
KOMUNIKASI INTERPERSONAL



Pengertian Komunikasi Interpersonal

 Proses pertukaran informasi di antara seseorang 
dengan minimal satu orang lainnya yang dapat 
langsung diketahu umpan baliknya, biasanya 
bersifat komunikasi langsung



Manfaat dan Penerapan Kom.Interpersonal

 Bisnis/pekerjaan
 Pendidikan
 Keluarga
 Pertemanan/persahabatan
 Hubungan sosial lain
 Pemecahan masalah, misal: dalam konseling; 

pelatihan; terapi; konsultasi



Fungsi Komunikasi

 - Membangun Konsep Diri (Establishing Self-
Concept)
- Eksistensi Diri (Self Existence)
- Kelangsungan Hidup (Live Continuity)
- Memperoleh Kebahagiaan (Obtaining Happiness)
- Terhindar dari Tekanan dan Ketegangan (Free 
from Pressure and Stress)



Komponen Komunikasi
Interpersonal

 Persepsi interpersonal ( memberikan interpretasi 
terhadap orang lain maupun terhadap objek)

 Konsep Diri (mengamati diri sendiri u melakukan 
gambaran dan penilaian terhadap diri sendirian, 
pandangan dan perasaan kita ttg diri kita-psi 
sosial:komponen kognitif citra diri, komp afektif harga 
diri)- sajak dorothy law nolte

 Atraksi Interpersonal (kesukaan pada orang lain, sikap 
positif dan daya tarik seseorang)

 Hubungan Interpersonal (relationship-paling penting-
hub antara psikolog dg klien)



1. Persepsi Interpersonal

 Ciri persepsi interpersonal:
1. Obyek persepsi diterima berupa lambang2 verbal 

atau grafis
2. Mencoba memahami apa yang tidak tampak pada 

alat indera
3. Sangat dipengaruhi faktor personal individu yang 

berinteraksi
4. Sifat obyek manusia relatif berubah-ubah



Faktor2 yang mempengaruhi persepsi
interpersonal

 Deskripsi verbal, mis. Urutan pesan yang disampaikan
 Petunjuk proksemik: jarak fisik saat berbicara
 Petunjuk kinesik: gerakan badan
 Petunjuk wajah (FMST-Facial Meaning Sensitifity 

Test)
 Petunjuk paralinguistik: cara berbicara(tinggi rendah 

suara, tempo, intonasi, dialek)
 Pengalaman (beda ayah dan ibu dlm mempersepsi 

anak)
 Motivasi (ssi dengan kebutuhan)
 Kepribadian (khusnudhon vs suudhon)



2. Konsep diri

 Yaitu pandangan & perasaan terhadap diri sendiri, 
yang bersifat psikologis, sosial & fisik.

 Konsep diri dipengaruhi oleh orang lain atau 
kelompok rujukan

 Manfaat konsep diri: 
1. keterbukaan diri
2. kepercayaan diri
3. selektivitas



3. Atraksi interpersonal

 Yaitu ketertarikan seseorang terhadap orang lain 
yang akan memunculkan komunikasi 
interpersonal. Faktor2 yang berpengaruh:

1. Kesamaan karakter
2. Tekanan emosional (stres)
3. Harga diri yang rendah
4. Isolasi sosial
5. Daya tarik fisik



6. Ganjaran (reward)
7. Familiaritas
8. Kedekatan
9. Kemampuan 
• Manfaat atraksi interpersonal:
1. Penafsiran pesan & penilaian
2. Efektivitas komunikasi



4. Hubungan interpersonal

 Adalah hubungan antara individu satu dengan 
individu lain yang melandasi komunikasi 
interpersonal yang dilakukan.

 4 model hubungan interpersonal:
1. Model pertukaran sosial
2. Model peranan
3. Model permainan
4. Model interaksional



Tahap2 hub. interpersonal

 Pembentukan hubungan - berkenalan
 Peneguhan hubungan – dinamis-keseimbangan-
 Konfirmasi >< diskonfirmasi
Konfirmasi-pengakuan langsung, perasaan positif, 

meminta keterangan, setuju, suportif)
Diskonfirmasi-respon sekilas,respon impersonal -tidak 

relevan, interupsi, rancu, kontradiktif)
 Pemutusan hubungan



Faktor2 yang mempengaruhi hub. 
interpersonal

 Percaya (trust): menerima, empati, jujur
 Sikap suportif, mengurangi sikap defensif
 Sikap terbuka, objektif,orientasi isi, nuansa  vs 

dogmatis



Ketrampilan Komunikasi

 OBSERVATION SKILL
 LISTENING SKILL 
 READING SKILL 
 WRITING SKILL 
 SPEAKING SKILL



ANAK BELAJAR DARI KEHIDUPANNYA



1. Jika anak dibesarkan dengan celaan,
ia belajar memaki.

2. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan,
ia belajar berkelahi.

3. Jika anak dibesarkan cemoohan,
ia belajar rendah diri.

4. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan,
ia belajar menyesali diri.

5. Jika anak dibesarkan dengan toleransi,
ia belajar menahan diri.

6. Jika anak dibesarkan dengan dorongan,
ia belajar percaya diri.




7. Jika anak dibesarkan dengan pujian,

ia belajar menghargai.

8. Jika anak dibesarkan dengan sebaik – baiknya perlakuan,
ia belajar keadilan.

9. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman,
ia belajar menaruh kepercayaan.

10.Jika anak dibesarkan dengan dukungan,
ia belajar menyenangi dirinya.

11.Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang & persahabatan,
ia belajar menemukan cita dalam kehidupan.
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