




Ilmu Komunikasi

2 cara dalam berkomunikasi
• Komunikasi Verbal
• Komunikasi Non Verbal



Komunikasi Verbal

Komunikasi yang 
menggunakan kata-kata, 
baik secara oral maupun 

secara tertulis.



Komunikasi non-verbal

Tidak menggunakan  kata-kata, 
melainkan mengandalkan mimik, air 
muka, tekanan suara, gerak-gerik, 

bahasa tubuh, bahasa isyarat, 
penampilan ataupun perbuatan.



Albert Mahrabian

Komunikasi Manusia
• 93% non verbal, 

– 55% melalui bahasa tubuh & tindakan
– 38 % melalui intonasi suara.  

• 7% verbal - berupa ungkapan kata-
kata ataupun tertulis. 



Perilaku dan kehidupan kita mengandung arti yang lebih dalam 
daripada hanya sekedar kata-kata



Gordon Maxwell 

• Seorang missionaris yang ditugaskan ke India
• Maxwell meminta seorang guru beragama Hindu mengajar 

dia bahasa daerah setempat



“Tidak tuan, saya tidak akan 
mengajar tuan bahasa daerah 
saya. Sebab nanti tuan pasti 

membuat saya jadi orang 
Kristen.”



“Anda telah salah mengerti 
maksud saya. Saya hanya meminta 

anda mengajarkan kepada saya 
bahasa India. Tidak lebih dan tidak 

kurang. Dan saya tidak akan 
menggunakan bahasa itu untuk 

memepengaruhi saudara jadi 
orang Kristen.”

“Tidak tuan, saya tidak mau 
mengajar tuan. Saya tahu semua 
orang yang tinggal bersama tuan 

serta menyaksikan kehidupan tuan, 
cepat atau lambat akan menjadi 

orang Kristen.”



Alexander Lower

“Tidak ada kata yang sejelas bahasa tubuh, jika 
seseorang mampu membacanya.”



MASALAH TERBESAR DALAM HIDUP ORANG KRISTEN

Ketidak sesuaian antara bahasa 
verbal dan nonverbal. Artinya, 

perbuatan seseorang tidak 
senada dengan kata-katanya



1 Yohanes 3:17-18

• Barangsiapa mempunyai harta duniawi dan melihat 
saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu 
hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih 
Allah dapat tetap di dalam dirinya?

• Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan 
perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan 
dan dalam kebenaran.



Yakobus 2:15-16

• Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian 
dan kekurangan makanan sehari-hari,

• dan seorang dari antara kamu berkata: "Selamat jalan, 
kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang!", 
tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi 
tubuhnya, apakah gunanya itu?



Matius 21:28-32

• Anak pertama : “Ya!”, tetapi “tidak” melakukannya. Inilah 
sering disebut NATO

• Anak kedua : Dia menjawab “Tidak”, tetapi melaksanakan 
perintah ayahnya



lip-service

Banyak orang yang berbicara 
manis tetapi perbuatan atau 
tindakannya tidak semanis 

kata-katanya



Pemuka Agama VS YESUS



CARA Hidup PEMUKA AGAMA PENUH 

dengan Kemunafikan

• Adanya kesenjangan antara kata-kata 
dengan perbuatan membuat makna dari 
pekabaran yang disampaikan itu menjadi 
tidak jelas, dan kabur.

• Matius 23:1-4



Matius 23: 13

Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-
orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu Kerajaan Sorga di depan 
orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang 

berusaha untuk masuk.



Kesaksian dari para Pendengar

Matius 7: 28-29 
“Dan setelah Yesus mengakhiri 
perkataan ini, takjublah orang 

banyak itu mendengar 
pengajaranNya, sebab Ia mengajar 

mereka sebagai orang yang 
berkuasa, tidak seperti ahli-ahli 

Taurat mereka.”



YESUS KRISTUS

Education hal 78-79
“Apa yang diajarkan oleh Yesus, 

Dia hidupkan. Demikianlah dalam 
kehidupan Yesus, kata-katanya 
diperagakan. Dan lebih dari itu, 
apa yang diajarkanNya, adalah 

Dia sendiri. Kata-kataNya 
merupakan ungkapan 

pengalaman hidupNya, dan 
pernyataan tabiatNya. Inilah yang 

membuat pengajaran Yesus 
penuh kuasa.”



“Action speAks louder thAn 

words.”

• Prinsip ini bukan saja berlaku dalam kehidupan jasmani dan 
sosial tetapi juga dalam upaya pekabaran injil.

• Banyak orang yang menolak mengikut Yesus, karena melihat 
kehidupan orang Kristen yang tidak sesuai dengan iman yang 
mereka percayai.

• Sebaliknya; Banyak orang yang sudah mengabarkan injil, bukan 
lewat kotbah atau pembicaraan, tetapi lewat kehidupan 
mereka. Penginjil-penginjil seperti ini kita sebut sebagai the 
“Silent Preachers.”



David Livingstone

Missionaris paling terkenal di dunia. Seorang 
berkebangsaan Inggris yang pergi menjadi 
missionaris ke pedalaman benua Afrika



• David Livingston adalah seorang 
yang sangat cerdas yang berhasil 
menamatkan gelar dokter, pada 
saat masih jarang orang 
menggondol gelar dokter.

• dokter merupakan profesi yang 
paling dihargai orang dan paling 
gampang untuk mencari uang.

David Livingstone



• Henry Stanley adalah seorang ateis di 
Inggris yang merasa sangat heran atas 
keputusan Livingston. 

• Ingin mengetahui faktor penyebab 
David Livingston membuat keputusan 
yang aneh untuk mengabdi ke Afrika,

David Livingstone



Stanley yang ateis ini mengat-amati bagaimana 
Livingstone dengan sabar, tekun dan penuh kasih 

mengobati orang-orang sakit dan menolong 
orang yang mau mati, sekalipun orang-orang 

Afrika itu jorok dan miskin

David Livingstone



David Livingstone

• Stanley mulai terharu melihat penderitaan 
orang-orang Afrika yang jauh berbeda 
dari kemewahan kota London. 

• Dan lebih terharu lagi menyaksikan 
dedikasi Livingstone. 



David Livingstone

• Secara perlahan tapi pasti, akhirnya Henry Stanley polopor 
ateis Inggris itu bertobat menjadi Kristen. 

• Tentang pertobatannya, Henry Stanley bersaksi: “saya 
bertobat karena menyaksikan kehidupan David Livingstone, 
sekalipun dia tidak pernah berkotbah kepada saya.”





Ingatlah saudaraku.....

Kegiatan mengabar injil tidak terbatas pada 
ceramah umum atau memberikan pelajaran Alkitab. 
Ada cara lain yang sangat sederhana tetapi hasilnya 

lebih unggul.



pekabaran injil bukanlah hak monopoli dari pendeta, atau pegawai 
jemaat, atau kaum pria saja, ataupun kelompok tertentu saja. Setiap 

anggota gereja dengan cara yang sederhana dapat 
memberitakan injil kepada orang lain melalui kehidupan sehari-hari.

Ingatlah saudaraku.....



meningkatkan kesadaran setiap anggota gereja bahwa hidup kita ini 
merupakan tontonan bagi dunia dan bahwa kehidupan kita 
berbicara lebih nyaring daripada kata-kata ataupun kotbah.

Ingatlah saudaraku.....



2 Korintus 3:2

Hidup kita ini adalah surat 
yang dibaca orang.



Matius 5:16

“Demikianlah hendaknya terangmu 
bercahaya di depan orang, supaya 

mereka  melihat perbuatanmu yang baik 
dan memuliakan Bapamu yang di 

surga.” 



GOD bless You always


