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: KEPEMIMPINAN DAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL
: ISH1C3/ 3 SKS/ Semester 1

Capaian Pembelajaran Matakuliah (CP-MK):
Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa:
1. Mampu mengidentifikasi kemampuan kepemimpinan pada dirinya sendiri dan melatih
keterampilan kepemimpinan dalam dirinya.
2. Mampu bekerja sama dalam tim baik sebagai pemimpin maupun yang dipimpin
3. Mampu melakukan komunikasi interpersonal dengan baik dan mampu mendengarkan orang
lain secara efektif untuk mencapai tujuan pribadi dan tujuan organisasi dengan tetap
menjunjung tinggi nilai dan etika dalam kehidupan bermasyarakat dan menghargai
keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan pendapat orang lain.
4. Mampu mengembangkan konsep diri yang positif untuk membangun komunikasi
interpersonal dengan mengembangkan potensi yang dimiliki
5. Mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat konfilik dalam relasi interpersonal
pada berbagai bentuk relasi interpersonal
6. Memiliki kepekaan sosial dan mampu berpikir kritis dan dapat menggali ide dan gagasan
secara kreatif dan berorientasi terhadap solusi
7. Mahasiswa dapat mempresentasikan gagasannya secara efektif
8. Mahasiswa mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang baru dan memiliki ketahanan
belajar dan kestabilan emosi dalam menyelesaikan tantangan yang diberikan;

Kemampuan yang direncanakan tiap tahapan belajar (Sub-CP-MK):
Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa:
1. Mampu memahami pentingnya mata kuliah Kepemimpinan dan Komunikasi Interpersonal
2. Mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru
3. Mampu bekerja sama dalam tim baik sebagai pemimpin maupun yang dipimpin
4. Mampu memiliki ketahanan belajar dan kestabilan emosi dalam menyelesaikan tantangan
5. Mampu melakukan Komunikasi Interpersonal dan Cara Meningkatkan Kemampuan
Komunikasi Interpersonalnya
6. Mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif dalam kehidupan sehari-hari secara efektif
7. Mampu berkomunikasi dengan baik dan mampu mendengarkan orang lain secara efektif
8. Mampu mempresentasikan gagasannya secara efektif

Pokok Bahasan (Subject Matter):
Teori Kepemimpinan, Teori Komunikasi Interpersonal, Manajemen Stres, Teknik Presentasi,
Teknik Mendengarkan

Pustaka Utama:
1. Joseph A. Devito, The Interpersonal Communication, Allyn & Bacon
2. Julia T. Wood, Interpersonal Communication: Everyday Encounters, Wadsworth Publishing,
2009
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