
MENGENAL ETIKA KOMUNIKASI 

Sebagai makhluk sosial, kita tentu tahu bahwa etika adalah termasuk hal mendasar dalam kehidupan manusia. Terlebih 
lagi kita sebagai orang Indonesia yang sedari kecil sudah biasa diajari tentang sopan santun, tata krama, dan adat 
kebiasaan. Mengenai bagaimana harus bersikap dengan orang lain, dan sebagainya. 

Etika sendiri merupakan cabang utama ilmu filsafat yang mempelajari mengenai nilai-nilai mengenai benar, salah, baik, 
buruk, dan tanggung jawab yang menjadi standar dan penilaian moral dalam masyarakat atau publik. Etika berasal dari 
bahasa Yunani kuno, yaitu ethikos yang berarti timbul dari kebiasaan.  
Etika Menurut Ahli 

Jenis-Jenis Etika 

Etika Umum 

Sesuai dengan namanya, etika umum adalah etika yang membahas mengenai kondisi dasar dan umum tindakan  manusia 
secara etis. Standar bertindak secara etis ini yang kemudian dijadikan acuan untuk manusia dalam bertindak dan 
bertingkah laku. Etika umum telah diterapkan sebagai tolak ukur secara umum dalam menilai baik atau buruk dan benar 
atau salah suatu hal atau tindakan. Beberapa standar yang termasuk etika umum adalah adat istiadat yang berlaku, norma 
masyarakat, dan  norma agama. 

Etika Khusus 

Kebalikan dari etika umum yang bersifat general, etika khusus adalah etika yang mencakup prinsip-prinsip pada bidang 
kehidupan tertentu. Etika khusus ini erat kaitannya dengan peran, profesi atau bagian tertentu dalam masyarakat. 
Misalnya, etika khusus seorang anak, etika khusus pelajar, etika khusus dokter, etika khusus jurnalis, dan lain sebagainya. 
Etika khusus dibagi lagi ke dalam dua kategori, yaitu: 

1. Etika individual, yaitu etika khusus yang mencakup standar dan acuan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Misalnya, 
seorang manusia harus paham bagaimana menghargai dirinya sendiri dengan tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri 
sendiri seperti memakai narkoba atau bunuh diri. 

2. Etika sosial, yaitu etika khusus yang mencakup standar dan acuan sikap manusia terhadap orang lain, lingkungan, dan 
publik sebagai anggota dari masyarakat sosial. Misalnya, seorang manusia harus memahami bagaimana bersikap dengan 
orang lain. 

Aliran Etika 

Selain terbagi menjadi dua jenis, etika juga terbagi ke dalam empat aliran. Aliran-aliran etika yaitu: 

1. Deontologis, adalah etika yang memandang bahwa nilai dari sebuah tindakan tidak dilihat dari tercapainya tujuan, 
namun dari niat baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. 

2. Teologis. Berbeda dengan etika deontologis yang tidak mementingkan tujuan, etika ini intinya adalah tujuan atau akibat 
dari sesuatu. Jadi etika ini menyatakan bahwa walaupun manusia sudah memilliki niat baik dalam bertindak, tetap saja 
harus diiringi dengan tujuan akhir yang baik juga. 

3. Egoisme. Dalam egoisme, manusia memiliki kecenderungan untuk mempertahankan diri dengan hal-hal yang 
menguntungkan bagi dirinya sendiri dan tidak mempedulikan orang lain. Egoisme adalah mementingkan kepentingan 
dan urusan pribadi diatas kepentingan orang lain, untuk mengejar tujuan pribadi. 

4. Utilitarisme. Diambil dari kata latin utilis yang artinya bermanfaat, utilitarisme adalah tindakan yang dilakukan manusia 
untuk memberi manfaat kepada orang lain, baik di sekitarnya maupun cakupan masyarakat yang lebih luas lagi. 

Etika Dalam Komunikasi 



Sebagai makhluk sosial, tentunya komunikasi tidak lepas dari kehidupan sehari-hari kita. Dan seperti yang telah diulas 
sebelumnya, komunikasi sebagai bagian dari kehidupan juga memiliki etika di dalamnya. Etika komunikasi merupakan 
salah satu dari etika khusus, karena membahas bagian tertentu dari kehidupan manusia. ) 

Etika sendiri merupakan nilai dan norma yang berlaku untuk dijadikan pandangan dan standar manusia dalam bertindak 
dan bertingkah laku. Dalam kaitannya dengan komunikasi, etika komunikasi mencakup segala nilai dan norma yang 
menjadi standar dan acuan manusia dalam berkomunikasi dengan orang lain. Etika komunikasi menilai mana tindakan 
komunikasi yang baik dan buruk berdasarkan standar yang berlaku. 

Karena komunikasi merupakan salah satu hal yang krusial dalam kehidupan manusia, maka penting bagi kita untuk 
memahami mengenai etika komunikasi. Tanpa adanya etika komunikasi, dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan 
seperti kesalahpahaman, pertengkaran, perselisihan, dan lain sebagainya. Selain itu, etika komunikasi yang tidak diketahui 
dan diterapkan akan menyebabkan hubungan kita dengan orang lain jadi buruk. Tentunya itu akan berakibat tidak baik, 
karena bagaimanapun juga kita adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan dan dibutuhkan orang lain. 

Guna menghindari terjadinya hal-hal seperti itu, kita akan membahas lebih lanjut mengenai etika komunikasi apa saja 
yang penting dan mendasar dalam kehidupan sehari-hari. 

Etika dalam komunikasi ada beragam dan tentunya tidak akan cukup jika dibahas semua disini. Pada tulisan ini, kita akan 
membahas beberapa etika dalam komunikasi yang sering kita lakukan dan temui sehari-hari.  

a.Memulai Pembicaraan 
Dalam keseharian, tentunya kita pernah bertemu dengan keadaan  yang membuat kita harus atau ingin memulai 
pembicaraan dengan orang lain. Namun ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu: 

1. Lihat keadaan calon lawan bicara. 

Apakah dia terlihat sedang sibuk atau terburu-buru? Kalau iya, mungkin kita harus mencoba berbicara lain kali. Karena 
nanti kita justru akan mengganggu orang itu dan membuatnya tidak nyaman. 

2. Ramah dan sopan. 

Sapa lah lawan bicara anda dengan ramah dan sopan, namun tidak terkesan dibuat-buat. Kita bisa mengajukan 
pertanyaan basa-basi untuk pembuka seperti apa kabar, mau kemana, dari mana, dan semacamnya. 

 3. Jangan hanya bicara, dengarkan juga. 

Kebanyakan orang mengasumsikan komunikasi selalu berkaitan dengan bicara, padahal tidak hanya itu. Mendengarkan 
juga salah satu bagian dari komunikasi, dan hal ini sangat penting untuk dilakukan. Ketika kita terlalul sibuk bicara dan 
tidak memperhatikan apa yang diucapkan lawan bicara, kita seperti tidak menghargainya. 

b.Komunikasi Tatap Muka 
Komunikasi tatap muka bisa dibilang komunikasi yang hampir setiap hari kita lakukan. Berikut beberapa hal yang harus 
diperhatikan dalam komunikasi tatap muka atau langsung: 

1. Tatap mata lawan bicara. 

Hal yang pertama harus dilakukan adalah menatap lawan bicara kita. Jangan sampai kita malah melihat ke arah yang lain 
dan membuat lawan bicara terganggu atau merasa tidak diperhatikan. Jika kesulitan menatap langsung pada mata lawan 
bicara, kita bisa melihat ke arah garis tengah antara kedua matanya (yang sejajar dengan hidung). 

2. Jaga intonasi dan kecepatan bicara. 



Bicaralah dengan suara yang stabil, tidak terlalu pelan atau terlalu tinggi. Keduanya bisa menyebabkan orang salah 
mengerti dan tidak paham apa yang kita bicarakan. Selain itu, bicaralah dengan kecepatan normal supaya dapat disimak 
dengan baik. 

3. Lontarkan pertanyaan. 

Sekali lagi, jangan hanya sibuk bicara dan tidak menyimak apa yang dibicarakan lawan bicara kita. Dengarkanlah baik apa 
yang dikatakan lawan bicara, dan sahutilah dengan melontarkan pertanyaan atau pernyataan. 

c.Komunikasi Lewat Media 
Seiring dengan melesatnya perkembangan teknologi, komunikasi melalui media bisa dibilang sebagai komunikasi yang 
paling sering kita lakukan. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan: 

1. Perhatikan gaya tulisan dan tanda baca. 

Karena komunikasi lewat media kebanyakan mengandalkan tulisan, kita harus lebih berhati-hati dengan gaya bahasa yang 
kita tulis. Apakah sudah tepat, atau seperti orang marah? Selain itu, penggunaan tanda baca juga sangat penting terutama 
tanda seru. Sebaiknya kita meminimalisir penggunaan tanda seru atau huruf besar semua, karena cenderung membuat 
orang berpikir kalau kita marah. 

2. Atur intonasi (jika menelpon).  Menelpon memang terdengar suara, namun mimik dan ekspresi wajah tidak dapat 
terlihat. Karena itu kita perlu mengatur intonasi suara kita ketika sedang menelpon.  

3. Pikirkan apa yang ingin ditulis.   Komunikasi lewat media memungkinkan kita untuk berpikir sedikit lebih lama 
mengenai apa yang akan kita komunikasikan. Gunakan kesempatan itu untuk mengkomunikasikan hal-hal dengan lebih 
baik dan menyortir kalimat yang tidak patut. Tidak perlu terburu-buru, orang juga tahu kalau mengetik itu membutuhkan 
waktu lebih lama daripada bicara langsung. Tapi jangan juga membiarkan pesan orang tidak dibalas lama, karena itu akan 
membuat orang bertanya-tanya dan salah paham. 

4.Menyambut Tamu 
Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyambut tamu: 

1. Berpakaian yang rapi dan pantas. 

Meskipun berada di rumah sendiri, dalam menyambut tamu kita seharusnya memakai pakaian yang pantas. Tentu tidak 
akan enak dilihat tamu jika kita hanya berpakaian daster atau baju yang kotor. 

2. Menyuguhkan minuman. 

Terkadang tamu akan bilang tidak usah jika ditawari minuman, namun meski begitu kita perlu menyediakannya. Bisa jadi 
si tamu malu atau basa-basi saja. Tidak perlu memaksakan menyuguhkan yang berlebihan, namun setidaknya minuman 
yang minimal ada. 

3. Sampaikan terima kasih. 

Tamu bertandang ke rumah kita dengan menempuh perjalanan dan menyisihkan waktunya untuk bertemu kita. Karena 
itu, sampaikanlah ungkapan penghargaan kita pada tamu karena telah berkunjung. 

Teknik Komunikasi yang Baik 

Sebagai hal yang selalu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi harus dilakukan dengan baik. Berikut adalah 
beberapa teknik komunikasi yang baik: 



 Bicara dengan jelas. 

Komunikasi intinya adalah menyampaikan pesan kepada lawan bicara, dan tugas kita adalah bagaimana agar pesan 
tersebut sampai sesuai dengan keinginan kita. Yang paling penting adalah bicara apa yang kita maksudkan dengan jelas, 
supaya tidak ada kesalahpahaman. (Baca juga: ) 

 Mendengarkan dengan baik. 

Seperti yang telah diulas sebelumnya, mendengarkan adalah hal yang sangat penting dalam komunikasi. Tanpa kita 
berusaha mendengarkan baik, komunikasi yang terjalin tidak akan efektif. Kita tidak memperhatikan apa yang 
dibicarakan orang lain dan membuat komunikasi jadi terhambat. 

 Perhatikan lawan bicara. 

Kita berkomunikasi dengan lawan bicara, maka kita harus perhatikan lawan bicara kita. Dengan begitu, lawan bicara 
merasa dihargai dan komunikasi berjalan lebih lancar. Kalau sudah begitu, hubungan yang terjalin dengan lawan bicara 
pun akan terus terjalin dengan baik. 

 Konfirmasi jika merasa salah paham. 

Dalam berkomunikasi, kita tidak dapat terhindar dari adanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman bisa terjadi karena 
berbagai hal, misalnya gangguan lingkungan atau ketidakfokusan kita dalam menyimak. Karena itu, perlu dikonfirmasikan 
langsung hal yang disalahpahami guna meluruskan keadaan. 

 Perhatikan komunikasi non-verbal. 

Seperti yang dibahas sebelumnya, komunikasi bukan hanya soal bicara atau verbal. Ada juga aspek-aspek komunikasi 
non-verbal dan justru peranannya jauh lebih besar dibanding komunikasi verbal. Contoh dari komunikasi non-verbal 
adalah gestur tubuh, mimik wajah, penampilan, tanda baca, dan lain sebagainya. 

Etiket Komunikasi 

Etiket dikenal juga sebagai tata krama, yang mengatur sikap dan tindakan manusia dalam bergaul dengan manusia lain 
berdasarkan standar sopan santun dan adab. Etiket sebenarnya secara sadar atau tidak sudah banyak kita pelajari dan 
pahami sedari kecil. Namun untuk lebih jelasnya lagi, berikut adalah contoh dari etiket komunikasi: 

1. Pengunaan bahasa yang baik dan intonasi yang sesuai. 
2. Mengucapkan permisi ketika lewat di depan orang lain. 
3. Mengucapkan tolong ketika minta bantuan. 
4. Mengucapkan terima kasih ketika mendapat bantuan. 
5. Mengucapkan maaf ketika melakukan  kesalahan. 
6. Menghormati orang-orang yang lebih tua. 
7. Mengurangi kebiasaan menyela ucapan orang lain 
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