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1. Komunikasi dengan diri sendiri (Intrapersonal 
communication)

2. Komunikasi antar pribadi (Interpersonal 
communication)

3. Komunikasi publik (public communication)

4. Komunikasi massa (Mass communication)

1. Komunikasi Intra personal

2. Komunikasi Interpersonal

3. Komunikasi Kelompok

4. Komunikasi Organisasi

5. Komunikasi Massa

sudut-korupsi.blogspot.com

• Proses berkomunikasi dg diri sendiri.

• Dalam proses pengambilan keputusan “Ya-
Tidak”.

• Proses pemberian arti pd sst yg tjd dalam diri 
individu.

• ????intrapersonal??komunikasi??ataukah 
aktivitas internal monolog (Asante, 1979)

notasimediaerni.wordpress.com
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• Berdasarkan sifatnya, 
komunikasi
interpersonal dibg
menjadi :

1.Komunikasi Diadik

2.Komunikasi
kelompok kecil

citranurhanifah.blogspot.com

(two way 
communication) adalak
proses komunikasi yg
berlangsung antara dua
orang dlm situasi tatap
muka.
 Bentuk komunikasi

diadik : percakapan, 
dialog, wawancara.

ariefabian.blogdetik.com

• Komunikasi dilakukan antara dua orang.

• Komunikasi dilakukan langsung (face to face) 
atau kadang menggukan media telephon.

• Komunikator dapat berubah statusnya 
menjadi komunikan, begitu juga sebaliknya.

• Efek komunikasi dapat terlihat langsung 
(verbal/nonverbal)

dianaseptipurnama.wordpress.com

• Komunikasi triadic (multy 
level communication) 
adalah komunikasi yang 
dilangsungkan secara 
bertingkat, yaitu 
melakukan komunikasi 
dengan menggunakan 
berbagai tatanan 
komunikasi. 
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Komunikasi tatap muka 
antara 3 orang /lbh dan slg 
berinteraksi.

semua peserta komunikasi 
bisa berbicara dlm 
kedudukan yg sama.

Sbr & penerima sulit 
diidentifikasi.

liberty-aries.blogspot.com

• Terdapat tiga faktor dalam 
komunikasi antarpribadi 
yang menumbuhkan 
hubungan interpersonal 
yang baik, yaitu: a. 
Percaya; b. sikap suportif; 
dan c. sikap terbuka. sulfikar.com

Komunikasi pidato, komunikasi
khalayak, komunikasi retorika.
Komunikasi tatap muka didepan

khalayak yang lebih besar.
Penyampaian pesan berlangsung

kontinyu
Dapat diidentifikasi sumber dan

audience
kamilfiki.blogspot.com

• Komunikasi secara terencana 
dan perlu persiapan lebih 
awal.

• Komunikasi tdk berlangsung 
secara spontanitas

• Cth : kuliah umum, khotbah, 
rapat akbar, pengarahan, 
ceramah, dll.

puisti.wordpress.com
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• komunikasi kelompok 
terjani ketika tiga orang 
atau lebih bertatap muka, 
biasanya di bawah 
pengarahan seorang 
pemimpin untuk 
mencapai tujuan atau 
sasaran bersama dan 
mempengaruhi satu sama 
lain. 

ardhinie.blogspot.com

• Kelompok berkomunikasi 
melalui tatap muka; 

• Kelompok memiliki sedikit 
partisipan; 

• Kelompok bekerja di bawah 
arahan seseorang pemimpin; 

• Kelompok membagi tujuan 
atau sasaran bersama; 

• Anggota kelompok memiliki 
pengaruh atas satu sama lain.

blog.its.ac.id

Pengaruh Kelompok pada Perilaku Komunikasi

1. Konformitas.
Perubahan
perilaku atau
kepercayaan
menuju
(norma)
kelompok
sebagai akibat
tekanan
kelompok-yang
real

2. Fasilitasi sosial.
Fasilitasi 
menunjukkan 
kelancaran atau 
peningkatan 
kualitas kerja 
karena ditonton 
kelompok.

3. Polarisasi

Kecenderun
gan ke arah
posisi yang 
ekstrem.

• Faktor-faktor keefektifan
kelompok dapat dilacak
pada karakteristik
kelompok, yaitu:

1. Faktor situasional
karakteristik kelompok

2. Faktor personal 
karakteristik kelompok

spsnditaja.blogspot.com
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1. Faktor situasional karakteristik kelompok

a. Ukuran kelompok.

b. Jaringan komunikasi.

c. Kohesi kelompok.

d. Kepemimpinan

gotgets.blogspot.com

• Kelompok yang lebih dari 
lima orang cenderung 
dianggap kacau, dan 
kegiatannya dianggap 
menghambur-
hamburkan waktu oleh 
anggota-anggota 
kelompok. blog.its.ac.id

• Dalam hubungan 
dengan prestasi 
kelompok, tipe 
roda menghasilkan 
produk kelompok 
tercepat dan 
terorganisir.

• Kohesi kelompok didefinisikan sebagai 
kekuatan yang mendorong anggota kelompok 
untuk tetap tinggal dalam kelompok, dan 
mencegahnya meninggalkan kelompok.

• Kohesi kelompok kepuasan anggota 
kelompok, 

• Makin kohesif kelompok makin besar tingkat 
kepuasan anggota kelompok.
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• Kepemimpinan adalah 
komunikasi yang secara 
positif mempengaruhi 
kelompok untuk bergerak 
ke arah tujuan kelompok. 

• Tiga gaya kepemimpinan: 
otoriter; demokratis; dan
laissez faire

fikomuntar-kapitaselek...

2. Faktor personal 
karakteristik kelompok

a. Kebutuhan
interpersonal

b. Tindak komunikasi

c. Peranan

anneahira.com

Orang menjadi anggota kelompok karena didorong 
oleh tiga kebutuhan intepersonal sbb: 

• Ingin masuk menjadi bagian kelompok (inclusion).

• Ingin mengendalikan orang lain dalam tatanan 
hierakis (control).

• Ingin memperoleh keakraban emosional dari 
anggota kelompok yang lain.

bola.vivanews.com

• Mana kala kelompok 
bertemu, terjadilah 
pertukaran informasi. 
Setiap anggota 
berusaha 
menyampaiakan atau 
menerima informasi 
(secara verbal 
maupun nonverbal).
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Peranan-peranan anggota-anggota kelompok
terkategorikan sebagai berikut:

• Peranan yang dimainkan oleh anggota
kelompok dapat membantu penyelesaian
tugas kelompok, 

• Memelihara suasana emosional yang lebih
baik, 

• Atau hanya menampilkan kepentingan
individu saja (yang tidak jarang menghambat
kemajuan kelompok)

greenhomeland.wordpres...
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