi, sehingga definisi dan pengertian

komunikasi menjadi semakin banyak dan beragam. Masing- masing

mempunyai penekanan arti, cakupan, konteks yang berbeda satu sama

lain, tetapi pada dasarnya saling melengkapi dan menyempurnakan

makna komunikasi sejalan dengan perkembangan ilmu komunikasi.

 

Sementara itu, menurut Everett M. Rogers yang dikutip oleh Suranto A.

W (2005:15), bahwa komunikasi adalah proses penyampaian suatu

gagasan yang dikirimkan dari sumber kepada penerima dengan tujuan

untuk merubah perilakunya.

 

Menurut Denny, R. (2006), Tiga bidang komunikasi utama adalah indera

visual, kinestetik, dan pendengaran. Kebanyakan orang menggunakan

ketiganya. 
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Namun, kebanyakan orang akan menggunakan satu area lebih dominan

daripada dua lainnya. Berikut adalah tiga hal penting yang perlu diingat

saat mendengarkan seseorang:

 

1. Lihat mata orang lain.

2. Berkonsentrasi sepenuhnya pada apa yang mereka katakan.

3. Pastikan Anda tidak salah memahami satu kata atau frasa. Ini akan

membantu konsentrasi dan proses mendengarkan.

 

Komunikasi dapat ditentukan berhasil atau tidaknya tergantung

bagaimana komunikator dapat mempengaruhi komunikan, sehingga

komunikan dapat bersikap dan perilaku atau bertindak sesuai dengan apa

yang diharapkan oleh komunikator. Namun, permasalahannya adalah

komunikator sangat perlu mengetahui pesan, dan saluran yang

bagaimana yang dapat mengubah sikap dan perilaku komunikan.

 

Littlejohn & Foss, (2009:4), berpendapat bahwa komunikasi adalah

sebuah sistem untuk menyampaikan informasi dan perintah.

 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi

merupakan kegiatan perilaku atau kegiatan penyampaian pesan atau

informasi tentang pikiran atau perasaan, sebagai pemindahan informasi

dan pengertian dari satu orang ke orang lain dan sebagai usaha untuk

mengadakan persamaan dengan orang lain.

 

Dari pengertian komunikasi yang telah diuraikan di atas, terdapat

beberapa unsur yang menjadi prasyarat terjadinya suatu komunikasi.

Adapun unsur-unsur komunikasi menurut H. A. W. Widjaja (1988)

adalah sebagai berikut.
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1. Sumber (Source)

 

Sumber dasar yang digunakan dalam rangka penyampaian pesan, yang

digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. Sumber dapat

berupa orang, lembaga, buku dan sejenisnya.

 

2. Komunikator

 

Komunikator dapat berupa individu yang sedang berbicara, menulis,

kelompok orang, organisasi komunikasi seperti radio, surat kabar dan

lain sebagainya. Dalam penyampaian pesan terkadang komunikator

dapat menjadi komunikan dan begitu pula sebagainya.

 

3. Komunikan

 

Komunikan atau penerima pesan dapat digolongkan dalam 3 jenis yaitu

personal, kelompok dan massa.

 

4. Pesan

 

Pesan adalah keseluruhan dari pada apa yang disampaikan oleh

komunikator. Pesan seharusnya mempunyai inti pesan (tema) sebagai

perintah di dalam usaha mencoba mengubah sikap dan tingkah laku

komunikan.

 

5. Saluran (Channel) atau media

 

Saluran komunikasi selalu menyampaikan pesan yang dapat diterima

melalui panca indera atau menggunakan media.
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6. Hasil (Effect)

 

Effect adalah hasil akhir dari suatu komunikasi, yaitu sikap dan tingkah

laku orang, sesuai atau tidak dengan yang kita inginkan. Jadi apabila

sikap atau tingkah laku orang lain tersebut sesuai dengan keinginan

kita, berarti komunikasi dapat dikatakan berhasil demikian pula

sebaliknya.

 

Dari unsur-unsur komunikasi di atas, dapat dikatakan berlangsungnya

proses komunikasi yang dilakukan oleh komunikan dan komunikator,

komunikator menyampaikan pesan atau keinginan kepada komunikan

yang mempengaruhi komunikan sehingga komunikan menyampaikan

tanggapan atau feedback. 

 
Maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses komunikasi terdapat

unsur-unsur yang mendukung terjadinya proses komunikasi antara lain

yaitu sumber, komunikator, komunikan, pesan, saluran dan hasil.
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2.1 PERSUASIF

 

Persuasi merupakan suatu teknik mempengaruhi manusia dengan

memanfaatkan/menggunakan data dan fakta psikologis maupun

sosiologis dari komunikan yang hendak dipengaruhi (Devito, 2010:387).

Sedangkan Ronald L. Applbaum dan Karl W.E. Anatol (Littlejohn &

Foss, 2009:12), mendifinisikan Persuasi sebagai Persuasi adalah proses

komunikasi yang kompleks ketika individu atau kelompok

mengungkapkan pesan (sengaja atau tidak sengaja) melalui cara-cara

verbal dan non verbal untuk memperoleh respons tertentu dari individu

atau kelompok lain.

 

Menurut Daniel J. O'Keefe (2002), Persuasi biasanya dikonsepsikan

sebagai melibatkan mempengaruhi orang lain dengan mempengaruhi

keadaan mental mereka (bukan oleh bagaimana mempengaruhi perilaku

mereka secara langsung).

 

Dari ketiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa persuasi

merupakan usaha untuk mengubah sikap melalui penggunaan pesan,

berfokus terutama pada karakteristik komunikator dan komunikan.

 

Menurut Jamiluddin M. Ritongan (2005), Perancangan pesan persuasif

dilakukan dengan pengolahan pada isi pesan, struktur pesan (meliputi

penempatan pesan dna simpulan isi pesan), serta format pesan persuasif

(meliputi penyajian sisi pesan, bentuk penyajian pesan, dan jenis

penyampaian informasi).
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Persuasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang mengubah

sikap, opini, dan perilaku. Karena persuasi merupakan suatu proses,

maka persuasi akan berhasil jika dipengaruhi oleh faktor-faktor yang

berkaitan dengan seluruh komponen komunikasi mulai dari

komunikator, pesan, saluran, hingga komunikan. Setiap bagian yang ikut

andil di dalamnya merupakan bagian yang saling terkait dan tidak dapat

dihilangkan salah satunya. 

 

Pesan merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam

proses persuasi, karena untuk membuat komunikan terpersuasi dengan

baik, komunikan harus dapat memahami dengan baik mengenai pesan

yang disampaikan persuader atau komunikator. Dengan kata lain, tingkat

pengetahuan komunikan berperan sebagai kontrol atas komunikasi

persuasi.
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3.1 KOMUNIKASI PERSUASIF

 

Dalam ilmu komunikasi, kita mengenal adanya komunikasi persuasif,

yaitu komunikasi yang bersifat mempengaruhi audience atau

komunikan, sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh

komunikator. 

 

Menurut K. Andeerson (Mulyana, 2005:115) komunikasi persuasif

didefinisikan sebagai perilaku komunikasi yang mempunyai tujuan

mengubah keyakinan, sikap atau perilaku individu atau kelompok lain

melalui transmisi beberapa pesan. Mengingat pentingnya peran

komunikasi persuasif dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam

suatu organisasi, maka disusunlah makalah ini untuk menambah

wawasan mengenai komunikasi persuasif.

 

Menurut Deddy Mulyana, komunikasi persuasif adalah suatu proses

komunikasi dimana terdapat usaha untuk meyakinkan orang lain agar

publiknya berbuat dan bertingkah laku seperti yang diharapkan

komunikator dengan cara membujuk tanpa memaksanya. 

 

Menurut S. Soemirat (2014:62) Komunikasi Persuasif adalah bentuk

komunikasi yang mempunyai tujuan khusus dan terarah untuk mengubah

perilaku komunikan sebagai sasaran komunikasi. 

 

Uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud

dengan komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk

mengubah atau memengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku

seseorang melalui penggunaan pesan sehingga bertindak sesuai dengan

apa yang diharapkan oleh komunikator.
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Pada dasarnya komunikasi persuasi bertujuan menguatkan atau

mengubah sikap dan perilaku, sehingga penggunaan fakta, pendapat, dan

himbauan motivasional harus bersifat memperkuat tujuan persuasifnya.

Kita perlu memahami kemampuan melakukan kominikasi persuasif

dengan membayangkan bagaimana hidup kita tanpa kemampuan untuk

mempanguri atau membujuk orang lain.

 

Komunikasi persuasif dapat diartikan seperti pesan apa pun yang

disampaikan untuk membentuk, memperkuat, atau mengubah pandangan

orang lain.

 

Menurut Cangara (2008:217) terdapat beberapa faktor yang

mempengaruhi keefektivan komunikasi persuasif, yaitu sebagai berikut.

 

1. Kejelasan tujuan

 

Tujuan komunikasi persuasif adalah untuk mengubah sikap, pendapat,

atau perilaku sasaran persuasi atau komunikan. Apabila bertujuan untuk

mengubah sikap maka persuader atau komunikan, maka proses persuasi

harus berkaitan dengan aspek afektif. Jika akan bertujuan mengubah

pendapat sasaran persuasi atau komunikan, maka proses persuasi harus

berkaitan dengan aspek kognitif. Sedangkan mengubah perilaku sasaran

persuasi atau komunikan, maka proses persuasi harus berkaitan dengan

aspek motorik.

 

Pembicaraan persuasif mengetengahkan pembicaraan yang sifatnya

memperkuat, memberikan ilustrasi, dan menyodorkan informasi kepada

khalayak. Akan tetapi tujuan pokoknya adalah menguatkan atau

mengubah sikap dan perilaku, sehingga penggunaan fakta, pendapat, dan

himbauan motivasional harus bersifat memperkuat tujuan persuasifnya.
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2. Memikirkan secara cermat orang yang dihadapi

 

Sasaran persuasi atau komunikan memiliki berbagai keragaman yang

cukup kompleks. Keragaman tersebut dapat dilihat dari karakteristik

demografis, jenis kelamin, level pekerjaan, suku bangsa, hingga gaya

hidup. Sehingga, sebelum melakukan komunikasi persuasif sebaiknya

persuader mempelajari dan menelusuri aspek-aspek keragaman sasaran

persuasi terlebih dahulu. Dengan demikian persuader dapat dengan

mudah menyampaikan pesan persuasi dan menghadapi atau mengatasi

berbagai macam respon yang diberikan oleh sasaran persuader.

 

3. Memilih strategi komunikasi yang tepat

 

Strategi komunikasi persuasif merupakan perpaduan antara perencanaan

komunikasi persuasif dengan manajemen komunikasi. Hal yang perlu

diperhatikan menetukan strategi seperti siapa sasaran persuasi, tempat

dan waktu pelaksanaan komunikasi persuasi, pesan apa yang harus

disampaikan, hingga mengapa pesan harus disampaikan.
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4.1 TUJUAN KOMUNIKASI PERSUASIF

 

Menurut Effendy (2001:6-9), ikhtisar mengenai lingkup ilmu

komunikasi ditinjau dari komponennya, bentuknya, sifatnya, metodenya,

tekniknya, modelnya, bidangnya, dan sistemnya. (Burhan Bungin, 2006:

33).

 

Komunikasi persuasif sendiri masuk kedalam ranah teknik komunikasi,

yang bertujuan untuk:

 

1. Perubahan sikap (attitude change),

2. Perubahan pendapat (opinion change),

3. Perubahan perilaku (behavior change),

4. Perubahan sosial (sosial change). 

 

Secara garis besar hal yang paling sering terjadi adalah mengenai

perubahan sosial, Dimana proses sosial yang dialami oleh anggota

masyarakat serta semua unsur-unsur budaya dan sistem-sistem sosial,

dimana semua tingkat kehidupan masyarakat secara sukarela atau

dipengaruhi oleh unsur-unsur eksternal meninggalkan pola-pola

kehidupan, budaya, dan sistem sosial lama kemudian menyesuaikan diri

atau menggunakan pola-pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial yang

baru. Perubahan sosial terjadi ketika ada kesediaan anggota masyarakat

untuk meninggalkan unsur-unsur budaya dan sistem sosial lama dan

mulai beralih menggunakan unsur-unsur budaya dan sistem sosial yang

baru. 

 

Perubahan sosial dipandang sebagai konsep yang serba mencakup

seluruh kehidupan masyarakat baik pada tingkat individual, kelompok,

masyarakat, Negara, dan dunia yang mengalami perubahan. Hal-hal

penting dalam perubahan sosial menyangkut aspek-aspek sebagai

berikut:
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1. Perubahan pola pikir masyarakat,

2. Perubahan perilaku masyarakat,

3. Perubahan budaya materi.

 

Perubahan pola pikir dan sikap masyarakat menyangkut persoalan sikap

masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial dan budaya disekitarnya

yang berakibat terhadap pemerataan pola-pola pikir baru yang dianut

oleh masyarakat sebagai sebuah sikap yang modern. Selanjutnya

perubahan perilaku masyarakat yang menyangkut persoalan perubahan

sistem-sistem sosial, dimana masyarakat meninggalkan sistem sosial

lama dan menjalankan sistem sosial baru, seperti perubahan perilaku

pengukuran kinerja suatu lembaga atau instansi. 

 

Berikutnya merupakan perubahan budaya materi yang menyangkut

perubahan artefak budaya yang digunakan oleh masyarakat, seperti

model pakaian, karya fotografi, karya film, teknologi dan sebagainya

yang terus berubah dari waktu ke waktu menyesuaikan kebutuhan

masyarakat. (Burhan Bungin, 2006: 91-92). 
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5.1 PRINSIP KOMUNIKASI PERSUASIF

 

Dalam melakukan komunikasi persuasif tentu tidak sebebas dalam

melakukan proses komunikasi biasa, komunikator perlu memahami dan

menerapkan asas yang dijadikan sebagai landasan dalam proses

berkomunikasi, karena komunikasi persuasif memiliki tujuan tersendiri

dilihat dari kata persuasi itu sendiri.

 

Terdapat empat prinsip utama yang dapat dimanfaatkan dalam

komunikasi persuasif. Prinsip tersebut dapat digunakan sebagai landasan

untuk keberhasilan mengubah sikap, kepercayaan, dan mengajak sasaran

persuasi untuk berbuat sesuatu sesuai yang dikehendaki persuader.

 

Menurut Olii & Erlita (2011:63), dijelaskan bahwa beberapa tahun

terakhir sebagai hasil penelitian eksperimental ilmu-ilmu sosial,

diketahui empat prinsip persuasi sebagai berikut.

 

1. Prinsip Indentifikasi

 

Pesan yang harus disampaikan harus disusun dengan memperhatikan

kepentingan khalayak. Kebanyakan orang mengabaikan ide, opini, atau

sudut pandang orang lain, sekalipun diketahui akan mempengaruhi

hasrat, rasa takut, dan harapan pribadi seseorang.

 

2. Prinsip Tindakan

 

Jarang orang menerima gagsan yagn terpisah dari tindakan, baik

tindakan oleh penganjur ide maupun ide yang diyakini bisa

membuktikan kebenaran ide itu. Walaupun saran tindakan yang

diberikan, orang cenderung menganggap enteng himbauan untuk

mengerjakan tindakan itu.
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3. Prinsip Familiaritas dan Kepercayaan

 

Kita hanya menerima ide yang disampaikan orang yang kita percaya

atau organisasi yang kita anggap terperecaya. Sekalipun pendengar

mempercayai pembicara, dia mungkin tidak mendengar dan

mempercayai informasi yang disampaikannya.

 

4. Prinsip Kejelasan

 

Untuk berkomunikasi kita harus menggunakan kata-kata atau simbol

yang dipahami dan mendapat respons pendengar.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai prinsip-prinsip yang telah

disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan

komunikator dalam mengubah sikap dan dalam mengajak komunikan

untuk berbuat sesuatu akan bergantung pada pemanfaatan prinsip-prinsip

persuasif. Oleh sebab itu, dalam melakukan komunikasi persuasif

seorang komunikator atau persuader perlu memahami dengan baik dan

mengimplementasikan semua prinsip-prinsip komunikasi persuasif.

 

Dengan demikian, komunikator dapat menentukan strategi-strategi yang

akan digunakan untuk menghadapi sasaran persuasi sebagai komunikan

dengan baik ketika proses komunikasi persiasi berlangsung, karena

prinsip-prinsip tersebut berperan sangat penting bagi berlangsungnya

interaksi komunikasi demi tercapainya tujuan komunikasi persuasif yang

efektif.
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6.1 TEKNIK KOMUNIKASI PERSUASIF

 

Menurut Effendy dalam buku Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi

(2007:23-24) Teknik komunikasi persuasif merupakan suatu teknik

komunikasi yang dilakukan agar orang lain bersedia menerima suatu

paham atau keyakinan, melakukan suatu perbuatan atau kegiatan dan

lain sebagainya.

 

Teknik ini berlangsung dengan personal contact yang memungkinkan

komunikator mengetahui, memahami dan menguasai. Terdapat beberapa

teknik komunikasi persuasif, yaitu:

 

1. Teknik Asosiasi

 

Teknik ini merupakan teknik yang menyajikan pesan dengan cara

menumpangkannya pada suatu objek atau peristiwa yang sedang

menarik perhatian khalayak. Teknik ini secara umum sering dilakukan

oleh kalangan pebisnis atau para politikus. Popularitas figur-figur

tertentu dimanfaatkan dalam kerangka pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

 

2. Teknik Integrasi

 

Teknik ini adalah menyatukan diri antara komunikator dengan

komunikan. Penggunaan kata-kata verbal yang menyatakan satu dengan

komunikan. Contoh pada penggunaan kata kita bukan kata saya atau

kami. Kata kita berarti saya dan anda.Hal ini mengandung makna bahwa

yang diperjuangkan komunikator bukan kepentingan diri sendiri

melainkan juga kepentingan komunikan.
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3. Teknik Ganjaran

 

Teknik ganjaran (pay-of technique) adalah kegiatan untuk

mempengaruhi orang lain dengan cara mengiming-imingi hal yang

menguntungkan atau yang menjanjikan harapan tertentu. Teknik ini

sering dipertentangkan dengan teknik pembangkitan rasa takut (fear

arousing technique), yakni cara-cara yang bersifat menakut-nakuti atau

menggambarkan konsekuensi yang buruk. Jadi, jika pay-of technique

menjanjikan ganjaran (rewarding), fear arousing technique menunjukan

hukuman (punishment). Sehingga teknik ganjaran dapat menimbulkan

kegairahan emosional, sedangkan fear arousing dapat menimbulkan

ketegangan emosional.

 

4. Teknik Red - Herring

 

Istilah red herring sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebab red

herring adalah nama ikan yang tersebar di Samudera Atlantik Utara.

Jenis ikan ini terkenal dengan kebiasaanya dalam membuat gerak tipu

daya ketika diburu oleh binatang lain atau manusia. Dalam hubungannya

dengan komunikasi persuasif adalah seni komunikator untuk meraih

kemenangan dalam perdebatan dengan mengelakan argumentasi yang

lemah untuk kemudian mengalihkannya sedikit demi sedikit ke aspek

yanng dikuasinya guna dijadikan senjata ampuh untuk menyerang

lawan. Jadi teknik ini digunakan komunikator ketika berada dalam posisi

yang terdesak. Untuk itu, syarat yang tidak boleh dilupakan adalah pada

penguasaan materi yang didiskusikan atau diperdebatkan.
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5. Teknik Tataan

 

Yang dimaksudkan dengan tataan disini adalah upaya menyusun pesan

komunikasi sedemikian rupa sehingga enak didengar, atau enak dilihat

atau enak dibaca dan orang memiliki kecenderungan untuk mengikuti

apa yang disarankan oleh pesan tersebut.

 

Teknik tataan (icing technique) dalam kegiatan komunikasi persuasif

adalah seni menata pesan dengan imbauan-imbauan sedemikian rupa

sehingga lebih dapat menarik sasaran persuasi.

 

Untuk menguasai teknik persuasif, faktor-faktor yang diperlukan antara

lain sebagai berikut.

 

1. Mampu berpikir dalam kerangka acuan yang lebih besar untuk

penggunaan teknik yang tepat dalam suatu keadaan tertentu. 

2. Mampu menegakkan kredibilitas. 

3. Mampu berempati. 

4. Mampu menunjukkan perbedaan dengan sasaran.

5. Mampu mengetahui saat-saat yang tepat untuk menggiring audiens       

pada pesan yang diberikan.

6. Mampu mengetahui kapan alat bantu komunikasi digunakan, dan lain-

lain

 

Didalam strategi berkomunikasi terdapat etika dalam berkomunikasi

yang baik dan benar (Santoso, 2010:57). Dalam kehidupan sehari-hari

manusia tidak akan pernah lepas dari komunikasi. Dari mulai kita

bangun tidur sampai kemudian tertidur kembali, komunikasi selalu

menjadi kegiatan utama kita entah itu komunikasi verbal atau non

verbal, entah itu komunikasi antar pribadi atau komunikasi organisasi.
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Hal seperti ini memang telah menjadi kodrat kita sebagai seorang

manusia yang memang tidak dapat hidup sendiri. Kita selalu

membutuhkan orang lain disekitar kita, walaupun hanya untuk sekedar

melakukan obrolan basa-basi karena manusia adalah makhluk sosial dan

dari dalam interaksi itulah manusia lambat laun menciptakan nilai-nilai

bersama yang kemudian disebut sebagai kebudayaan.

 

Dalam nilai-nilai yang terbentuk tersebut terdapat beberapa kaidah yang

bertujuan mengatur tata cara kita berkomunikasi antar sesama tanpa

menyakiti hati dan menjunjung tinggi etika sebagai sebuah tanda

penghargaan pada lawan bicara kita. Namun terkadang pemakaian

sesuatu yang kita anggap sebuah etika dapat berakibat pada sesuatu yang

tidak menyenangkan dan menimbulkan kesalahpahaman antar sesama.

 

Pemakaian etika dalam konteks komunikasi antar pribadi memiliki

paradoks tersendiri. Di lain pihak, hal ini dapat menjadi hal yang positif

namun terkadang sesuatu yang negatif dan cenderung merusak dan

memperburuk keadaan juga dapat terjadi. Berbagai hal dinilai

bertanggung jawab atas hal ini. Dari mulai cara kita berkomunikasi antar

sesama sampai pada saat kita menggunakan etika dalam berinteraksi.
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7.1 HAMBATAN KOMUNIKASI PERSUASIF

 

Tujuan utama persuasif yaitu membuat kita mengubah perilaku dan

sikap kita terhadap sesuatu. Bahwa persuasif yaitu membuat kita

bertindak, persuasif acap kali masuk kedalam kepercayaan personal kita.

Untuk menghindari emosi kita yang termanipulasi, maka penerimaan

pesan persuasif kerap berusahaan untuk meningkatkan agar pesan ini

tidak diaplikasikan.

 

Ketika kita pergi ke sebuah toko serba ada, maka kita dapat

“menyerahkan diri” kita sendiri untuk mengalami dan menikmati barang

sederhana itu. Jika kita melakukan hal-hal yang sama dari pesan-pesan

yang mempersuasi kita, maka kita menemukan diri kita yang sebenarnya

di saat ketika kita dipengaruhi untuk membeli produk-produk yang

sebenarnya tidak atau belum dibutuhkan, atau mungkin kita akan

memilih seorang calon presiden yang tidak dapat mewakili nilai-nilai

yang kita anut. Dalam kasus-kasus demikian sebenarnya hampir semua

komunikasi mengandung unsur persuasif termasuk informasi sekalipun.

Ketika kita menonton berita sore, maka kita kerap tidak peduli terhadap

pembaca berita dan lebih mendengarkan berita itu sendiri.

 

Dalam banyak kasus, kita lebih suka menonton dan mengetahui suatu

berita tanpa menggali latar belakangnya. Kita menonton dan terpengaruh

oleh “permukaan berita” namun kita tidak tahu latar belakang berita

tersebut. Para pemilik media sering membela diri bahwa all the news

that’s fit to print seperti yang dilakukan oleh New York Times yang

mengklaim bahwa semua berita sesuai dengan keinginan audiens

(agenda setting). Dengan kata lian, berita yang terpilih merupakan cerita

yang kita dengar dan itulah 

23



yang bercerita tentang esensi penting yang harus kita ketahui. Inilah

yang telah memicu kontrovesi di antara para peneliti komunikasi tentang

apakah media benar-benar membuat kita berpikir dan menginginkan

sesuatu, akan tetapi secara umum ada kesepakatan baha sekurang-

kurangnya media telah mempengaruhi cara kita berfikir dan bertindak

(Liliweri, 2011).
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Hambatan dalam Komunikasi Persuasif

 

Pada umumnya, hambatan komunikasi dapat diselesaikan oleh dua

faktor, yakni faktor mekanistis komunikasi manusia dan faktor

psikologis. Selain itu, hambatan tersebut dapat diselesaikan oleh

dogmatisme, stereotipe, dan pengaruh lingkaran. Kondisi itu pun dapat

pula disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal

dapat berupa persepsi sosial, posisi sosial, dan proses sosial, sedangkan

faktor eksternal dapat disebabkan oleh faktor penguatan dan faktor

harapan yang diinginkan.

 

Citra persuader dalam komunikasi persuasif sangat menentukan dalam

mengubah, membentuk dan memperkuat sikap, pendapat dan perilaku

sasaran sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Citra persuader

berbanding lurus dengan kredibilitasnya. Persuader dalam melakukan

komunikasinya, akan dihadapkan pada masalah sikap, nilai, dan

kepercayaan sasaran yang bertentangan.Sasaran yang dihadapi persuader

dalam menerima pesannya tidak semata menggunakan pikiran yang logis

saja. Mereka kadangkala menggunakan perasaan, keinginan, serta

pilihan-pilihannya untuk mengambil keputusan. Mereka kadang-kadang

bersikap apatis atau skeptis.

 

Hambatan komunikasi yaitu meliputi hambatan Internal dan Hambatan

Ekternal :

 

1. Hambatan Internal adalah hambatan yang berasal dari dalam diri

individu yang terkait kondisi fisik dan psikologis.
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Contohnya : jika seorang mengalami gangguan pendengeran maka ia

akan mengalami hambatan komunikasi. Demikian pula seseorang yang

sedang tertekan (depresi) tidak akan dapat melakukan komunikasi

dengan baik.

 

2. Hambatan eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar

individu yang terkait dengan lingkuungan fisik dan lingkungan sosial

budaya.

 

Contohnya : suara gaduh dari lingkungan sekitar dapat menyebabkan

komunikasi tidak berjalan lancar.

 

Contoh lainnya : perbedaan latar belakang sosial budaya dapat

menyebabkan salah pengertian.

 

3. Hambatan komunikasi secara Interaksi

Dalam pengenalan komunikasi tentu saja terjadi interaksi. Dalam

interaksi inilah biasanya terjadi hambatan-hambatan yang dapat

menyebabkan suatu komunikasi tidak berhasil dengan baik. Hambatan-

hambatan yang biasa terjadi disebabkan karena adanya ketidak siapan

mental, waktu, dan psikologis seseorang. Selain itu faktor kurang

percaya terhadap cerita atau pesan yang disampaikan oleh komunikator

juga menjaddi penghambat dalam interaksi berkomunikasi, dan pola

akhirnya proses penyampaian pesan tidak berhasil dengan baik.

 

4. Hambatan komunikasi secara situasional

Dalam berkomunkasi, seorang komunikasi hendaknya memperhatikan

situasi. Hambatan yang terjadi yang disebabkan oleh faktor situasi. Yaitu

apabila komunikasi sedang berada pada kondisi yang sedang tidak ingin 
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mendengarkan sebuah informasi atau pesan. Selain itu seorang

komunikator harus memperhatikan situasi yang berhubungan dengan

kondisi seorang komunikator. Misalnya seorang komunikator hendaknya

tidak menyampaikan sebuah pesan yang bersifat mengecewakan apabila

situasi komunikannya sedang tidak sehat atau sakit. (Soemitra, 2004).

 

Dalam buku (Bovee & Thill, 2007) terdapat beberapa pendapat

mengenai hambatan menurut para ahli.

 

1. Hambatan menurut Leonard R.S dan George Strauss dalam Stoner

james, A.F dan Charler Wankel.

 

Komunikasi adalah hal yang sangat penting ketika kita mulai

berhubungan dengan orang lain. Kesuksesan dan kegagalan dalam

kehidupan ini sebenarnya adalah karena faktor komunikasi. Semuanya

berhubungan dengan komunikasi, komunikasi ibarat proses yang

menjadi inti dari semua kegiatan yang ada di bumi.

 

Komuniksi tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada beberapa faktor-

faktor yang membuat komunikasi dua pihak menjadi bermasalah.

Faktor-faktor tersebut dinamakan hambatan-hambatan berkomunikasi.

Berikut ini hambatan komunikasi persuasi :

 

a. Perbedaan Persepsi

 

Setiap orang memiliki kemampuan yang tidak sama dalam hal

mengartikan sebuah pesan atau ungkapan. Ada orang yang mengartikan

bentakan seseorang sebagai sebuah ketegasan. Namun, ada juga orang

yang mengartikan bentakan tersebut sebagai sebuah tindak kekerasan.
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Perbedaan persepsi inilah yang menjadi alasan mengapa dua pihak

terlibat konflik. Kadang, perkataan yang sama bisa diartikan beda bila

disampaikan pada orang yang berbeda. Setiap orang bisa mengartikan

sebuah garis lurus sebagai tiang bendera, namun orang lainnya bisa

mengartikan berbeda.

 

b. Budaya

 

Perbedaan budaya juga menjadi salah satu penghambat dalam

komunikasi, terlebih dari masing-masing pihak tidak mengerti bahwa

yang dipergunakan. Meskipun demikian, hal ini bukanlah masalah besar,

tidak sebesar alasan nomor satu karena bisa diakali dengan cara

menggunakan bahasa simbol atau saling mempelajari kebudayaan

masing-masing.

 

c. Karakter dasar 

 

Karakter dasar menusia pada dasarnya ada 4, yaitu koleris, melankolis,

plegmatis, dan sanguinis. Keempatnya memilki krakter yang

bersebrangan. Koleris adalah krakter kuat yang kadang suka

menyinggung perasaan. Melankolis adalah karakter yang lebut dan

perasa. Sanguinis adalah karakter yang santai. Plegmatis adalah karakter

yang suka mengalah. Perbedaan karakter lah yang memang kadang-

kadang menjadi penghambat komunikasi.

 

d. Kondisi 

 

Kondisi saat berkomunikasi dengan kawan bicara juga menjadi sebab

kesalah pahaman terjadi. Bisa saja saat komunikasai antara dua pihak

sedang terjadi, pihak pertama sedang dalam kondisi yang tidak enak.

Akibatnya, kondisi yang tidak enak tersebut mempengaruhi cara

menangkap 
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pesan dari kawan bicara sehingga terjadi kesalah pahaman. Bila sudah

tah hambatan-hambatan yang ada pada komunikasi, kita akan tahu cara

mengatasinnya.

 

2. Hambatan menurut Ron Ludlow & Fergus Panton

 

Di dalam komuniksi selalu ada hambatan yang dapat mengganggu

kelancaran jalannya proses komuniksi. Sehingga informasi dan gagasan

yang disampaikan tidak dapatt diterima dan dimengerti dengan jelas oleh

penerima pesan atau receiver. Sebagai berikut :

 

a. Status effect 

 

Adanya perbedaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap manusia.

Misalnya karyawan dengan status sosial yang lebih rendah harus tunduk

dan patuh apapun perintah yang diberikan atasan. Maka karyawan

tersebut tidak dapat atau takut mengemukakan aspiransinya atau

pendapanya.

 

b. Sematic Problems

 

Faktor sematic menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikasi

sebagi alat unuk menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada

komunikasi. Demi kelancaran komunikasi seseorang komunikator harus

benar-benar memperhatikan gangguan sematis ini sebab keasalahan

pengucapan atau kesalahan dalam penulisan dapat menimbulkan salah

pengertian. Misalnya kesalahan pengucapan bahasa dan salah penafsiran

seperti contoh : pengucapan demonstrasi menjadi demokrasi

 

29



c. Perceptual distorison

 

Perceptual distorison dapat disebabkan karena perbedaan cara

pandangan yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berfikir

serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain. Sehingga dalam

komunikasi terjadi perbedaan persepsi dan wawasan atau cara pandang

antara satu dengan yang lainnya.

 

d. Culture Differences

 

Hambatan yang terjadi karena disebabkan adanya perbedaan

kebudayaan, agama dan lingkungan sosial. Dalam suatu organisasi

terdapat beberapa, suku, ras, dan bahasa yang berbeda. Sehingga ada

beberapa kata-kata yang memiliki arti berbeda di tiap suku. Contoh :

kata “jangan” dalam bahasa indonesia artinya tidak boleh, tetapi orang

suku jawa mengartikan kata tersebut suatu jenis makanan berupa sup.

 

e. Physical Distractions

 

Hambatan ini disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap

proses berlangsungnya komunikasi. Contohnya : suara riuh orang-orang

atau kebisingan, cahaya yang kurang jelas.

 

f. Poor Choice of Communication Channels

 

Gangguan yang disebabkan pada media yang dipergunakan dalam

melancarkan komunikasi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya

sambungan telephone yang terputus-putus, suara radio yang hilang dan

muncul, gambar yang kabur pada pesawat televisi, huruf ketika yang

buram pada suara sehingga informasi tidak dapat ditangkap dan

dimengerti dengan jelas.
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g. No Feed back

 

Hambatan ini adalah seorang sender mengirimkan pesan keapda receiver

tetapi tidak adanya respon dan tanggapan dari receiver maka yang terjadi

adalah komunikasi satu arah yang sia-sia. Contohnya : seorang manajer

menerangkan suatu gagasan yang ditunjukan kepada para karyawan,

dalam penerapan, gagasan tersebut para karyawan tidak memberikan

tanggapan atau respon dengan kata lain tidak peduli dengan gagasan

seseorang manajer.

 

Dalam jurnal (Slamet, 2009) terdapat beberapa faktor penghambat

komunikasi, diantaranya yaitu:

 

1. Hambatan sosiologis

 

Dalam kehidupan masyarakat terjadi dua jenis pergaulan yaitu

gemeinschaft dan gesellschaft. Perbedaan jenis pergaulan tersebutlah

yang menjadikan perbedaan karakter sehingga kadang-kadang

menimbulkan perlakuan yang berbeda dalam komunikasi

 

2. Hambatan antropologi 

 

Hambatan ini terjadi karena perbedaan pada diri manusia seperti dalam

peostur, warna kulit, dan kebudayaan.

 

3. Hambatan psikologi

 

Umumnya disebabkan komunikator dalam melancarkan komunikasi

tidak mengkaji dulu dari komunikan.
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4. Hambatan sematik

 

Hambatan ini menyangkut bahasa yang digunakankomunikar sebagai

alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya pada komunikan.

 

5. Hambatan mekanik

 

Hambatan mekanis dijumpai pada media yang dipergunakan dalam

melancarkan komunikasi, yaitu :

 

1) Sikap tidak percaya

 

a. Tidak menerima artinya tidak menyetujui semua perilaku orang

lain, menilai pribadi orang lain berdasarkan perilakunya yang

tidak disenangi

b. Tidak empati artinya tidak merasakan apa yang dirasakan orang

lain

c. Tidak jujur artinya sering menyambunyikan pikiran dan

pendapat 

 

 

2) Sikap tidak suportif

 

a. Evaluasi artinya penilain terhadap orang lain seperti mengecam

b. Kontrol artinya berusaha membantu orang lain, mengendalikan   

perilakunya, mengubah sikap, pendapat dan tindakannya

c. Netralitas artinya memperlakukan orang lain tidak sebagai

personalmelainkan sebagai objek
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d. Superioritas artinya sikap lebih tinggi lebih baik dari pada

orang lain karena status, kekuasaan, kemampuan intelektual,

kekayaan, kecantikan atau ketampanan

e. Kepastian artinya ingin menang sendiri dan melihat

pendapatnya sebagai kebenaran untuk yang tidak dapat diganggu

gagal
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 Strategi Mengatasi Hambatan

 

Kita sering konflik dengan diri sendiri. Atau muncul keraguan bahkan

pikiran-pikiran negatif yang membuat kita tidak berani melangkah,

karena itu agar langkah kita semakin mantap dalam mencapai cita-cita

ataupun tujuan kita, terlebih dahulu atas hambatan internal sebagai

berikut :

 

1. Rasa takut

 

Rasa takut bisa bermacam-macam. Takut ditolak, takut gagal, atau rasa

takut yang tidak jelas, hanya sekedar takut. Untuk mengatasi rasa takut,

mulailah mengakui ada rasa takut dalam diri anda. Selama rasa takut itu

ada di dalam alam bawah sadar, dengan begitu kekuatannya akan

berkurang. Cobalah untuk berbicara dari hati dengan seorang teman,

keluarga.

 

2. Pikiran negatif

 

Pikiran anda sering yang meyakiykan bisa menghambata anda. Kita

sering mengirimkan begitu banyak pesan negatif diri sendiri. Mintalah

teman dan kolegan anda untuk membahas setiap komentar kritis yang

anda buat tentang diri anda sendiri untuk membantu anda menjadi lebih

sadar terhadap suatu hal.

 

3. Rasa kewalahan 

 

Atasai setiap tugas besar selangkah demi selangkah. Jangan biarkan

kesulitan atau kebesaran itu mengintimidasi kita. Dengan membagi tugas

besar tersebut menjadi bagian-bagian kecil yang bisa diselesaikan, akan

mendatangkan beberapa kesuksesan.
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4. Kebiasaan menunda

 

Menunda pekerjaan atau tugas adalah hambatan terbesar dalam bidang

apa saja. Mungkin harus membayar mahal untuk akibat yang

ditimbulkannya. Rasa takut mengerjakan suatu tugas menghabiskan

lebih banyak waktu dan energi dibandingkan yang digunakan untuk

menyelesaikan tugas itu.

 

Kemudian dijelaskan pula faktor-faktor yang yang menyebabkan

munculnya penghambat dalam komunikasi persuasi yaitu: 

 

1. Perbedaan Latar Belakang

 

Setiap orang ingin diperlakukan sebagai pribadi, dan memang setiap

orang berbeda, berkaitan dengan perbedaan ini merupakan tanggung

jawab komunikator untuk mengenal perbedaan tersebut dan

menyesuaikan ini pesan yang hendak disampaikan dengan kondisi

penerima pesan secara tepat, dan memilih media serta saluran

komunikasi yang sesuai agar respon yang diharpkan dapat dicapai.

Perbedaan yang mungkin dapat menimbulkan kesalahan dalam

berkomunikasi antara lain :

 

a. Perbedaan persepsi

b. Perbedaan pengalaman dan latar bealakang

c. Sikap praduga/stereotip
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2. Faktor bahasa

 

Bahasa yang digunakan seseorang verbal maupun nonverbal (bahasa

tubuh) ikut berpengaruh dalam proses komunikasi antara lain :

 

a. Perbedaan arti kata

b. Penggunaan istilah atau bahasan tertentu

c. Komunikasi nonverbal

 

3. Sikap pada waktu berkomunikasi

 

Hal ini berperan bahjan sering menjadi faktor utamaa, sikap-sikap

seseorang yang dapat menghambat komunikasi tersebut yaitu :

 

a. Mendengar hanya apa yang ingin kita dengar

b. Mengadakan perilaku terhadap pembicara

c. Sibuk mempersiapkan jawaban

d. Bukan pendengar yang baik

e. Pengaruh faktor emosi

f. Kurang percaya diri

g. Gaya/cara bicara dan nada suara

 

4. Faktor lingkungan

 

Lingkungan dan kondisi tempat kita berkomunikasi juga ikut

menentukan proses maupun hasil komunikasi tersebut., hal-hal yang

berpengaruh yaitu :

 

a. Faktor tempat

b. Faktor status/waktu
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8.1 KESIMPULAN

 

Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari buku ini adalah :  komunikasi

persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau

memengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang melalui

penggunaan pesan sehingga bertindak sesuai dengan apa yang

diharapkan oleh komunikator.

 

Proses komunikasi persuasif dilakukan dengan memperhatikan beberapa

aspek diantaranya adalah prinsip yang dijadikan landasan dalam

melakukan persuasi, tahap-tahap berlangsungnya persuasi dengan

menggunakan model-model dalam proses persuasi, dan penggunaan

teknik serta strategi yang tepat dalam komunikasi persuasi. 

 

Akan tetapi proses persuasi tidak akan berhasil jika persuader tidak

mampu mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam komunikasi

persuasi. Dengan menerapkan aspek-aspek yang telah disebutkan

sebelumnya, maka persuader dapat mencapai tujuan komunikasi persuasi

yang efektif. 

 

Perencanaan dan pengembangan pesan persuasif perlu dilakukan dalam

komunikasi persuasi, karena pesan persuasi merupakan unsur yang

sangat berperan penting dalam proses persuasi. Kemudian peng-

implementasian komunikasi persuasi dapat dikaitkan dengan hubungan

masyarakat dalam kegiatannya yang memerlukan adanya proses persuasi

untuk mempengaruhi khalayak.

 

37



9.1 SARAN

 

Dengan adanya buku ini, disarankan kepada pembaca khususnya yang

berkepentingan dalam bidang komunikasi untuk lebih memahami

bagaimana prinsip, tujuan, teknik, hambatan dalam komunikasi persuasif

agar dapat dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak

terjadi hal-hal yang tidak diharapkan dalam pencapaian tujuan

komunikasi persuasi yang efektif.

 

38



DAFTAR PUSTAKA

 

Bovee, C. L., & Thill, J. V. (2007). Komunikasi Bisnis. Jakarta: Indeks.

 

Bungin,Burhan,(2006). SOSIOLOGI KOMUNIKASI: Teori, Paradigma,

dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat, Jakarta: Kencana

Prenada Media Group.

 

Cangara, H. (2008). Pengantar Ilmu Komunikasi: Edisi Revisi. Jakarta:

Raja Grafindo Persada.

 

Daniel J. O'Keefe (2002). Persuasion: Theory and Research.

 

Devito, J. A. (2010). Komunikasi Antarmanusia. Tangerang Selatan:

Karisma Publishing Group.

 

Denny, R. (2006). Part 1: Communication skills - chapter 02:

Interpersonal communication (2nd ed. ed.). London: Kogan Page Ltd.

Retrieved from https://remote-lib.ui.ac.id:2076/docview/287964635?

accountid=17242 

 

Effendy, O. U. (2008). Dinamika Komunikasi. Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya.

 

Effendy, O. U. (2007). Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi. Bandung:

PT. Citra Aditya Bakti.

 

Gumelar, H. M. (2013). Psikologi komunikasi dan Persuasi. Jakarta:

Akademia Permata.

 

H.A.W. Widjaja. (1988). Ilmu Komunikasi, Pengantar Studi. Jakarta:

Rineka Cipta

 39



Liliweri, A. (2011). Komunikasi: Serba Ada Serba Makna. Jakarta:

Kencana Prenada Media Group.

 

Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2009). Teori Komunikasi. Jakarta:

Salemba Humanika.

 

Mulyana, D. (2005). Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: PT.

Remaja Rosdakarya.

 

Olii, H., & Erlita, N. (2011). Opini Publik. Jakarta: Indeks.

 

Perloff, Richard M. (2017). The Dynamics of Persuation :

Communication and Attitudes in the 21st Century 6th Edition. New

York: Routledge.

 

Purwanto, D. (2006). Komunikasi Bisnis. Jakarta: Erlangga.

 

Ritonga MJ. 2005. Tipologi Pesan Persuasif. Jakarta (ID): Indeks.

Riwayadi S dan Suci NA. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya

(ID): Sinar Terang.

 

Santoso, E. (2010). Teori Komunikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

 

Sibahudin, A. (2011). Komunikasi Antar Budaya. Jakarta: PT Bumi

Aksara.

 

Slamet. (2009). Efektifitas Komunikasi dalam Dakwah Persuasif. Jurnal

Dakwah. 5, (2), 179-193.

.

 

 

40



Soekanto, Soerjono, (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta:

Rajawali Press.

 

Soemirat, S. (2014). Komunikasi persuasif. Jakarta: Universitas Terbuka

Soemitra, S. (2004). Komunikasi Persuasif. Jakarta: Universitas

Terbuka.

 

Stiff, J. B., & Mongeau, P. A. (2016). Persuasive communication.

Guilford Publications.

 

Suprapto, T. (2009). Pengertian, Teori, dan Manajemen Komunikasi.

Yogyakarta: Medpress.

 

Suranto A.W. (2005). Komunikasi Perkantoran “Prinsip Komunikasi

untuk Meningkatkan Kinerja Perkantoran”. Yogyakarta: Media

Wacana.

 

Tankard, J. J. (2009). Teori Komunikasi. Jakarta: Kencana.

 

Venus, M. A. (2004). Manajemen Kampanye. Bandung: Simbiosa 
 

W., S. A. (2005). Komunikasi Perkantoran: Prinsip Komunikasi untuk

Meningkatkan Kinerja Perkantoran. Yogyakarta: Media Wacana.

 

Wahdi, M. (2011). Keterampilan dan Strategi Komunikasi Bisnis

dengan Pendekatan Praktis. Jakarta: CAPS.

 

Widjaja, H. A. (2010). Komunikasi: Komunikasi dan Hubungan

Masyarakat. Jakarta: Bumi Aksara.

 

Wenger E, McDermott R. Synder W. (2002). Cultivating Communittes

of Practice. Massachusetts (USA). Harvard Business School Press.

41



TENTANG PENULIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finandia Agustina, lahir di Natuna, Kepulauan Riau, pada 28 Agustus

1999. Ia adalah alumni SMA Negeri 60 Jakarta. Saat ini, ia tercatat

sebagai mahasiswa Hubungan Masyarakat, Program Pendidikan Vokasi,

Universitas Indonesia. 

 

Seorang perempuan yang memiliki hobi berolahraga, mendengarkan

musik, dan makan. Kerap kali mengikuti berbagai kepanitiaan dalam

berbagai acara serta aktif dalam berorganisasi serta membuat acara.

Beberapa portofolio saya :

 

1. Hospitalk UI 2019 : “Millenials Mental and Nutrition

Management“   

2. Narasi Playfest 2018

3. Narasi Playfest 2019

4. Ideanation Future Festival 2019

5. dan lain-lain.

 

Kritik dan saran sangat diharapkan guna peningkatan kualitas dan

penulisan. Untuk itu, silahkan kirim kritik dan saran ke:

finandiagustina28@gmail.com

 42



Linkedin Penulis :

 

https://www.linkedin.com/in/finandia-agustina-837118116/

43



QR CODE I : Editor

QR CODE II : Pengarah

Editor :

Kepala Program Studi Vokasi Humas : http://staff.ui.ac.id/devie.r

 

 

Pengarah :

Rangga Wisesa : https://vokasi.ui.ac.id/web/rangga-wisesa/

44





MENGENAL KOMUNIKASI
PERSUASIF
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