
Bahasa yang berbeda adalah pandangan
hidup yang berbeda.

-Federico Fellini



Komunikasi Antarpribadi

(komunikasi interpersonal atau

interpersonal communication)



Interpersonal? Intrapersonal? Impersonal?



Komunikasi Antarpribadi

• Komunikasi interpersonal/ interpersonal
communication).

• KAP biasanya terjadi antara satu hingga tiga orang,
dan terjadi tatap muka atau dapat melalui media lain
yaitu telepon.

• Bersifat pribadi.



Komunikasi antarpribadi

• Menurut Steven Beebe komunikasi antar

pribadi adalah proses interaksi dengan

individu lain yang saling mempengaruhi,

biasanya berhubungan mengatur

hubungan.

• Kita memperlakukan individu tersebut

sebagai manusia khusus dan kita

memperhatikan kualitas komunikasi.



Tiga tingkatan dalam interaksi

sosial menurut Martin Buber



Komunikasi I-It

• Tidak
personal; 
sebagai
objek; tidak
mengakui
keberadaan
orang lain 
secara
personal 
(kebendaan).



Komunikasi I-You

Lebih dari

sekadar

objek, tetapi

kita tidak

sepenuhnya

menganggap

mereka

sebagai

manusia

yang unik.

Dalam interaksi sehari-

hari



Komunikasi I-thou

• Saling

menguatkan dan

menghargai.

• Kita terbuka

sepenuhnya.

•Kita dapat

menjadi manusia

seutuhnya.

•Jujur



The continuum between interpesonal

communication and impersonal communication

Interpersonal communication Impersonal communication

Manusia itu unik Manusia itu sebagai objek

Manusia berkomunikasi pada

hubungan “I-Thou”.  Masing-

masing individu itu istimewa

Manusia berkomunikasi pada

hubungan “I-It”. Masing-masing

orang mempunyai peran untuk

tampil.

Dialog yang tulus dan jujur satu

sama lain.

Seperti mesin, interaksi kaku

daripada pernyataan perasaan

yang tulus

Komunikasi antarpribadi sering

melibatkan komunikasi

seseorang yang peduli

terhadapnya, seperti teman

baik atau anggota keluarga

yang menghargai.

Impersonal communications 

melibatkan komunikasi dengan

orang seperti penjual dan

pelayan, Anda tidak

mempunyai pengalaman

dengannya dan tidak ada

harapan masa depan dengan

mereka.



Bagian

pengalaman

komunikator

A

Komunikator A

Komunikator

B

Bagian yang 

dikomunikasika

n bersama

Interaksi

simbolis

Bagian

pengalaman

komunikator B

Gangguan

Waktu 1

Waktu 2

Waktu n

•Komunikasi dinamis
•Berbagi peran. 
•Pesan, gangguan, dan
pengalaman berubah
dari waktu ke waktu.

Model transaksional komunikasi



Komunikasi antarpribadi dilihat dari “proses

pengembangannya”

1. Prediksi-prediksi berdasarkan data 

psikologis.

2. Interaksi-interaksi yang berdasarkan pada

pengetahuan.

3. Interaksi berdasarkan pada aturan-aturan

yang ditentukan sendiri.



1. Prediksi-prediksi berdasarkan data psikologis.

•Dalam interaksi impersonal peranan
sosial budaya dari seseorang akan
menunjukkan bagaimana mereka
berinteraksi.
• Dalam interaksi interpersonal, 
peranan psikologis dari seseorang
menunjukkan bagaimana mereka
interaksi.



2. Interaksi-interaksi yang berdasarkan pada

pengetahuan

• Kita tidak hanya dapat memprediksikan

bagaimana seseorang akan bertindak,

tetapi juga dapat menjelaskan perilaku

orang tersebut.

• Misalnya, dalam hubungan impersonal,

Pak Guru mengetahui bahwa setiap hari

Senin Adi terlambat 10 menit. Pak Guru

sudah mampu memprediksikan perilaku

Adi.



3. Interaksi berdasarkan pada aturan-aturan

yang ditentukan sendiri

• Dalam situasi impersonal aturan perilaku
ditentukan oleh norma sosial.

• Misalnya dalam masyarakat dan budaya
Jawa, perilaku hubungan dosen-mahasiswa
harus sesuai dengan norma-norma yang ada.
Mahasiswa harus menghormati dan menjaga
jarak dengan dosennya.

• Interpersonal  aturan-aturan sendiri
disepakati mereka bersama. Misalnya, ada
kesepakatan bahwa dosen dan mahasiswa
boleh makan dan main bersama.



Tujuan komunikasi antarpribadi:

Mengenal diri sendiri dan orang
lain

Mengetahui dunia luar

Menciptakan dan memelihara
hubungan menjadi bermakna

Mengubah sikap dan perilaku

Bermain dan mencari hiburan

Membantu



Mengenal diri sendiri dan orang lain

•Memperbincang

kan diri kita

sendiri.

• Perspektif baru

tentang diri kita.

•Memahami lebih

mendalam tentang

sikap dan perilaku

kita.



Mengetahui dunia luar

Nilai, keyakinan, sikap dan perilaku.



Menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna
•Ingin merasakan

dicintai dan

disukai.

•Menyayangi dan

menyukai orang

lain. 

•Tidak ingin

membenci dan

dibenci orang lain



Mengubah sikap dan perilaku

Negosiasi



• Bermain dan mencari

hiburan

• Membantu



Komunikasi antarpribadi sebagai

proses transaksional

Komunikasi antarpribadi 
sebagai proses

Komponen-komponen dalam 
komunikasi antarpribadi saling 
tergantung (interdependensi)

Para pelaku dalam komunikasi 
antarpribadi bertindak dan 

bereaksi



Komunikasi antarpribadi sebagai proses

KAP 
sebagai
proses

Dinami
s

Sirkuler; 
aktor-

reaktor

Terus
meneru

s

Tanpa
henti



Komponen-komponen dalam komunikasi

antarpribadi saling tergantung

(interdependensi)



• Adanya sifat saling tergantung pada

perubahan dalam komunikasi antarpribadi ini,

menyebabkan tidak ada aksi atau reaksi

yang dapat diulang.

• Tidak ada orang yang melakukan hal yang

sama dengan cara yang persis sama.

• KAP mempunyai ciri tidak dapat diulang

(unrepeatability) dan setiap interaksi

merupakan pengalaman-pengalaman baru.



Para pelaku dalam komunikasi antarpribadi bertindak

dan bereaksi

Pengalaman dan faktor lainnya

Pikiran

sikap Gerak tubuh

Emosi



Komunikasi antar pribadi dapat meningkatkan 

kesehatan fisik dan mental

• Pasien-pasien yang janda atau mempunyai pengalaman
perceraian menjadi problem kesehatan mereka seperti
penyakit hati, kanker, radang paru-paru, dan diabetes
daripada orang-orang yang telah menikah.

• Tidak mempunyai anak dapat juga memperpendek suatu
kehidupan.

• Pasien yang sakit dengan teman yang terbatas, tidak
ada ada dukungan sosial lebih cepat meninggal
daripada orang yang memiliki pertalian yang lebih kuat.

• Mempunyai hubungan akrab dengan orang lain lebih
dapat menikmati hidup dan mempertinggi kesejahteraan
Anda secara menyeluruh.



Ciri-ciri komunikasi interpersonal 

• Selektif1

• Sistemis2

• Unik3

• Processual4

• Transaksional5

• Individual6

• Pengetahuan personal7

• Menciptakan makna8



Selektif

Hubungan dalam level

I-Thou memerlukan

lebih banyak energi,

waktu, dan usaha yang

kita berikan untuk

orang lain.



Sistemis

• Cara manusia berkomunikasi sangat

beragam berdasarkan kebudayaan

masing-masing. 

• Komunikasi interpersonal dipengaruhi oleh

sistem, situasi, waktu, masyarakat, 

budaya, latar belakang personal, dan

sebagainya.



Unik

• Sekelompok sahabat pasti menciptakan

pola unik sendiri dan bahkan istilah-istilah

yang hanya dimiliki oleh kelompok mereka

sendiri.

• Peran sosial yang mereka jalankan.



Processual

• Situasi pada dua orang yang berinteraksi

di masa lalu dan masa depan akan saling

terkait.

• Bagaimana sepasang kekasih

menyelesaikan masalah mereka di masa

lalu akan mempengaruhi sikap mereka di

masa depan.

• E-mail dari rekan yang Anda terima

kemarin akan berpengaruh terhadap

balasan yang dikirim hari ini.



Transaksional

• Ketika bercerita sesuatu yang menarik

pada seorang teman, ia tertawa.

• Semua pihak berkomunikasi secara terus-

menerus dalam waktu yang bersamaan.



Individual

• Manusia sebagai individu yang unik dan

berbeda dengan orang lain.



Pengetahuan personal

Pengalaman
pribadi

Seseorang
yang 

dipercaya

Kita berbagi
rahasia



Menciptakan makna

Pemaknaan isi
(content meaning). 

• Arti sebenarnya

• “Bersihkan 
kamarmu 
sekarang”.

• Timpang; kuasa.

Pemaknaan hubungan
(relationship meaning).  

• Hubungan yang terjadi
antara komunikator dan
komunikan.

• “Dapatkah kamu
membersihkan
kamarmu?” 

• Lebih imbang


