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Tinjauan Mata Kuliah 
   

omunikasi Antarpribadi (KAP) merupakan konteks komunikasi -bisa 

juga disebut taraf/tingkat komunikasi- yang setiap hari kita lakukan. 

Kita terlibat dari satu kegiatan KAP ke kegiatan KAP lainnya. Mungkin kita 

melakukan KAP secara berhadap-hadapan langsung dengan lawan bicara 

kita. Namun tidak jarang pula kita hanya berhadap-hadapan secara virtual 

seperti melalui video-chatting. Begitu terbiasanya orang melakukan KAP ini, 

sampai-sampai jarang sekali orang berpikir apa sesungguhnya KAP itu. 

Paling banyak yang dipikirkan dalam KAP ini adalah bagaimana melakukan 

KAP. 

Rupanya KAP sudah seperti apa yang biasa kita lakukan sehingga kita 

merasa tak perlu berpikir banyak tentangnya. Misalnya, seperti kita 

menghirup udara. Kita jarang memikirkannya sampai kita menghadapi 

masalah dengan hirupan nafas itu. Begitu merasa sesak nafas atau udara yang 

dihirup berbau tidak enak, kita mulai berpikir tentang nafas itu. Namun yang 

dipikirkan biasanya lebih banyak “bagaimana bernafas” bukan “apa 

bernafas”. 

Berpikir tentang apa KAP ini semakin terasa penting, karena kini latar 

kegiatan KAP yang dilakukan manusia makin beragam. Konteksnya memang 

personal, namun dilakukan secara bermedia seperti mengobrol melalui situs 

jejaring sosial semacam facebook atau Yahoo Messenger. Perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemungkinan-

kemungkinan baru dalam melakukan KAP ini. Meski begitu, hingga kini 

perdebatan apakah berkomunikasi secara antarpribadi melalui atau dengan 

memanfaatkan teknologi seperti itu merupakan bentuk KAP. 

Mata kuliah ini pada dasarnya membahas apa, mengapa, dan bagaimana 

KAP. Kita perlu mendapatkan kejelasan dulu tentang apa KAP ini. 

Pemahaman atas apa KAP ini, membuat kita bisa memahami pula mengapa 

KAP harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Barulah kita bisa memahami 

sekaligus bisa menjalankan bagaimana KAP tersebut, artinya kita memasuki 

wilayah praktis cara melakukan KAP. Dengan demikian, melalui mata kuliah 

ini kita menjelajahi dunia KAP ini dimulai dari aspek teoretik hingga aspek 

praktisnya. 

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, Anda diharapkan dapat 

memahami sisi teoretik dan sisi praktik KAP melalui penerapannya dalam 
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kehidupan keseharian. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka setelah 

mempelajari modul mata kuliah ini, Anda diharapkan memiliki kompetensi 

sebagai berikut. 

1. Memahami teori-teori komunikasi antarpribadi; 

2. Mampu menganalisis dan mengevaluasi situasi dan konteks komunikasi 

antarpribadi dengan menggunakan teori-teori tersebut; 

3. Mampu mengembangkan komunikasi antarpribadi yang sehat dan 

bermanfaat berdasarkan teori-teori yang dikuasai; 

4. Mampu melakukan komunikasi antarpribadi untuk kepentingan praktis-

fungsional dalam kehidupan keseharian. 

 

Manfaat mempelajari mata kuliah ini adalah memiliki pemahaman 

teoretik dan penghayatan terhadap nilai-nilai yang diwujudkan dalam 

tindakan komunikasi antarpribadi yang kita lakukan sehari-hari. Agar kita 

bisa menjadi pelaku komunikasi antarpribadi yang baik dalam pergaulan 

sosial maupun relasi profesional di tempat kita berkarya. 

 

Petunjuk Belajar 

Agar kita berhasil dalam mempelajari modul mata kuliah ini hendaknya 

petunjuk-petunjuk berikut ini diperhatikan. 

1. Biasakan untuk berdoa sebelum mempelajari modul ini. 

2. Membaca dan mempelajari dengan cermat keseluruhan isi modul ini 

hingga isi dan maksudnya bisa dipahami dengan baik. 

3. Kita baca dulu secara sepintas bagian demi bagian dalam modul ini. 

Temukan kata-kata kuncinya. Lalu pahami makna dan maksud/kata-kata 

kunci tersebut. 

4. Upayakan kita bisa memahami dengan baik setiap pengertian yang 

dijelaskan dalam modul ini. Untuk mempertajam pemahaman atas setiap 

pengertian, dianjurkan untuk berdiskusi dengan sesama mahasiswa. 

Atau, bila memang sangat diperlukan bisa ditanyakan langsung pada 

tutor yang mendampingi kita belajar. 

5. Dianjurkan juga untuk mendalami lebih lanjut dengan membaca buku 

yang menjadi rujukan seperti yang tertulis pada setiap akhir modul. 

6. Sangat dianjurkan untuk berdiskusi dalam kelompok kecil untuk 

meningkatkan pemahaman. 

 

Selamat belajar, semoga berhasil! 
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