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Komunikasi Antar Pribadi 

Komunikasi antar Pribadi merupakan komunikasi yang dilakukan oleh dua orang subjek (pelaku) 

komunikasi. Yakni antara komunikator dan komunikan.  Komunikasi antarpribadi sebagai sebuah 

interaksi tatap muka secara verbal dan non-verbal pada tataran psikologis antara individu 

yang satu dengan individu yang lain, arus pesan terjadi dari dua arah secara aktif serta saling 

mempengaruhi dan mengubah satu sama lain.

 Tujuan KAP. 
1. Mengenal diri sendiri dan orang lain

2. Mengetahui dunia luar

3. Menciptakan dan memelihara hubungan 

4. Mengubah sikap dan perilaku

5. Bermain dan mencari hiburan

6. Membantu orang lain

 

 Fungsi KAP: 
Komunikasi antarpribadi memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sosial dan fungsi pengambilan 

keputusan. 

1. Fungsi sosial 

- Untuk kebutuhan biologis dan psikologis 

- Untuk memenuhi kewajiban sosial 

- Mengembangkan hubungan timbal balik

- Untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu diri sendiri 

- Menangani konflik 

2. Fungsi pengambilan keputusan

- Manusia berkomunikasi untuk membagi informasi 

- Manusia berkomunikasi untuk mempengaruhi orang lain 

 

 Prinsip KAP 
Sebagai suatu proses, komunikasi antar pribadi memiliki beberapa prinsip : 

1. Dimulai dengan diri sendiri 

2. komunikasi tidak terelakkan 



3. komunikasi tidak dapat dirubah 

4. komunikasi mempunyai dimensi isi dan hubungan 

5. komunikasi dilihat sebagai hubungan simetris atau komplementer 

6. Mencakup proses penyesuaian diri

 

 Karakteristik KAP 
Sebagai suatu proses, komunikasi antar pribadi memiliki beberapa prinsip : 

Komunikasi tidak terelakkan 

Komunikasi tidak dapat dirubah

Komunikasi mempunyai dimensi isi dan hubungan

Komunikasi merupakan proses penyesuaian diri 

Komunikasi dilihat sebagai hubungan simetris atau komplementer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komunikasi Kelompok
Komunikasi Kelompok adalah komunikasi yang terbentuk oleh adanya kelompok (yang 

jumlah pelaku komunikasinya lebih dari 3 orang), adanya kedektan secara psikologis, 

umumnya memiliki tujuan yang sama, dan tentunya kesemua pelaku komunikasi turut aktif 

dalam melakukan komunikasi kelompok. 

 Tujuan 

1. Menanamkan Pengetahuan (To Import Knowledge) 

Maksud atau tujuan yang dikehendaki dan kemampuan anggota untuk dapat 

menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya.
2. Pemeliharaan Diri (Self Maintenance)

Biasanya memusatkan perhatiannya pada anggota kelompok atau struktur dari 

kelompok itu sendiri. Tindak komunikasi yang dihasilkan adalah kepuasan 

kebutuhan pribadi, kepuasan kebutuhan kolektif/kelompok bahkan kelangsungan 

hidup dari kelompok itu sendiri. Sehingga kelompok tersebut tetap terjalin satu 

sama lain, dan mengurangi konflik yang akan terjadi di masa mendatang. 

3. Sarana Pemecahan Masalah (Problem Solving) 
Sarana yang tepat untuk memikirkan, mebandingkan, dan menetapkan keputusan 

yang akan dilaksanakan untuk menghadapi suatu masalah. 

         Fungsi 
1. Hubungan Sosial maksudnya kelompok  mampu memelihara dan 

menantapkan hubungan sosial di antara para anggotanya. 

2. Pendidikan, sarana untuk saling bertukar pengetahuan (sharing knowledge)

3. Persuasi, sarana untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mengajak atau 

tidak melakukan sesuatu. 

4. Persoalan dan membuat keputusan-keputusan, Fungsi yang paling 

dominan dalam komunikasi kelompok disinilah tempat atau sarana yang tepat 

dalam menentukan keputusan (decision making). 

5. Fungsi Terapi, Objek dari kelompok terapi adalah membantu setiap individu 

mencapai perubahan personalnhya. 

 

 



 Karakteristik Komunikasi Kelompok 

1. Karakteristik komunikasi dalam kelompok ditentukan melalui dua hal, yaitu 

norma dan peran. Norma adalah kesepakatan dan pengkajian tentang 

bagaimana orang-orang dalam suatu kelompok berhubungan dan berperilaku 

satu dengan lainnya. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). 

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. 

2. Karakteristik komunikasi kelompok, yaitu norma (persetujuan atau perjanjian 

bagaimana orang-orang dalam suatu kelompok berperilaku satu  dengan yang 

lainnya; ada tiga kategori norma sosial, prosedural, dan norma tugas) dan 

peran (pola-pola perilaku yang diharapkan dari setiap anggota kelompok. 

 

 Prinsip Komunikasi Kelompok
1. Adanya Kelompok 

Syarat utamanya suatu komunikasi kelompok yakni harus terciptanya suatu 

kelompok, atau dengan kata lain pelaku komunikasi harus berjumlah 3 orang 

atau lebih, dan maksimal berjumlah 20 orang. 

2. Jaringan komunikasi 

Terdapat beberapa tipe jaringan komunikasi, diantaranya adalah sebagai 

berikut: roda, rantai, Y, lingkaran, dan bintang. Dalam hubungan dengan 

prestasi kelompok, tipe roda menghasilkan produk kelompok tercepat dan 

terorganisir. 

3. Kohesi Kelompok 

Kohesi kelompok didefinisikan sebagai kekuatan yang mendorong anggota 

kelompok untuk tetap tinggal dalam kelompok, dan mencegahnya 

meninggalkan kelompok. 

4. Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah komunikasi yang secara positif mempengaruhi 

kelompok untuk bergerak ke arah tujuan kelompok. Kepemimpinan adalah 

faktor yang paling menentukan kefektifan komunikasi kelompok. Gaya 

kepemimpinan antara lain : otoriter, demokratis, laissez faire.

 

 



Komunikasi Organisasi

Komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu 

jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi linkungan yang 

tidak pasti atau selalu berubah-ubah. 

 Tujuan Komunikasi Organisasi 
Dapat menjalin komunikasi dengan arus ke atas, ke bawah, dan horizontal secara 

efektif dan profesional. 

  

 Fungsi Komunikasi Organisasi 
Untuk fungsi sendiri kami menjabarkannya berdasarkan arus komunikasi organisasi, 

yakni : 

1. Downward communication, Fungsi arus komunikasi dari atas ke bawah ini 

adalah: 

a. Pemberian atau penyimpanan instruksi kerja (job instruction)

b. Penjelasan dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas perlu untuk 

dilaksanakan (job retionnale) 

c. Penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku 

(procedures and practices) 

d. Pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik. 

2. Upward communication, Fungsi arus komunikasi dari bawah ke atas ini 

adalah: 

a. Penyampaian informai tentang pekerjaan pekerjaan ataupun tugas yang 

sudah dilaksanakan.

b. Penyampaian informasi tentang persoalan-persoalan pekerjaan ataupun 

tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahan

c. Penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan 

d. Penyampaian keluhan dari bawahan tentang dirinya sendiri maupun 

pekerjaannya. 

3. Horizontal communication, Fungsi arus komunikasi horisontal ini adalah:

a. Memperbaiki koordinasi tugas 



b. Upaya pemecahan masalah 

c. Saling berbagi informasi 

d. Upaya pemecahan konflik

e. Membina hubungan melalui kegiatan bersama.

Pada dasarnya Fungsinya dapat disimpulkan sebagai berikut : Fungsi Informatif, 

Fungsi regulatif, Fungsi Persuasif, dan Fungsi Integratif.  

 

 Karakteristik Komunikasi Organisasi
Karakteristik komunikasi organisasi meliputi materi, pusat kewenangan dan 

kekuasaan pengambilan keputusan, serta erat dengan spesialisasi tugas. Menurut 

Allioweri komunikasi organisasi adalah bagaimana sebuah organisasi demi 

kepantingan organisasi dan mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung 

perilaku individu maupun sosial terhadap organisasi.

 

 Prinsip Komunikasi Organisasi 
Terdapat beberapa prinsip yang harus dimiliki agar sebuah organisasi yang berfokus 

strategis : 

1. Menerjamahkan strategi ke terminologi operasional. 

Balanced Scorecard membentuk nilai jangka panjang bagi organisasi. 

Merupakan resep dari penggabungan sumber daya internal dan kapablitas 

dalam membentuk strategi organisasi melalui serangkaian nilai unik pelanggan 

dan segmen sasaran.

Pemahaman terhadap gambaran strategi menjadi dasar dalam pelaksanaan 

yang terstruktur.  

Peta strategi menjadi dasar Balanced Scorecard dalam menyusun strategi yang 

baru. Ukuran-ukuran yang ada mampu menggambarkan hubungan sebab 

akibat tak terukur menjadi terukur (balanced Scorecard menerjmahkan strategi 

kedalam struktur pemahaman yang dipahami seluruh unit dan karyawan. 

2. Organisasi sejalan dengan strategi perancangan organisasi untuk mencapai 

strategi dimana banyak organisasi mengalami kesulitan komunikasi antara 

fungsi-fungsi yang ada. 



Organisasi berfokus strategis memungkinkan menghindari penghalang yang 

terdapat dalam balanced Scorecard membawa setiap unit bisnis dan unit 

bersama menjadi sejalan dengan strategi. 

3. Menjadikan strategi sebagai urusan harian setiap orang. Implementasi strategi 

membutuhkan kontribusi aktif setiap anggota organisasi. Setiap komunikasi 

yang timbul bukan bersifat arahan pemahaman seluruh karyawan terhadap 

strategi yang diterapkan dalam organisasi menjadi dasar strategi yang 

diterapkan dalam organisasi. Balanced Scorecard digunakan oleh eksekutif 

untuk mengkomunikasikan strategi yang baru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komunikasi Antar Budaya 

Komunikasi antarbudaya adalah komunikasi antara orang-oranng yang berbeda budaya (baik 

dalam arti ras,etnik atau perbedaan-perbedaan sosioekonomi). 

 Tujuan  
 Tujuan Komunikasi Antar Budaya adalah :

• Memahami perbedaan budaya yang mempengaruhi praktik komunikasi 

• Mengkomunikasi antar orang yang berbeda budaya 

• Mengidentifikasikan kesulitan-kesulitan yang muncul dalam komunikasi

• Membantu mengatasi masalah komunikasi yang disebabkan oleh perbedaan budaya

• Meningkatan ketrampilan verbal dan non verbal dalam komunikasi

• Menjadikan kita mampu berkomunikasi secara efektif

 Fungsi Komunikasi Antar Budaya 

1. Fungsi Pribadi 

Fungsi pribadi adalah fungsi-fungsi komunikasi yang ditunjukkan melalui perilaku 

komunikasi yang bersumber dari seorang individu. 

a. Menyatakan Identitas Sosial 

b. Menyatakan Integrasi Sosial 

c. Menambah Pengetahuan

d. Melepaskan Diri atau Jalan Keluar 

 

2. Fungsi Sosial 

a. Pengawasan 

b. Menjembatani 

c. Sosialisasi Nilai 

d. Menghibur 

 

 Karakteristik Komunikasi Antar Budaya
Komunikator atau pelaku komunikasi memiliki latar belakang yang berbeda dengan 

orang atau pihak yang menerima pesan (komunikan) berdasarkan suku, agama, ras, 

dll.  

 



Perbedaan tersebut dapat berdasarkan : 

1. Pakaian / Penampilan 

2. Makanan / Kebiasaan makan 

3. Waktu dan kesadaran akan waktu 

4. Penghargaan dan pengakuan 

5. Hubungan-hubungan 

6. Nilai dan Norma 

7. Rasa diri dan ruang 

8. Proses mental dan belajar 

9. Kepercayaan dan sikap 

 

 Prinsip Komunikasi Antar Budaya 

1. Prinsip komunikasi budaya harus adanya keturunan ningrat 

2. Relativitas bahasa  

3. Bahasa sebagai cermin budaya  

4. Mengurangi ketidak-pastian 

5. Kesadaran diri dan perbedaan antar budaya

6. Interaksi awal dan pebedaan antar budaya 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komunikasi Massa 

Komunikasi Massa merupakan komunikasi yang bertujuan untuk mengirimkan pesan kepada 

orang banyak (khalayak) melalui perantara media.

 Tujuan Komunikasi Massa
1. Memberikan informasi  

2. Mempengaruhi khalayak 

3. Mengajak 

 Fungsi Komunikasi Massa 
1. Surveillance (Pengawasan) : 1).warning or beware surveillance (pengawasan 

peringatan);2). Instrumental Surveillance 

2. Interpretation (Penafsiran) 

3. Transmission of Values ( Penyebaran Nilai-Nilai)

4. Entertainmet (Hiburan) 

 

 Karakteristik Komunikasi Massa
Menurut Wright, karakteristik komunikasi massa adalah sebagai berikut:

1. Sumber Komunikasi  Terlembagakan  

2. Pesan Bersifat Umum  

3. Komunikannya Anonim dan Heterogen

4. Terjadinya Difusi Informasi  

5. Komunikasi Mengutamakan Isi Ketimbang Hubungan  

6. Komunikasi Massa Bersifat Satu Arah

7. Stimulais Alat Indera Terbatas 

8. Umpan Balik Tertunda dan Tidak Langsung 

 

 Prinsip Komunikasi Massa 
1. Harus adanya keterlibatan media massa

2. Mengutamakan kepentingan orang banyak 

3. Penyebaran informasi bersifat sangat cepat dan tidak mudah untuk dihentikan 

atau dikendalikan  

4. Pesan bersifat sistematik dalam artian terdapat kaidah-kaidah atau aturan-

aturan yang harus dilakukan dalam proses penulisan, dan pengiriman pesan.


