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E . MENDENGARKAN SEBAGAI KEAHLIAN ANTARPRIBADI
Kegiatan mendengarkan orang lain merupakan kegiatan sering dilakukan,
yg dilakukan melalui bertatap muka(face-to-face)maupun dalam kelompok
.Setiap individu memiliki berbagai macam tujuan a l ; berinteraksi de ngan
orang lain, menerima informasi, mengatasi masalah, dan saling berbagi pe
rasaan dengan orang lain.Dalam komunikasi antarpribadi,kegiatan mende
ngarkan (menyimak) merupakan bagian penting dalam memahami suatu
pesan.Kebiasaan sebagai pendengar yang efektif akan menghasilkan bebe
rapa hal yang positif , antara lain :
a . Pendengar yang baik akan disukai orang lain mereka dapat memuaskan
kebutuhan dasar manusia untuk didengarkan.
b . Kinerja/prestasi kerja karyawan meningkat ketika pesan yang diterima
tersebut dapat dimengerti dengan baik.
c . Umpan balik (feadback) yang akurat dari bawahan(karyawan) akan ber
dampak positif pada prestasi kerjanya.

d . Manajer dan karyawan akan terhindar dari munculnya kesalah pahaman
dalam penyampaian suatu pesan,
e . Pendengar yg baik dapat memisahkan mana fakta &mana yang sekedar
mana yang sekedar gosip.
f . Pendengar yg baik memiliki kecenderungan membuka ide-ide baru dari
pihak lain,hal ini mendorong berkembangnya kreativitas
g .Pendengar yang efektif juga akan dapat menghasilkan prestasi kerja yang
baik dan peningkatan kepuasan kerja.
h .Kepuasan kerja meningkat karena mereka tahu apa yang terjadi,kapan me
reka mendengar,kapan mereka berpartisipasi didalamnya tumbuh komu
nikasi yang baik.
Saran agar dalam mendengarkan berlangsung secara Efektif antara lain :
a . Perhatikan dengan baik siapa yg berbicara, dari gerakan,kontak mata, nada
suara, dan ekpresi wajahnya.Perhatian sdr dpt membantu pemahaman.
b . Berikan umpan balik (feedback)
c . Gunakan pengetahuan anda tentang orang berbicara untuk dapat menarik
manfaat yang positif bagi anda.

Komunikasi dalam Organisasi
A . Hubungan Komunikasi
Organisasi adalah sekelompok masyarakat yang saling bekerja sama untuk
mencapai suatu tujuan tertentu,Komunikasi adalah perekat yang memung
kinkan kelompok masyarakat tersebut secara bersama - sama melakukan
fungsinya dengan baik. Menurut Mintzberg terdapat tiga peran manajerial
dalam suatu organisasi; * Peran antar pribadi (interpersonal roles)
* Peran informasional (informational roles )
* Peran keputusan ( decional roles)
KOMUNIKASI
PERANANTAR PRIBADI
• Tokoh Figur
• Manajer
• Penghubung

PERAN INFORMASINAL
• Monitoring
• Penyebar Informasi
• Juru Bicara

•
•
•
•

PERAN KEPUTUSAN
Wira usaha
Pemecah masalah
Pengaloksi sumber daya
Negosiator

B . Pola Komunikasi
Dalam struktur organisasi garis, fungsional, maupun matrik, akan tampak
macam posisi atau kedudukan masing-masing dg batas wewenang dan tang
gung jawab nya. Komunikasi formal terdiri dari berbagai komunikasi :
a.Komunikasi dari Atas kebawah
c.Komunikasi Horisontal
Manajer umum
b.Komunikas dari bawah ke
atas.
Manajer
Pemasaran

Bagian
Penjualan

Bagian
Promosi

d.Komunikasi Diagonal

Manajer
Produksi

Bagian
Pabrik

Bagian
Penelitian

Karyawan

Manajer
Keuangan

Bagian
Akuntansi

Bagian
Keuangan

