
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MENYIMAK 

 

Dalam uraian sebelumnya telah dibahas mengenai pentingnya menerima informasi, 

mambangun empati, mengkritisi dan menolong orang Iain, yang menunjukkan 

menyimak yang baik dapat berharga, baik untuk penerima pesan maupun untuk 

pembicara. Walaupun begitu kita sering tidak menyimak dengan sungguh-sungguh. 

Kenapa demikian? Karena selain tidak mungkin untuk menyimak sepanjang waktu, 

untuk beberapa alasan, juga karena adanya beberapa faktor Iain yang mungkin 

menghambat proses penyimakan kita. Hambatan-hambatan tersebut dapat bersifat 

internal seperti masalah pendengaran, kelebihan masukan (input), minat pribadi, 

berpikir terlampau cepat, juga dapat bersifat eksternal seperti suara bising, tempat 

yang tidak nyaman dan sebagainya. 

 

1. Faktor Internal 

 

Jikalau seseorang menderita kerusakan alat pendengaran yang dapat menghambat 

masuknya gelombang dalam volume tertentu atau menderita kelainan dalam 

menerima frekuensi tertentu, maka proses menyimak akan terganggu. Umumnya, 

masalah kerusakan pendengaran ini sulit disembuhkan. Lebih berbahaya lagi apabila 

hilangnya pendengaran ini tidak didiagnosis. Dalam banyak hal, hilangnya 

pendengaran ini bukan saja menjangkelkan si penderita tetapi juga membuat kesal 

orang yang diajak berbicara, sehingga dapat menghasilkan komunikasi yang tidak 

efektif. Alangkah bijaksananya apabila kita menduga, kita atau seseorang yang kita 

kenal memiliki kehilangan pendengaran untuk segera memeriksakannya kepada 

seorang dokter atau audiolog. 

 

Faktor lain yang mungkin memengaruhi proses penyimakan yaitu adanya 

keterbatasan diri untuk menyimak secara serentak semua yang kita dengar. Kita tidak 

mungkin menyimak sejumlah besar percakapan yang kita dengar setiap harinya. 

Banyak di antara kita hanya menyimak setengah dari pesan verbal yang dikemukakan 

orang lain. Kita sering meluangkan waktu selama lima jam atau lebih per harinya 

untuk menyimak pembicaraan orang lain. jikalau ke dalam aktivitas ini kita 

tambahkan pula penyimakan terhadap hal-hal lain seperti menyimak radio, televisi 

dan surat kabar, maka akan dapat kita rasakan bahwa pada dasarnya kita tidak 

mungkin memfokuskan perhatian kita terus menerus sepanjang waktu kepada sesuatu. 

Karenanya, secara periodik kita suka menyimpangkan perhatian kita. Penyimpangan 

atau pengabaian perhatian ini dilakukan-terutama ketika kita banyak menerima pesan-

pasan yang tidak bermanfaat, seperti cerita-cerita yang membosankan, kebohongan-

kebohongan dan komentar-kcmentar yang telah kita dengar berulangkali.  Dalam 

konteks ini perilaku yang bukan menyimak (nonlistening) seringkaii masuk akai, 

bahkan berguna.  

 

Aiasan Iain kenapa kita tidak selalu menyimak dengan baik adalah karena kita sering 

mengaitkan sesuatu dengan hal-hal yang bersifat pribadi dan dianggap penting untuk 

diri kita dibandingkan dengan pasan-pesan yang disampaikan orang Iain. Sebagai 

contoh ketika kita sedang mengantisipasi sebuah ujian yang segera akan tiba atau 

ketika berpikir tentang saat yang indah yang telah kita Iewatkan tadi malam bersama 

seorang sahabat, kita cenderung sulit untuk membarikan perhatian pada orang Iain. 

Dalam keadaan seperti ini, menyimak biasanya hanya bersifat basa-basi atau bersifat 

pura-pura. 



 

Selain itu secara psikologis kita akan sulit meiakukan aktivitas menyimak secara 

berhati-hati. waiaupun kita memiliki kecakapan untuk memahami pembicaraan dalam 

tingkat 400 kata per menit, rata-rata orang berbicara antara 125 hingga 150 kata per 

menit. Karenanya kita memiiiki banyak ’waktu |uang’ untuk meluangkan pikiran kita 

sementara orang Iain berbicara. Waktu Iuang ini saring menggoda kita untuk 

memikirkan hai-hal yang tidak bcrhubungan dengan gagasan pembicara, seperti 

memikirkan kepentingan pribadi, meiamun, merencanakan sangkaian, dan 

scbagainya. Oleh sebab itu perlu dicarikan suatu cara yang tepat untuk menggunakan 

waktu Iuang ini sehingga gagasan pémbicara dapat dipahami secara Iebih baik 

daripada menyimpangkan perhatian. 

 

Proses penyimakan juga sangat dipengaruhi oieh motivasi dan perasaan kita saat itu. 

Ketika kita sedang menyimak, betapa pun efektifnya, motifdan kebutuhan kita pun 

turut memainkan peranan yang basar. Kita akan menyimak Iebih efektif, dan secara 

sadar meyeleksi apa yang sedang kita dengar terutama pada saat kita membutuhkan 

atau menginginkan informasi tertentu. Kita akan memperoleh niiai iebih dari sebuah 

percakapan kaiau kita menetapkan sebelumnya apakah informasi yang kita inginkan 

dari pembicara. 

 

Hasrat untuk menyimak umumnya tidak datang dengan mudah. Begitu sering kita 

ingin mendengar hanya jenis-jenis informasi tenentu, dan kita cenderung tidak 

menyimak informasi yang berlawanan atau bcrbeda dengan keinginan. Begitu sering 

dan begitu banyak orang yang hanya mendengar apa yang ingin didengarnya. Hal ini 

dapat menggiring pemikiran kepada harapan dan hasratnya sendiri, dan tidak menutup 

kemungkinan akan membuahkan kekecewaan jika apa yang diharapkan tidak sesuai 

dengan kenyataan. 

 

Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang sedang berusaha keras mendapat nilai A 

dalam sebuah pelajaran dalam berbagai kesempatan selalu menanyakan kepada 

dosennya, "Bagaimana hasil ujian saya?” Sang dosen pun senantiasa menjawab, 

"Kamu lulus.” Mahasiswa tersebut berpikir dia pasti memperoleh nilai A. Dalam hal 

ini dosen tersebut menjamin bahwa mahasiswa tadi pasti Iulus ujian, walaupun pada 

akhirnya si mahasiswa terkejut karena dia Iulus dengan nilai C. 

 

Dalam situasi demikian, umpan balik bekerja dengan sangat efektif bersama dengan 

proses perhatian. Seperti hainya pembicara, kita dapat mengecek sesering mungkin 

untuk meyakinkan, penyimak kita benar-benar menyimak terhadap apa yang sedang 

dikomunikasikan. Menggunakan umpan balik untuk koreksi merupakan satu cara 

untuk memfokuskan proses penyimakan kita. 

 

Selain itu, egoisme atau sikap mementingkan diri sendiri juga merupakan salah satu 

faktor yang memengaruhi keefektifan menyimak. Dalam proses menyimak, egoisme 

muncui ketika ada pendapat yang berbeda antara kita dengan orang lain atau 

pembicara. Apabila proses menyimak didasarkan kepada kebuinuhan individual, 

maka apa pun yang kita pikirkan dan simak berasal dari egoisme kita. Akibatnya, kita 

tidak menyimak pembicaraan orang Iain. Kita hanya memikirkan pengaruh sudut 

pandang pembicara terhadap posisi kita, dan melihat kekurangan-kekurangan setiap 

sudut pandang yang berbeda dengan kita. 

 



2. Faktor Ekstemal 

 

Lingkungan tempat kita hidup sering juga menghadirkan gangguan yang membuat 

kita sulit memberikan perhatian terhadap orang Iain. Gangguan ini merupakan 

rangsasngan-rangsangan yang bertentangan dengan dan mengalihkan perhatian dari 

informasi pokok yang diinginkan. jika gangguan ini terlampau berat, ia dapat 

menyimpangkan pesan. Suara-suara dari percakapan, kebisingan Ialu Iintas, suara 

musik yang keras, dan hal-hal lain yang tidak menyenangkan dapat mengganggu 

kernampuan kita untuk menyimak dengan baik. Sebagai contoh, efisiensi menyimak 

kita akan menurun ketika kita berada dalam sebuah kerumunan yang penuh sesak, 

panas dan dalam ruangan yang pengap yang penuh dengan orang yang bergerak ke 

sana ke mari. Dalam keadaan seperti ini, bahkan dengan perhatian paling baik pun, 

tidak cukup menjamin bahwa kita akan dapat memahami orang lain dengan baik. 

 

D}pamika masyarakat kita saat ini dipenuhi oleh perubahan yangsifznnya kompleks 

dan cepat yang tercermin dengan beragamnya perubahan pola hidup. Di samping itu 

ledakan informasi akibat kemajuan teknologi informasi membuat masyarakat saat ini 

mengalami hiruk pikir. Dalam keadaan demikian kita harus mencari pemikiran atau 

gagasan pokok adari sekian banyak pilihan yang mungkin, jika tidak maka kita akan 

mengalami kelelahan dan kebingungan.  

 

Akibatnya perhatian dapat dibuyarkan. Ketika perhatian kita bergerak secara cepat di 

antara sinyaI—sinya| dan simbol-simbol yang tersedia dalam suatu waktu, maka ia 

memiliki banyak arah dan memberikan berbagai pilihan yang mungkin. 

 

Selain faktor Iingkungan, faktor materi, pembicarajgaya dan teknik berbicara juga 

dapat menjadi gangguan menyimak, terutama y dalam situasi formal. Materi 

pembicaraan dapat memengaruhi proses penyimakan. Tentunya kita akan Iebih 

tenarik terhadap materi yang baru daripada materi yangtelah kita ketahui atau kita 

alami. Ketertarikan ini juga dipengaruhi oleh tingkat kepentingan materi tersebut, 

apakah materi itu penting untuk kita atau hanya sekadar untuk kesenangan? Selain itu 

jika materi tersebut suiit dimengerti maka proses penyimakan pun akan terhambat.  

 

Faktor pembicara pun dapat mengganggu perhatian kita. Misalnya, pembicara yang 

berpengalaman dan berpenampilan tenang akan Iebih persuasif dibandingkan dengan 

pembicara yang gugup. Di samping itu, gaya, penampilan, dan teknik penyajian 

materi pun dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi proses penyimakan, 

seperti visuaiisasi dan teknolcgi yang digunakan, cara berpakaian, serta pengenalan 

k0nsep—k0nsep secara bertahap disenai contoh-contohnya. 

 

Walaupun begitu seorang penyimak dapat meningkatkan efektivitas menyimaknya 

ketika ada beberapa gangguan. Caranya, penyimak dapat Iebih mengonsentrasikan 

diri terhadap pesan-pesan pembicaraan. Apabiia arah perhatian tidak terkoordinasi 

dan tanpa tujuan, maka akan membingungkan kehidupan kita. Koordinasi dan 

integrasi berbagai faktor memiliki peranan panting bagi posisi kita sebagai penyimak. 

Oleh sebab itu integrasi penyimakan dengan persepsi kita juga harus disenyawakan 

dengan tujuan, maksud dan kebutuhan kita 


