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Abstraks 

 
Ada berbagai pendekatan tentang perilaku, diantaranya adalah pendekatan behaviorisme, kognitif, humanistik, 
psikoanalisa dan neorobiologi. Pendekatan-pendekatan tersebut berlaku di dalam proses pembelajaran yang bermakna, 
yaitu proses yang dilakukan individu guna mendapat suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman 
dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kecerdasan komunikasi diperlukan oleh setiap individu demi menggapai cita-
cita dan menjalani kehidupannya tanpa merugikan orang lain, mampu menghargai orang lain/humanis, dengan 
menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak mampu berdiri sendiri (soliter) 
 
Kata kunci : humanis, komunikatif  

 
I. Perubahan Perilaku sebagai Dasar 

Dalam pengkajian terhadap tingkah laku terdapat berbagai jenis pendekatan dalam memberikan penjelasan 
mengenai apa, mengapa, dan bagaimana tingkah laku indovidu. Pendekatan – pendekatan utama ialah pendekatan 
behaviorisme kognitif, pendekatan humanistik, pendekatan psikoanalisa, dan pendekatan neurobiology (Surya, 1987 dan 
Lunandi, 1988).  

Pendekatan behaviorisme, lebih mengutamakan hal-hal yang nampak dari individu. Menurut pendekatan ini, tingkah 
laku itu adalah segala sesuatu yang dapat diamati oleh alat indra sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Dalam 
interaksi dengan lingkungan, individu menerima stimulus (rangsangan) dari lingkungan. Tingkah laku terjadi karena 
adanya rangkaian hubungan antara stimu-lus (rangsangan) dengan response (tindak balas). Pendejatan behaviorisme 
ini sering disebut sebagai teori S-R (teori stimulus-response). Beberapa tokoh psikologis dalam pendekatan ini antara 
lain : Watson, Skinner, Pavlov, Throndike. Pendekatan psikoanalisa lebih mengutamakan hal-hal yang berada di bawah 
kesadran individu. Pendekatan ini meng-anggap bahwa tingkah laku individu dikontrol oleh bagian yang tidak sadar. 
Tokoh utama psikoanalisa ialah Sigmund Freud yang mengatakan bahwa kepribadian terdiri atas tiga unsure yaitu Is, 
Ego, dan Super Ego. Semua tingkah laku digerakan oleh kekuatan di bawah sadar yang disebut dengan libido. 
Pendekatan kognitif, menjelaskan bahwa tingkah laku itu sebagai proses internal (di dalam). 

Pendekatan ini menganggap bahwa tingkah laku merupakan suatu proses input-output yaitu penerimaan dan 
pengolahan informasi, untuk kemudian menghasilkan keluaran. Individu bukanlah penerimaan rangsangan yang pasif, 
akan tetapi di dalam kesadarannya (otak) terjadi suatu proses yang aktif mengolah dan mengubah informasi yang 
diterima menjadi bentuk baru yang lebih sesuai. Keluaran yang berupa tingkah laku akan banyak tergantung pada 
perbendaharaan (simpanan) dalam kesadran atau otak individu. Tokoh-tokoh dalam pendekatan ini antara lain : Piaget, 
Ausubel, Brunner. 

Pendekatan humanistik, lebih menekankan pada martabat kemanusiaan pada individu yang berbeda dengan hewan 
dan makhluk lainnya. Menurut pendekatan ini manusia sudah sejak awalnya mempunyai dorongan untuk mewujudkan 
dirinya sebagai manusia di lingkungannya. Setiap individu bertanggung jawab terhadap tindakannya masing-masing. 
Tingkah laku individu terjadi karena adanya kebutuhan yang mendorong untuk mewujud-kan dirinya (self-actualization). 
Tokoh-tokoh dalam kelompok pendekatan ini ialah Maslow, Carl Rogers. 

Pendekatan neurobiology, yang mengaitkan tingkah laku individu dengan kejadian-kejadian di dalam otak dan 
system syaraf. Menurut pendekatan ini, tingkah laku seseorang amat tergantung pada kondisi otak dan system 
syarafnya. Apabila otak dan syaraf terganggu, maka tingkah lakupun akan terganggu pula. 

Kelima pendekatan tersebut pada dasarnya akan berlaku dalam proses pembelajaran yang bermakna, bahwa 
pembelajran ialah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 
secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 
Implikasi dari pendekatan tersebut tak hanya segi normative tetapi segi metodologis dengan alasan : 

Pertama, perlu diperhatikan bahwa memberikan informasi (sebagaimanapun akurat dan terperinci) belum sama 
dengan menciptakan komunikasi. Pemberi-an informasi adalah kegiatan satu arah, komunikasi adalah dua arah. 
Walaupun dalam proses komunikasi, tetapi tujuan kita tidak hanya pada pemberian informasi melainkan pada 
terciptanya komunikasi yang humanis. 

Kedua, perlu disadari sekali lagi bahwa mengetahui (menguasai sejumlah informasi) tidak sama dengan bertingkah 
laku, atau lebih tepat lagi, mengetahui belum berarti berbuat sesuai dengan yang diketahui tidak dapat berhenti pada 
tingkat “mengetahui” saja, tetapi pada tingkat “bertingkah laku”. Dari titik manapun kita mulai, pada akhirnya harus terjadi 
satu kesatuan yang hidup bersenyawa antara pengetahuan dan perbuatan pembelajran yang komunikatif. 

Ketiga, perlu disadari pula bahwa walaupun pendidikan adalah bagian dan kegiatan kehidupan, pendidikan itu 
sendiri bukanlah seluruh kehidupan. Terutama yang dimaksud dengan pendidikan terbatas pada bentuk-bentuk 
pengajaran intelektualistik. Karenanya kita perlu menyadari apakah yang kita perbuat sebagai pendidikan itu benar-
benar pendidikan yang secara relevan menyiapkan manusia untuk memasuki kehidupan sehingga manusia itu tidak haru 
mulai belajar mengenai kehidupan setelah ia menyelesaikan “pendidikan” (Winarno Surakhmad, 1980). Sehubungan 
dengan itu maka proses pembelajran akan sangat erat kaitannya dengan kecerdasan komunikasi. 

 
 
 

 
 



II. Kecerdasan    Komunikasi sebagai Modal Dasar Peng-abdian kepada Masyarakat 
Kecerdasan komunikasi adalah kemampuan seseorang dalam mengkombinasikan kekuatan diri sendiri dengan 

potensi orang lain. Kecerdasan komunikasi adalah upaya mewujudkan cita-cita tanpa merugikan atau merendahkan diri 
sendiri dan diri orang lain. 

Banyak orang yang mampu berkomunikasi tetapi sedikit yang mempunyai kecerdasan komunikasi. Berbicara bagi 
orang yang normal adalah hal yang gampang, tetapi berkomunikasi secara cerdas membutuhkan pemahaman dan 
apresiasi diri dalam setiap aktivitas komunikasi.        

Ketika kita memiliki kecerdasan komunikasi, selain kita mampu memancarkan pesona dan daya tarik, kita juga 
mampu menebarkan aroma keharmonisan hubungan kepada siapa saja yang terlibat dalam aktivitas komunikasi yang 
kita jalani. Ada keteduhan yang terpancar ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Segala yang kita lakukan selalu 
diawali dengan keikhlasan dibarengi kesabaran dan diakhiri dengan rasa syukur, sehingga apapun hasil suatu interaksi 
selalu disikapi dengan kedewasaan diri. 

Saat kita berhasil dalam berkomunikasi kita pun tidak menjadi pongah (sombong), dan sebaliknya, saat kita gagal 
berkomunikasi, kita pun mampu melakukan introspeksi diri, tidak perlu menyesali diri. Kita tetap berusaha menganalisa 
mengapa komunikasi yang kita bangun tidak semulus yang kita bayangkan. 

Seseorang yang memiliki kecerdasan komunikasi tidak akan terpancing emosinya saat menghadapi seseorang 
yang bebruat kesalahan. Ia tidak akan lepas kendali hanya karena persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan 
dengan baik. Kecerdasan komunikasi tercermin dari adanya kelanggengan hubungan bahkan persoalan pribadi pun 
begitu terbuka untuk diperbincangkan tanpa rasa takut dan ragu-ragu.  

Seseorang dengan kecerdasan komunikasinya tanpa disadari membuat masyarakat termotivasi untuk belajar lebih 
keras memahami/mengerti materi penyuluhan yang telah diberikan. Saat penyuluhan berlangsung terjadi komunikasi 
dialogis. Masyarakat melakukan pembelajaran dengan penuh inisiatif dan kreatif. Transfer ilmu tidak hanya sebatas 
menyajikan materi penyuluhan, tetapi bagaimana membentuk klien yang santun dan berani mengemukakan pendapat. 
Seperti halnya kasus sang mahasiswa tidak memandang dosen sebagai sosok yang “menakutkan”, tetapi sebagai 
contoh teladan yang senantiasa dihormati. Sang dosen berusaha memperlakukan anak didiknya sebagai manusia yang 
sedang mencari jati diri dan tidak ada keinginan untuk mengkebiri kreativitas atau rasa ingin tahu mahasiswa. 

Kesalahan adalah hal yang lumrah bagi manusia. Tetapi memahami orang yang bersalah di depan orang lain tidak 
akan menyelesaikan masalah. Yang salah bukan orangnya, tetapi tindakannya, sehingga yang perlu kita cerdaskan 
adalah bagaimana memberi contoh yang baik, sehing-ga seseorang tidak melakukan hal yang sama di masa 
mendatang. 

Kecerdasan komunikasi adalah bekal hidup dalam berinteraksi dengan orang lain. Dengan kecerdasan komunikasi 
kita mampu mempertemukan ego diri dengan keuatan orang lain. Ada keselarasan yang terjadi tanpa 
mengesampingkan eksistensi masing-masing. Kehadiran kita di tengah-tengah orang lain tidak akan merugikan atau 
merusak tatanan yang sudah ada. Masalah kehadiran kita mampu menyemarakan suasana yang sudah dibangun. 
Kehadiran kita memberi-kan nuansa dengan tetap menjun-jung tinggi dan menghargai kepribadian (privacy) masing-
masing. 

Kecerdasan komunikasi yang humanis adalah garansi dalam menghadiri diri dari munculnya salah pengertian. Ia 
menjadi kekuatan dalam mengarungi bahtera hidup ini. Ia menjadi pembuka pintu sukses ketika dalam berinteraksi 
dengan sesama. Kecerdasan komunikasi yang humanis mampu membangun hubungan antar sesame secara 
berkesinambungan dengan fondasi yang kokoh. Kokoh dalam menghalau gelombang kedengkian, kokoh dalam 
menghambat laju gerak keegoan, kokoh dalam menyumbat aliran darah kesombongan, dan kokoh dalam membasmi 
penyakit ini serta kokoh dalam membendung rasa tidak percaya diri. 

 
III.Pilar  kekuatan Komunikasi berwajah Humanis Peng-abdian kepada Masyarakat 

Kebersamaan atau keharmo-nisan dapat terwujud manakala mampu membangun komunikasi secara tranparan. 
Dengan kata lain, aturan hidup masyarakat atau kesadaran untuk saling membutuhkan. Dengan demikian jika dalam 
suatu masyarakat ada individu/kelompok yang bentrok dengan individu/kelompok lainnya, itu artinya kebersamaannya 
telah terganggu atau dapat disebutkan bahwa pola (saluran) komunikasi mengalami kemacetan. Pertanyaannya, 
bagaimana cara yang terbaik untuk memahami dan mengimplementasikan, kontekstual komuni agar terwujud 
komunikasi yang suskses? Ada beberapa cara yang harus dipahami dalam mengimplementasikan makna komuni dalam 
komunikasi humanis sebelum kita melakukan aktivitas komunikasi (Sumartono, 2003). 

 
 

1.Memandang dan Memperlakukan Manusia sebagai Aset 
Memandang manusia sebagai asset berate munculnya kesadaran dalam diri kita bahwa tidak ada manusia yang 

mampu hidup sendiri, sehingga memandang manusia sebagai asset akan memberikan manfaat bagi kita. Kita harus 
menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Artinya, setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. 
Kondisi ini setidaknya menyebabkan munculnya kesadaran bahwa keberadaan kita juga ditopang oleh orang lain.  

Tanpa orang lain kelebihan yang kita miliki mustahil akan menonjol atau diketahui. Padahal sesuai dengan teori 
kebutuhan Abraham Maslow dikatakan bahwa, dalam hidup bermasyarakat kita butuh pengakuan/ peng-hargaan dari 
orang lain. Tanpa orang lain kita sulit untuk mengatahui kelebihan diri kita sebab kita tidak punya perbandingan. Tanpa 
orang lain keinginan kita untuk mengaktualisasikan diri atau bersosialisasi akan mengalami hambatan, sebab tidak 
mungkin kita melakukannya seseorang diri (tanpa bantuan orang lain). Dengan melakukan komunikasi atau belajar 
dengan orang lain yang memiliki kelebihan. 

Kesadaran akan makna komuni dalam komunikasi humanis dengan memandang manusia sebagai asset berarti kita 
menjauh-kan diri dari rasa permusuhan dan menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan martabat 
serta menciptakan rasa persaudaraan persahabatan untuk jangka waktu panjang. Memandang manusia sebagai asset 



berarti kita telah membuka diri untuk bergaul dengan siapa saja, sehingga kita memiliki banyak teman. Dengan 
memahami bahwa manusia sebagai asset kita memperlakukan manusia secara manusiawi. Kita jauh dari sifat ego 
(mementingkan diri sendiri) dan memandang rendah orang lain. 

 
2.Berhubungan atau bergaul dengan orang lain senantiasa disadari oleh keikhlasan. 

Sesuatu hubungan yang dilandasi untung rugi bersifat sementara. Artinya, hubungan atas dasar untung rugi tidka 
akan bertahan lama. Sebab masing-masing peserta momunikasi saling menaburkan kepura-puraan. Cepat atau lambat, 
disadari atau tidak akan menimbulkan kebencian diantara mereka. Hubungan yang disadari keikhlasan akan men-
datangkan kebersihan hati atau hati menjadi plong. Kita tidak pernah berburuk sangka dan jauh dari sifat iri dan dengki. 

 
3.Komunikasi berati keberanian 

Berkomunikasi berarti kita berani dengan segala konsekuen-sinya. Berani berarti kita siap menerima apapun hasil 
dari komunikasi yang kita lakukan. Artinya kita siap menerima kesuksesan atau pun kegagalan dalam berkomunikasi. 
Dengan memahami komunikasi dalam arti berani secara gradual disadari atau tidak telah menumbuhkan sikap arif, 
bijaksana, berjiwa besar atau lapang dada dalam diri sendiri sebagai hasil suatu proses komunikasi dengan siapapun, 
dimanapun, bagaimanapun dna kapanpun.  

Komunikasi berarti kita berani untuk dinilai oleh orang lain. Apa pun yang kita pakai, bagaimana pun keadaan kita 
adalah komunikasi bagi ornag lain. Ketika ada orang yang menilai kita pemarah, sombong, atau ego, sebaiknya kita 
tidak langsung tersinggung atau marah, sebab setiap orang mempunyai hak untuk menilai diri kita. Memang secara 
interaktif yang menilai diri kita adalah orang lain. Karena itu kemampuan menyeleraskan penilaian orang dengan 
penilaian diri kita sendiri dibutuhkan pemahaman yang komprehensif. Lalu bagaimana caranya agar kita berani dalam 
berkomunikasi. Pertama, kita harus kritis dan argumentatif membuka diri terhadap apapun dan siapapun. Kedua, bergaul 
dan selalu menambah wawasan/pengetahu-an. Bergaul adalah syarat dasar agar kita berani berkomunikasi. Bergaul 
berarti kita ingin menambah deretan panjang daftar pengalaman. Dengan demikian, semakin banyak pengalaman yang 
kita miliki, akan membuat kita semakin berani (percaya diri) dalam berkomunikasi. 

 
IV.Performance pribadi Humanis Komunikatif dalam pengabdian kepada masyarakat 

Sukses bias menjadi barang yang langka, jika kita tidak mampu mewujudkannya. Sebaliknya, sukses akan menjadi 
bagian hidup manakala kita mampu meraihnya. Meraih sukses tidaklah semudah mengatakannya. Untuk meraih 
kesuksesan kita membutuhkan modal, perjuangan, dan butuh strategi. Banyak cara atau langkah yang bias ditempuh 
untuk meraih sukses. Menurut Sumartono (2003) adalah melalui konsepsi “AKAR” (Analisa Kekuatan Diri, Kontrol 
Emosi, Aktif dan Refreshing). 

 
a. Analisa Kekuatan Diri 

Mengetahui / menganalisa  kekuatan diri adalah langkah awal meraih kesuksesan. Kita tidak mungkin mampu 
mengaktualisasikan diri atau meraih sukses komunikasi secara maksimal kalau kita tidak mengenal diri sendiri terlebih 
dahulu. Mengenai diri sendiri berarti kita mengetahui apa kekuatan dan kelemahan yang kita miliki. 

b. Kontrol Emosi  
Kemampuan mengontrol emosi adalah alah satu kunci sukses dalam hidup ini. Emosi seperti marah, cemburu, 

takut, malu, kecewa, rasa puas, atau bahagia dapat menjadi kekuatan, jika dilakukan secara tepat. Sebaliknya emosi 
akan menjadi penyebab kegagalan jika kita salah melakukannya. 

 
c. Aktif 

Untuk meraih sukses, kita harus aktif. Aktif dalam segala hal sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Aktif 
berarti seseorang terlibat dalam setiap aktivitas yang ada dimana pun ia berada. Aktif berarti bergerak dinamis. Aktif 
berarti penuh inisiatif dan kreativitas. Aktif akan berdampak pada pehamahan kita terhadap lingkungan sekitar. Orang 
yang aktif tidak akan tertinggal informasi. 

 
d. Refreshing 

Secara kondisional refreshing dibagi 3 jenis, yakni refreshing fisik, refreshing mental dan refreshing iman. 
Refreshing fisik dilakukan untuk menyegarkan/memulihkan kondisi tubuh akibat kelelahan bekerja atau aktivitas lainnya. 
Refreshing mental adalah penyegaran diri dalam mengatasi tekanan psikis. Refresing mental dapat dilakukan melalui 
penyeluran hobi (kompensasi positif) seperti olahraga, rekreasi, mendengarkan atau bermain musik, bernyanyi, 
memancing atau aktivitas apa saja yang dapat membuang kejenuhan dan stress.  

Refreshing mental juga merupakan suatu ketahanan menanggung stress. Ketahanan menanggung stress adalah 
kemampuan dapat tetap tenang dan sabar ketika menghadapi masalah tanpa menjadi hanyut atau terbawa emosi. 
Kemampuan ini memungkinkan kita dapat menangani dan mengendalikan masalah satu per satu, tanpa menjadi panik. 
Refreshing iman akan memiliki pancaran hati yang terang. Hidup secara damai, hidup kita tak terasa gersang dan 
tandus. Kita menyadari bahwa segala yang kita miliki termasuk diri kita hakikatnya berasal atau ada atas kehendak Allah 
SWT dan akan kembali kepadaNya. 

 
 
 
 
 
 



V. Kesimpulan   
Ada 5 (lima) pendekatan perilaku, yaitu pendekatan behaviorisme, kognitif, humanistik, psikoanalisa dan 

neurobiologi. 3 (tiga) pilar kekuatan komunikasi humanis yaitu memandang dan memperlakukan manusia sebagai aset, 
berhubungan atau bergaul berdasarkan keikhlasan dan komunikasi berarti keberanian. 

Menurut Sumartono untuk meraih kesuksesan dapat menggunakan konsep AKAR, yaitu analisa kekuatan diri, 
kontrol emosi, aktif dan refreshing. 

Selalu memandang manusia adalah makhluk makhluk sosial dan tidak sempurna, selalu muncul kesalahan-
kesalahan, introspeksi diri dan mempelajari kesalahan-kesalahan untuk perbaikan di masa yang akan datang.  
 
VI. Penutup  

Akhirnya sebagai penutup dapat ditarik benang merah bahwa seorang yang memiliki kecerdasan komunikasi 
humanis akan menjadikan cantik dalam berinteraksi, manis dan indah dalam budi pekerti, menarik dalam kolaborasi, dan 
sempurna jika disiram oleh nur kalam illahi yang bersemi di hati sanubari. Sementara itu hendaknya senantiasa 
memanfaatkan waktu untuk berpikir karena berpikir merupakan sumber kekuatan. Gunakan waktu untuk membaca buku, 
baca diri dan lingkungan, hal ini merupakan modal dasar untuk lahir bijaksana. Manfaatkan waktu untuk merenung 
dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan yang Esa. Manfaatkan waktu untuk berimajinasi/berencana demi 
keputusan masa depan, dan gunakan waktu untuk berdo’a, shalat sebagai kekuatan utama di dunia demi kebahagiaan 
hidup selamanya. 

Dalam hal ini hendaknya bersemboyankan : Take time to think it is the source of power… Take time to read, it is the 
foundation of wisdom…Take time to quite, it is the opportunity to seek God….Take time to dream, it is the future made 
of…. Take time to pray, it is the greatest power on earth.  
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