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Bagian 1: Pernyataan Benar/Salah

1) Dalam model jarum suntik, semua media massa berpengaruh sangat kuat 

dan memberi kesan mendalam terhadap khalayak yang tidak berdaya.

2) Menurut Schramm (1964), media generasi ketiga merupakan media yang 

dikenal setelah penemuan teknologi audio visual seperti film, radio, dan 

televisi.

3) Perceraian yang terjadi dalam rumah tangga diawali dengan kondisi 

adanya perbedaan-perbedaan (differentiating) yang dirasakan oleh 

pasangan tersebut.

4) Komunikasi kelompok akan berjalan baik apabila anggotanya memiliki 

motivasi pribadi dalam mengikuti kelompok.

5) Komunikasi bisnis bertugas untuk mempengaruhi perilaku orang-orang 

baik di dalam maupun di luar organisasi.

6) Karena organisasi sudah bersifat formal dan tertata rapi, di dalam 

organisasi tidak akan terjadi jaringan komunikasi informal.

7) Kredibilitas seorang pembicara ditentukan oleh 3 hal, yaitu kompetensi, 

karakter, dan kelakuan.

8) Model komunikasi konvergensi cocok untuk pembangunan yang bersifat 

partisipatoris.

9) Karena public speaking dilakukan di depan publik, maka seorang orator 

tidak perlu memainkan mata.



10) Pada hakikatnya komunikasi antar budaya (intercultural communication) 

sama saja dengan komunikasi lintas budaya (cross-cultural  

communication)

11) Sekelompok Mahasiswa AGH berbincang-bincang di Stevia dapat disebut 

sebagai komunikasi publik.

12) Dimensi kebudayaan konteks tinggi dicirikan oleh komunikasi yang penuh 

simbolis dan tidak eksplisit.

13)  Baliho, papan-papan pengumuman, dan leaflet-leaflet yang ada 

disekitaran IPB merupakan salah satu bentuk dari komunikasi public 

dimana umpan balik yang dihasilkan pada umumnya adalah tertunda.

Bagian II: Pilihan Ganda

1) Dengan menggunakan jendela johari, sesuatu yang tidak diketahui oleh 

diri sendiri, tetapi diketahui orang lain dikenal dengan daerah:

a. Hidden

b. Unknown

c. Open

d. Blind

2)   Ketertarikan Aslina Putri pada “Seseorang” antara lain dipengaruhi oleh 

faktor personal dan faktor situasional. Yang tidak termasuk dalam faktor 

personal adalah:

a. Daya tarik fisik

b. Kecemasan

c. Kemiripan

d. Kedekatan

3)  Bukti pentingnya media komunikasi dalam komunikasi interpersonal, 

antara lain:

a. Yodi panik bila tidak ada handphone

b. Baidowi merasa tidak nyaman bila tidak menonton TV

c. Ryanda harus updating status di situs jejaring Facebook tiap saat



d. Semua jawaban benar

4) Dua orang sahabat karib (sebut saja Monica dan Rynalta) bisa mengobrol 

berjam-jam mengenai apa saja. Hal ini dipengaruhi oleh adanya faktor:

a. Daya tarik fisik

b. Kedekatan fisik

c. Kemampuan

d. Kemiripan

5) Dalam situasi darurat misalnya ada suatu kecelakaan di jalan raya, maka 

akan muncul seorang pemimpin yang dikenal dengan istilah:

a. Pemimpin darurat

b. Pemimpin yang ditunjuk (Appointed leader)

c. Pemimpin yang terlatih (Trained leader)

d.Pemimpin situasional

6) Tanpa persiapan, Habib Aulia diminta berpidato memberi nasihat pada 

pasangan pengantin baru. Penyampaian pidato seperti ini disebut:

a. Imprompu

b. Manuscript

c. Extemporaneus

d.Memorize

7) Contoh public speaking:

a. Menjadi moderator

b. Menjadi master of ceremony

c.  Penjelasan materi praktikum oleh asisten maupun dosen

d. Semua benar

8) Dalam konteks komunikasi antar pribadi, tahap dimana kita 

mengemukakan perasaan dan emosi pribadi kita, segala sesuatu yang 

membedakan diri kita dari orang laina adalah:

a. Personal attitudes and ideas

b. Personal feeling and gut level

c. Peak comm.

d. Cliché comm.



Bagian III: Essay

1) Tiga syarat penting dalam komunikasi antarpribadi dalam Tubbs (1974)

2) Empat faktor yang mempengaruhi daya tarik pribadi?

3) Tahap-tahap hubungan antarpribadi oleh Knapp dan DeVito?

4) Pelajari Self disclosure / Pengungkapan diri dan Tingkatan Self disclosure! 

(tabel 3 hal 268 buku lama)

5) Pelajari Jendela johari!

6) Pelajari Tipe-tipe kelompok (Primary group, task-oriented groups, therapy 

group, consciousness group, dan learning grouup) beserta contoh2nya!

7) Pelajari jaringan-jaringan komunikasi dalam Komkel!

8) Pelajari lima jenis kekuasaan dalam organisasi (legitimate power, expert 

power, referent power, reward power, dan Coersive power)!

9) Pelajari komunikasi bisnis dalam organisasi!

10) Pelajari PR (Public Relation)!

11)  -Soal UAS semester lalu-

Pelajari dan hafalkan delapan langkah persiapan berbicara di depan public! 

12)  4 Metode umum penyampaian pesan dalam public speaking!

13) Pelajari semua tentang MDGs!

14)  Pahami benar 4 generasi media komunikasi oleh Schramm (1964)!

15)  -Soal UAS semester lalu-

Pelajari arti-arti istilah dalam media hibrida (hal 212 buku lama)!

16)  Pelajari fungsi-fungsi Komass menurut Laswell dan Wright!

17)  Pelajari model-model komunikasi (model jarum suntik/hypodermic 

needle model/bullet theory, model two step flow, one step flow, dan multi 

step flow)!

18) Pahami konsep komunikasi antar budaya dan komunikasi lintas budaya!

19) -Soal UAS semester lalu-

Jelaskan upaya mengatasi hambatan kom. Antar budaya!

20) Pahami komunikasi dan pembangunan serta contoh2 nyata di masyarakat!



-Selamat Belajar dan Semoga Mendapat Nilai Terbaik-

Best regards,

Asisten


