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Komunikasi
INTERPERSONAL
 Defenisi oleh Joseph Devito yaitu :

 Proses pengiriman dan penerimaan pesan-
pesan antara 2 orang atau sekelompok kecil
orang dengan efek dan umpan balik
langsung.

 Keefektifan komunikasi interpersonal 
tergantung dari banyak tidaknya kesamaan
Frame of reference (wawasan) dan field 
of experience (pengalaman) antara
komunikator dengan komunikan.

Sample footer text 3/1/20XX 2



FRAME OF REFERENCE
 FOR is a complex set of assumptions and attitudes which we use to filter perceptions to 

create meanings.

 (For adalah kompleksitas berbagai dugaan dan kecenderungan sikap sikap yg kita
gunakan untuk membentuk persepsi kita dalam rangka mendapatkan pemahaman )

 FOR adalah cara pandang seseorang sebagai perpaduan dari faktor-faktor jenis kelamin, 
usia, pendidikan, kebudayaan, agama dan lain-lain yang berpengaruh terhadap pesan
komunikasi yang dilakukannya).

 Contoh :

Si A seorang mahasiswa Ekonomi ingin berbincang-bincang mengenai perkembangan nilai valuta asing
dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Bagi si A tentunya akan lebih mudah dan lancar
apabila pembicaraan mengenai hal tersebut dilakukan dengan si B yang juga sama-sama mahasiswa
Ekonomi. Seandainya si A membicarakan hal tersebut dengan si C, seorang pemuda desa tamatan SD, 
tentu proses komunikasinya tidak berjalan sebagaimana diharapkan si A, karena antara si A dengan si
C terdapat perbedaan yang menyangkut tingkat pengetahuan, pendidikan ,pengalaman, wawasan
dan juga kepentingannya.



 FIELD OF EXPERIENCE (FOE):
 Field of experience can be defined as : life experiences, attitudes, values, 

and beliefs that each communicator brings to an interaction and that 
shape how messages are sent and received (Mc Cornack, 2010, p.10)

 ARTINYA:FOE  adalah pengalaman hidup, sikap sikap, nilai nilai, dan 
kepercayaan yg dipergunakan oleh komunikator dalam berinteraksi dan 
mempengaruhi cara cara nya dalam mengirim dan menerjemahkan
pesan.) 

 FOE sering juga disebut latar belakang pengalaman (background) si
pengirim atau penerima pesan.



 Contoh FOE :

 Ketika si A berusia 10 tahun, ayahnya selalu mengajarkannya untuk rajin

menyapa dan menyalami tamu ketika ada acara pesta di rumahnya.

Sebagai anak dia melihat dan meniru bagaimana etika ayahnya

berkomunikasi ketika menyapa dan menyalami para tamu

 Dia pun memberanikan diri untuk coba menyapa sepupu ibunya.

 Setelah disapa dan disalaminya si A mendapat perlakukan menyenangkan

dimana dia diajak ngobrol dengan ramah bahkan ditawari pilihan

makanan. Dari pengalaman masa kecilnya yang menyenangkan ini dia

belajar bahwa bersikap ramah dan beretika kepada orang lain akan

menghasilkan sikap ramah dan beretika orang lain terhadap dirinya

pula.

 Dan pengalaman ini selanjutnya dibawanya dalam kehidupan seterusnya

menjadi kebiasaan sampai usia dewasa yang ikut mempengaruhi

keinginan dirinya untuk selalu berinteraksi dengan orang lain dengan sikap

ramah dan beretika.



Efektifitas komunikasi antar pribadi:

Menurut mc crosky , Larson dan Knapp:

komunikasi yg efektif dapat terjadi apabila terdapat
derajat yang tinggi berupa kesamaan pengalaman
komunikan dgn komunikator dalam isu pesan yang
dibicarakan. 

Jika orang punya pengalaman yg berbeda ttg hal yg
dibicarakan maka lebih sulit mencapai komunikasi
yang efektif.



Efektifitas komunikasi antar pribadi:

Dalam kaitan ini Everett M.Rogers
mengemukakan istilah homofili dan 
heterofili;

Homofili adalah derajat pasangan yang 
berinteraksi memiliki kesamaan dalam
hal kepercayaan, sikap, nilai, pendidikan, 
status social, dll

Heterofili adalah derajat pasangan yg
berinteraksi yang saling berbeda.



Kenapa homofili terjadi.? 

Karena secara alamiah orang orang yang memiliki
banyak kesamaan akan cenderung tertarik
berinteraksi satu sama lain. 

Homofili dan komunikasi efektif saling memperkuat
satu sama lain. Lebih sering berkomunikasi maka
akan semakin homofili.makin homofili makin besar
kemungkinan untuk berkomunikasi lebih efektif.



ETIKA 
KOMUNIKASI 
ANTAR PERSONA 
(INTERPERSONAL)

Persoalan etika selalu harus diperhatikan

dalam berkomunikasi sehingga

komunikator yang beretika akan secara

sadar memilih cara cara ber etika dalam

menyampaikan pesannya.
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Dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani 

“ethos” yang berarti watak kesusilaan atau adat,

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia etika diartikan ilmu
pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral),2 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu
yang membahas tentang apa yang baik dan apa yang 
buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)

Jadi etika adalah norma dan nilai nilai yang mengatur

apa yang disebut sebagai baik dan buruk .
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Komunikasi adalah interaksi yang terjadi antar manusia yg
melibatkan proses pengiriman dan penerimaan pesan

Etika komunikasi adalah prinsip yang 

mengatur hubungan interaksi antar

manusia berdasarkan norma dan nilai

nilai kebaikan yang disepakati. 
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Fungsi etika komunikasi
1.Berfungsi sebagai landasan moral

Dengan adanya etika komunikasi akan membangun

landasan moral  antar manusia dalam berkomunikasi

menggunakan Bahasa yang baik dan sopan.

2.Mempermudah proses penyampaian pesan.

Orang akan mudah menerima pesan yang 

disampaikan dengan ber etika

3.Sebagai panduan manusia dalam berkomunikasi.

Panduan ini meliputi penggunaan Bahasa baik

Bahasa lisan mupun Bahasa tulisan
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Manfaat mempelajari etika dalam
berkomunikasi

1. Pesan yang disampaikan menggunakan etika dapat

diterima dengan lebih baik. 

2. Mudah Memahami apa yang dikomunikasikan orang lain 

karena mau mendengarkan dengan baik

3. Mudah Diterima dalam kehidupan sosial masyarakat

karena mengikuti etika yang berlaku di lingkungan tersebut.

4. Memperkuat hubungan yang terjalin dengan orang lain. 

5. Dihargai orang lain karena kita menghargai mereka juga. 

6. menjadi orang yang tahu aturan dan tidak seenaknya

dalam berkomunikasi
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Contoh etika komunikasi
1.Pengunaan bahasa yang baik dan intonasi yang sesuai. 

2. Mengucapkan permisi ketika lewat di depan orang lain. 

3. Mengucapkan tolong ketika minta bantuan. 

4 mendengarkan dengan baik Ketika orang lain sedang

bicara.

5

6

7

dst
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ETIKA 
KOMUNIKASI 
INTERPERSONAL:

1.Berkata benar
Berkata benar berarti pembicaraan, ucapan atau perkataan yang benar, baik 
dari segi substansi (materi, isi pesan) maupun redaksi (tata bahasa). Dari segi 
substansi, komunikasi  harus menginformasikan atau menyampaikan 
kebenaran, faktual, hal yang benar saja, jujur, tidak berbohong, juga tidak 
merekayasa atau memanipulasi fakta. 

Semakin banyak seseorang bicara maka akan membuka peluang semakin 
banyak juga  kebohongan yang dilakukannya. Orang yang senantiasa 
berbohong tentu akan terjebak dalam kebohongan berikutnya. 

Biasakan berkata benar. Katakanlah kebenaran walaupun 
pahit rasanya
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ETIKA 
KOMUNIKASI 
INTERPERSONAL :

2.Gunakan kata kata yg
mudah dipahami
komunikan .
Berbicaralah kepada manusia sesuai 

dengan kadar akal (intelektualitas) 
mereka.
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3. Dalam berkomunikasi maka hendaklah

senantiasa membicarakan hal yang 

bermanfaat dan saling menasehati dalam

jalan kebaikan.

Jika tidak bisa berkomunikasi yang 

membawa manfaat, lebih baik diam .
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4. Jangan menjatuhkan lawan bicara
Gunakan kata kata yang sopan dan 

berkualitas. 

Kualitas seseorang dapat dilihat dari

kualitas kata-kata yang diucapkannya. 

Perhatikan kebutuhan orang lain untuk

dihargai juga.
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5. Gunakan kata kata sopan yang rendah

nada suaranya

Jangan gunakan kata-kata yang bernada 

keras dan tinggi volume suaranya

contoh ?
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6. Pertimbangkan pandangan dan 
fikiran orang lain.
Jangan merasa paling benar sendiri.



Kesimpulan :

etika berkomunikasi adalah :
1.Berkata benar/tidak berbohong
2.gunakan kata kata yg mudah
dipahami lawan bicara
3. membicarakan hal bermanfaat.
4.Menghargai lawan bicara
5.Gunakan kata-kata sopan
6.Pertimbangkan pandangan dan 
pikiran orang lain.
7.dstnya
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Thank you
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