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ETIKA KOMUNIKASI DI SMK NEGERI 1  SAMARINDA 
 
Etika mempunyai pengertian yang cukup dekat dengan moral. Moral dari bahasa latin mos 
jamaknya mores berarti kebiasaan, adat. Perbedaan itu ialah etika dijelaskan sebagai ilmu 
pengetahuan tentang asas-asas akhlak, sedangkan dalam kamus baru etika dijelaskan dengan 
membedakan tiga hal: Ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban 
moral dan akhlak. Kumpulan asas atau nilai yang berhubungan dengan akhlak. Nilai mengenai 
benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. 
 
Definisi etika tersebut di ataslah yang digunakan untuk menjelaskan pelbagi kata yang 
mengikutinya seperti: etika bisnis, etika kedokteran, etika pergaulan. Lebih jauh dari pengertian 
etika di atas, ada istilah lain yang sering dicampuradukkan begitu saja dengan kata etika yaitu 
etiket. Arti kata etika berbeda sekali dengan etiket. 
 
Etika di sini berarti moral dan etiket berarti sopan-santun. Etiket menyangkut cara suatu 
perbuatan yang harus dilakukan manusia sebagai nilai umum yang diakui dan diterima. Misalnya 
jika saya menyerahkan sesuatu kepada Guru atau orang yang saya hormati, saya harus 
menyerahkannya dengan tangan kanan. Jika saya mau kencing maka saya harus pergi ke ke 
wc/toilet, bukan di tembok kelas atau di pohon kamboja. Jika tidak melakukan hal itu atau 
bertentangan maka saya bisa dikatakan melanggar etiket. 
 
Sedangkan etika memberikan norma dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi 
etika menyangkut masalah apakah suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Misalnya: 
mengambil barang milik orang lain tanpa ijin tidak pernah diperbolehkan, “jangan mencuri” 
adalah merupakan suatu norma etika. Apakah orang itu mencuri dengan tangan kiri atau kanan 
sama sekali tidak relevan. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Bila tidak ada orang lain hadir 
atau tidak ada saksi mata maka etiket tidak berlaku. Misalnya ada banyak peraturan etiket yang 
mengatur cara kita makan. Dianggap melanggar etiket bila kita makan sambil berbunyi atau 
dengan meletakkan kaki di atas meja.  

 
A. Etika Dan Etiket Pergaulan Dan Aktifitas Di Sekolah 

 
1. Hormati Dan Bersikap Sopan Terhadap Guru . Hal ini adalah salah satu etika 

yang tetap sakral selama berabad-abad. Guru adalah sebagai orangtua. Katakanlah 
guru tersebut mungkin orang udik yang tak tertahankan, atau seorang guru yang 
sangat galak tapi selama kamu jadi murid mereka, mereka selalu benar. Siswa yang 
paling bijaksana akan tetap baik dan mengikuti perintah guru.  

2. Jangan Membanding-Bandingkan Guru Satu Dengan Lainnya Di Muka 
Umum 

3.  Jangan Bersikap Sok Ingin Tahu Segala Hal.Dalam lingkungan sekolah 
sekarang ini, salah satu etos kerja terbesar adalah untuk menjaga kita dalam urusan 
diri sendiri. Tidak melibatkan diri dalam tugas berarti bagi orang lain, dan tidak 
pernah memamerkan kepintaran dan melakukan dapat melakukan pekerjaan tertentu 
lebih baik dari teman. Sebagai gantinya, cobalah belajar dan berprestasi dalam 
pekerjaan yang ditugaskan gurukepada kita. Jika kamu memamerkan keunggulan diri 
sendiri kepada orang lain, maka teman akan menganggap terlalu sombong dan tinggi 
hati. 

4. Bersikaplah rendah hati, jangan suka berbohong dan dapat dipercaya oleh 
guru dan teman  

5. Bergaulah dengan semua teman tanpa membedakan status, agama dan 
suku.  

6. Jangan meremehkan teman terutama di depan teman lainnya 
7. Bila berdebat dengan teman jangan ingin mau menang sendiri, hargai 

pendapat teman lainnya 
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8. Harus berani membela teman yang kesusahan, kesulitan dan tertindas 
teman lainnya. Harus berani bertindak dan bersikap terhadap perlakukan dan 
akibat tindakan yang diderita oleh seorang teman. bila terdapat seorang teman yang 
tidak masuk segera tanyakan kabarnya dan SMs teman, beritahu informasi pelajaran 
di kelas. 

9.  Harus Peduli Dengan Perasaan, Kesulitan Dan Segala Hal Yang Tidak 
Benar Di Dalam Kelas. Bila ada teman yang kesulitan tanpa diminta harus segera 
menolong. Bila ada teman yang berbuat tidak baik dan mengancam teman sekelas 
harus berani meneegur dengan sopan dan baik. bila tidak bisa diingatkan dengan 
baik sebaiknya diberitahukan pada ketua kelas atau wali kelas. 

10. Berpakaianlah Yang Rapi, Bersih Dan Tidak Berbau. Jangan memakai 
perhiasan yang berlebihan, rambut sebaiknya rapi dan bersih tidak berketombe dan 
berbau. Selalu memakai kaos kaki karena akan menjaga aroma bau kaki kamu. 
bergantilah kaos kaki dan baju setiap hari agar terhindar dari bau tidak sedap kepada 
teman di sekitar kamu.. 

 
B. Etika Di Dalam Kelas 

1. Didalam kelas sebaiknya bersikap duduk yang sopan duduk tegak, dan tidak 
erebahkan kepala di meja, jangan mengangkat kaki di atas kursi atau meja meskipun 
dalam keadaan istirahat  

2. Jaga kebersihan diri sendiri, hindari bau badan yang bisa menganggu teman di 
sekitar, cobalah selalu mandi dengan baik dan bersih. bila itupun tidak membantu 
sebaiknya harus dibantu dengan deodoran.  

3. Jangan memakai wangi parfum yang berlebihan  
4. Jangan pernah sekalipun meludah di lantai sekolah apalagi di kelas 
5. Jagalah bila ada posisi baju kamu yang tidak benar terutama anak perempuan 
6. Jangan berbicara yang tidak perlu bila guru sedang menerangkan pelajaran, bila 

sedang tidak berkonsentrasi buatlah corat coret di kertas tentang pelajaran. bila itu 
juga tidak bisa berkonsentrasi buatlah gambar dari pelajaran yang sedang kamu 
hadapi. 

7. Jangan tertawa dan berteriak berlebihan dan keras bila di dalam kelas 
8. Jaga kebersihan kelas, jangan membuang sampah sembarangan 
9. Jangan terlalu sering meminjam peralatan tulis kepada teman , kecuali bila perlu 

sekali atau karena tertinggal. Bila meminjam alat tulis, buku atau apapun kepada 
teman harus segera dikembalikan. 

 
C. Etika Berkomunikasi Dengan Guru Dan Teman Di Sekolah 

1. Berbicaralah yang jelas dimengerti baik dalam hal volume suara atau kejelasan kata 
uyang terucap, jangan terburu buru dalam berkomunikasi  

2. Menatap mata lawan bicara dengan lembut  
3. Memberikan ekspresi wajah yang ramah dan murah senyum  
4. Gunakan gerakan tubuh yang sopan dan wajar  
5. Jujur tidak berbohong  
6. Bersikap Dewasa tidak kekanak-kanakan  
7. Menggunakan panggilan / sebutan orang yang baik  
8. Menggunakan pesan bahasa yang efektif dan efisien  
9. Tidak mudah emosi / emosional  
10. Berinisiatif sebagai pembuka dialog  
11. Berbahasa yang baik, ramah dan sopan  
12. Menggunakan pakaian yang pantas sesuai keadaan  
13. Bertingkahlaku yang baik  
14. Ucapkan salam selamat malam, apa kabar, bagaimana keadaannya hari ini  
15. Menggunakan kata dan kalimat yang baik menyesuaikan dengan lingkungan  
16. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh lawan bicara  



©  falahyu.wordpress.com                                                                                                                                          3 

 

17. Bertingkah laku yang baik dan ramah terhadap lawan bicara  
18. Memakai pakaian yang rapi, menutup aurat dan sesuai sikon  
19. Tidak mudah terpancing emosi lawan bicara  
20. Menerima segala perbedaan pendapat atau perselisihan yang terjadi  
21. Mampu menempatkan diri dan menyesuaikan gaya komunikasi sesuai dengan 

karakteristik lawan bicara.  
22. Menggunakan volume, nada, intonasi suara serta kecepatan bicara yang baik. 
23. Jangan sering memotong pembicaraan orang lain.  
24. Jangan mendominasi pembicaraan gunakan komunikasi 2 arah yang seimbang 

kecuali dalam keadaan tertentu.  
25. Bila mengakhiri percakapan ucapkan salam selamat pagi, sampai ketemu lagi, sukses 

selalu, salam untuk keluarga di rumah dan lain sebagainya  
 

D. Tata Cara Berbicara Yang Baik 

1. Menatap lawan bicara. Saat berbicara dengan seseorang, tatap dan lihatlah pada 

daerah T-Zone, yaitu diantara kedua mata lawan bicara dengan tatap teduh yang 

bersahabat. Jangan menoleh ke kanan atau ke kiri selama pembicaraan berlangsung 

yang memberikan kesan gelisah atau jenuh.  

2. Berbicara dengan jelas. Berbicaralah dengan suara yang jelas, jangan terlalu 

lirih/berguman atau terlalu keras/berteriak. Jangan terlalu panjang atau berbelit-belit 

sehingga susah untuk dipahami. 

3. Ekspresi wajah yang menyenangkan. Wajah merupakan cerminan hati. Jangan 

cemberut saat berbicara karena akan ditangkap sebagai tidak bersahabat. Jangan 

berwajah genit atau mesum jika Anda ingin mendapatkan citra positif. Tampilkan 

ekspresi wajah yang ceria dan bersahabat agar lawan bicara Anda merasa nyaman 

saat berbicara dengan Anda. 

4. Bahasa. Gunakanlah bahasa yang sesuai dengan kondisi dan situasi lawan bicara 

Anda. Misalkan ketika Anda berbicara dengan anak kecil, gunakanlah bahasa anak-

anak yang penuh dengan keceriaan. Atau ketika Anda berada dalam situasi rapat 

maka gunakanlah bahasa yang formal. Gunakanlah selalu kata-kata ajaib (magic 

word) seperti akan saya coba.., silahkan…, maaf…, tolong…, atau yang sejenisnya. 

Hindari penggunakan kata-kata yang membunuh (killer word) seperti tidak bisa…, 

terserah…., salah sendiri, tidak tahu…, cepetan dong…, atau yang sejenisnya. 

Disamping bahasa verbal, keterlibatan bahasa tubuh (non-verbal) tidak dapat 

dielakkan saat berbicara. Bersikaplan rileks dan condongkan tubuh ke arah lawan 

bicara Anda. Ini menunjukkan perhatian dan ketertarikan Anda pada isi pembicaraan 
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