
SILABUS 

 

I. Mata Kuliah  : KOMUNIKASI PERSONAL  

Kode   : HKI 028  

Fakultas   : Syariah  

Program Studi  : Hukum Keluarga Islam  

Program   : S.1 

Bobot   : 2 SKS 

Sifat    : Pilihan  

 

II. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah Komunikasi Personal merupakan salah satu mata kuliah yang diberikan Prodi 

HKI Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. Mata kuliah ini  mengkaji konsep dan teori komunikasi 

yang efektif, baik komunikasi dalam diri pribadi (intrapersonal Communication) maupun 

komunikasi antar pribadi (interpersonal communication). Mata kuliah ini membekali mahasiswa 

agar mampu berkomunikasi dan berhubungan  dengan orang lain dengan baik, sehingga dapat 

meningkatkan kualitas hidupnya. Mata kuliah ini juga membekali mahasiswa agar mampu 

menolong orang lain memperbaiki komunikasi dan hubungan personalnya.  

 

III. Tujuan Mata Kuliah 

Tujuan mata kuliah ini adalah agar mahassiwamemahami konsep dan teori komunikasi yang 

efektif, baik komunikasi dalam diri pribadi (intrapersonal Communication) maupun komunikasi 

antar pribadi (interpersonal communication).  Dengan pemahaman tersebut, diharapkan mahasiswa 

mampu berkomunikasi dan berhubungan  dengan orang lain dengan baik, sehingga dapat 

meningkatkan kualitas hidupnya, bahkan dapat menolong orang lain memperbaiki komunikasi dan 

hubungan personalnya.  

 

IV. Indikator Pencapaian  Hasil Belajar 

1. Mahasiswa memiliki pemahaman tentang konsep dasar, proses dan prinsip-prinsip 

komunikasi;  

2. Mahasiswa memiliki pemahaman tentang karakteristik dan sistem komunikasi 

interpersonal 

3. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang karakteristik, sifat, perlambangan dan model 

komunikasi antar pribadi;  

4. Mahasiswa dapat menjalin relasi dan hubungan interpersonal yang baik dengan orang 

lain. 

5. Mahasiswa mampu memperbaiki komunikasi dan hubungan interpersonal dengan orang 

lain.  

6. Mahasiswa mampu memperbaiki komunikasi dan hubungan interpersonal orang lain. 

7. Mahasiswa memahami manajemen konflik antarpribadi yang baik.  

 

V. Topik Inti Materi Pembelajaran 

1. Pendahuluan, mencakup:  

a. Pengantar: Pemaparan silabus, urgensi mata kuliah, dan kontrak belajar. 



b. Pengertian komunikasi, komunikasi personal, hubungan personal, ruang lingkup, 

karakteristik dan relevansinya bagi Mahasiswa HKI sebagai calon Konsultan 

Hukum Keluarga 

2. Sistem Komunikasi Intrapersonal:  

a. pengertian,   

b. ruang lingkup,  

c. karakteristik dan  

d. pengaruhnya dalam komunikasi intrapersonal dan kehidupan secara umum. 

3. Sistem komunikasi interpersonal:  

a. pengertian,   

b. ruang lingkup,  

c. karakteristik dan  

d. pengaruhnya dalam kehidupan secara umum. 

4. Berfikir dan memori:  

a. pengertian,  

b. proses dan  

c. pengaruhnya dalam komunikasi. 

5. Persepsi :   

a. pengertian,  

b. proses dan  

c. pengaruhnya dalam komunikasi. 

6. Konsep diri:  

a. Pengertian,  

b. proses pembentukan, dan  

c. pengaruhnya dalam komunikasi personal. 

7. Pesan verbal dalam komunikasi interpersonal: 

a. Pengertian dan karakteristik persan verbal dalam komunikasi interpersonal 

b. Bahasa dan makna dalam komunikasi interpersonal  

8. Self Disclosure  dalam komunikasi interpersonal: 

a. Pengertian 

b. Proses 

c. Konsep Johari Windows dalam komunikasi interpersonal 

9. Isyarat-Isyarat non verbal dalam komunikasi interpersonal 

10. Atraksi dan hubungan interpersonal: memulai & mengembangkan hubungan dengan 

orang lain 

11. Manajemen konflik: Proses hubungan manusia dan Memperbaiki komunikasi dengan 

orang lain.  

12. Mendengarkan  dan Menjadi pendengar yang baik 

13. Komunikasi Supportif dan Komunikasi Defensif 

14. Refleksi tentang komunikasi personal dan interpersonal dalam keluarga. 

 

 

 



VI. Kegiatan Perkuliahan 

Perkuliahan dilakukan dengan metode dynamic lecturing, diskusi, pembuatan dan 

presentasi makalah. Untuk menilai proses pembelajaran masing-masing mahasiswa 

digunakan evaluasi forto folio (berupa resume materi kuliah). Di samping itu juga 

digunakan dua aspek penilaian yaitu Tugas terstruktur, kehadiran mahasiswa dalam 

perkuliahan dan partisipasinya dalam proses perkuliahan. 

 

VII. Penilaian 

Untuk menilai hasil pembelajaran dilakukan dibuat evaluasi sebagai berikut: 

1. Partisipasi kelas   : 15 % 

2. Tugas    : 25 % 

3. Ujuan Tengah Semester  : 30 % 

4. Ujian Akhir Semester  : 30 % 
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