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UNSUR DALAM SISTEM KOMUNIKASI

BENTUK KOMUNIKASI INTRAPERSONAL



PENGERTIAN

Komunikasi Intrapersonal (diri sendiri) adalah penggunaan bahasa

dan pikiran yang terjadi didalam diri komunikator sendiri. Dalam

komunikasi ini, posisi seorang individu menjadi pengirim

(komunikator) sekaligus penerima pesan (komunikan) yang 

memberikan feedback pada dirinya sendiri. Contoh dari komunikasi

ini adalah berdoa, bersyukur, intropeksi diri, dan berkhayal. 

Komunikasi Intrapersonal sangat dibutuhkan untuk memahami diri

sendiri.



UNSUR – UNSUR KOMUNIKASI 

INTRAPERSONAL

– Sensasi : tahap awal penerimaan pesan atau informasi yang diterima oleh alat
indera manusia.

– Persepsi : proses pemberian makna terhadap informasi yang ditangkap oleh
sensasi. Pemberian makna ini melibatkan unsur subjektif.

– Memori : proses penyimpanan informasi dan evaluasinya dalam kognitif
individu. Kemudian informasi dan evaluasi tersebut dikeluarkan atau diingat
kembali pada suatu saat, baik sadar maupun tidak sadar.

– Berpikir : proses mengolah, memanipulasi informasi untuk memenuhi
kebutuhan atau menyelesaikan masalah. Proses ini meliputi pengambilan
masalah dan berpikir kreatif.
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PENGERTIAN

Proses penukaran informasi atau komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih

secara langsung maupun dengan media yang bertujuan untuk memperoleh reaksi

atau feedback dalam bentuk verbal ataupun non-verbal. Contohnya saat kita

mengobrol dengan teman, dosen , keluarga, dll.



CIRI – CIRI KOMUNIKASI 

INTERPERSONAL

1. Dilakukan oleh dua orang atau lebih.

2. Menggunakan media tertentu ( telepon, handphone, dll).

3. Bahasa yang digunakan formal maupun informal.

4. Bersifat dialogis.



TUJUAN KOMUNIKASI 

INTERPERSONAL

– Menyampaikan informasi.

– Berbagi pengalaman.

– Melakukan kerjasama.

– Menumbuhkan motivasi.

– Sebagai sarana pembelajaran.

– Membentuk hubungan dengan yang lain.

– Mengenal diri sendiri dengan orang lain.

– Menceritakan kekecewaan atau kekesalan.

– Mengetahui dunia luar.

– Mengubah sikap dan perilaku.



BENTUK KOMUNIKASI 

INTERPERSONAL

❖ Wawancara kerja.

❖ Rapat.

❖ Diskusi.

❖ Belajar kelompok.

❖ Kegiatan jual-beli.




