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KONSEP DASAR KOMUNIKASI
INTERPERSONAL

1

nadiasasmita@uny.ac.id



Proses Komunikasi Interpersonal

Langkah 1
Keinginan

berkomunikasi

Langkah 1
Keinginan

berkomunikasi

Langkah 3
Pengiriman pesan

Langkah 3
Pengiriman pesan

Langkah 4
Penerimaan pesan

Langkah 4
Penerimaan pesan

Langkah 2
Encoding oleh
komunikator

Langkah 2
Encoding oleh
komunikator

Langkah 5
Decoding oleh

komunikan

Langkah 5
Decoding oleh

komunikan

Langkah 6
Umpan balik
Langkah 6

Umpan balik
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Komunikasi Interpersonal sbg Siklus
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Feedback

6
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4
Decode the
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Azas-azas Komunikasi Interpersonal

 Komunikasi berlangsung antara pikiran seseorang
dengan pikiran orang lain
 Orang hanya bisa mengerti sesuatu hal dengan

menghubungkannya pada hal lain yang sudah
dimengerti.
 Setiap orang berkomunikasi tentu mempunyai

tujuan.
 Komunikator berkewajiban memahami makna pesan

yang disampaikan kpd orang lain.
 Komunikan yg tidak memahami makna pesan yang

diterimanya, berkesempatan meminta penjelasan.
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Ciri-ciri Komunikasi interpersonal

 Interaksi dua arah (timbal balik)
 Suasana non formal
 Umpan balik segera
 Hubungan interpersonal
 Percaya (trust)
 Suportif
 Keterbukaan
 Empati
 Menyenangkan
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Prinsip KIP

 Memperlakukan orang lain sebagai individu dengan
karakter tertentu
 Mengakui dia penting (bagi

perusahaan/organisasi/sekolah kita)
 Komunikasi secara dua arah, setara, partisipatif, dan

untuk mencapai kepentingan bersama
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Tujuan KIP ditinjau dari sudut GURU

 Membina hubungan antar-manusia (hubungan
manusiawi)
 Membangun suasana PBM yang kondusif
 Meningkatkan motivasi
 Mendukung kerja sama secara produktif
 Upaya mencapai kepuasan kerja, baik mengenai

segi-segi prestasi belajar, psikologis, dan sosialnya
 Untuk menggugah kegairahan belajar,

produktivitas, dengan perasaan senang dan puas.

suranto@uny.ac.id

7



Hakikat KIP

 KIP merupakan komunikasi antarpersona.
 KIP bukanlah sekedar relasi atau hubungan saja, KIP

bukan suatu keadaan yang pasif, melainkan suatu
aktivitas. KIP adalah suatu “action oriented”. Suatu
kegiatan untuk mengembangkan hasil yang lebih
produktif dan memuaskan.
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