
Prinsip-prinsip 
komunikasi 



Prisip 1:  
Komunikasi adalah proses simbolik 

 

 
“Salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan simbolik 
atau penggunaan lambang” 

 

 

 

“itulah keunggulan manusia dengan makhluk lain 

LAMBANG 

IKON 

INDEKS 

Susane K. Langer 

Ernst Cassirer 

?? 



Sifat-Sifat Lambang 

1. Lambang bersifat sembarang, 
manasuka, dan sewenang-wenang 

 apa saja bisa dijadikan lambang 

contoh : adzan, spanduk, bunyi peluit polisi, PDI 

perjuangan gambar banteng, golkar pohong 
beringin. 

“Banyak orang makan di KFC bukan karena mereka 
menyukai makanannya tetapi tempat itu 

memberikan status tertentu” 



Sifat-Sifat Lambang 

2. Lambang pada dasarnya tidak mempunyai 
makna, manusialah yeng memberikan 
makna pada lambang 

3. Lambang itu bervariasi 

 lambang itu bervariasi dari suatu budaya ke 

budaya yang lain dari suatu tempat ke tempat 
yang lain 

Contoh :pandangan masyarakat bugis-Makasar dan 

orang sunda terhadap “ayam betina” 

 



Prinsip 2:  
Setiap Perilaku Mempunyai Potensi 
Komunikasi 

 Kita tidak dapat tidak berkomunikasi  

 Tdak berarti semua perilaku adalah komunikasi 

“Bagaimana jika anda minta seseorang untuk 

tidak berkomunikasi?” 

Akan sulit baginya untuk berbuat demikian karena 
setiap perilaku mempunyai potensi untuk 

ditafsirkan 



Prinsip 3: 
komunikasi mempunyai dimensi isi dan 
dimensi hubungan 

 

 

 

 

 

Contoh: “Aku benci kamu” disampaikan dengan 

nada menggoda dan mungkin dapat diartikan 
sebaliknya. 

Dimensi Isi  Secara verbal 

Menunjukkan isi dari komunikasi 

Dimensi Hubungan Secara non verbal 

Bagaimana cara menyampaikannya 



Prinsip 4: 
Komunikasi Berlangsung dalam 
Berbagai Tingkat Kesenjangan 

Meskipun kita sama sekali tidak bermagsud 

menyampaikan pesan kepada orang lain, 

perilaku kita potensi ditafsirkan orang lain 

 Komunikasi ditafsirkan baik sengaja maupun 

tidak sengaja 

 Kesadaran kita lebih tinggi pada saat situasi 

khusus daripad asituasi rutin 



Prinsip 5: 
komunikasi terjadi dalam konteks 
ruang dan waktu 

Makna pesan juga bergantung pada konteks fisik 
dan ruang, waktu, sosial, psikologis  

Contoh :  
• memakai pakaian yang mecolok seperti warna merah 

pada acara pemakaman 

• Dering telepon tengah malam atau dini hari akan 
diartikan lain daripada dering telepon pada siang hari 

• Suami istri yang sedang berkoflik akan merasa 
canggung untuk berbaikan, tetapi keadaan mereka akan 
mencair bila ada orang lanyang bertamu 

• Seorang istri berkomentar mengenai kenaikan 
kebutuhan dan kurangnya uang belanja pada saat santai 

 

 



Prinsip 6: 
komunikasi melibatkan prediksi 
peserta komunikasi 

 Komunikasi juga terikat oleh aturan atau tata 
krama 

 Orang akan memilih strategi tertentu 
berdasarkan bagaimana orang yang menerima 
pesan akan merespon 

 

Contoh : prediksikan perilaku komunikasi orang lain ketika 

anda menyapa orang tua atau dosen dengan “kamu, 
elu”kecuali anda bersedia menerima konsekwensinya 

 



Prinsip 7: 
komunikasi bersifat sistematik 

 Dalam berkomunikasi terdapat dua sistem 
yang beroperasi  

Sistem internal  pengalaman, pola pikir, keadaan 
internal, membuat unik setiap individu 

Sistem eksternal  terdiri dari lingkungan individu 
baik lingkungan keluarga maupun di luar lingkungan 
keluarga 

“Jadi lingkungan dimana para peserta 
komunikasi itu berada bagian dari suatu sistem 
lain yang lebih besar, rumah kita, sekolah kita, 

tempat kerja, dan kesemuanya slaing 
ketergantungan” 



Prinsip 8: 
semakin mirip latar belakang sosial 
budaya semakin efektiflah komunikasi 

Komunikasi efektif  komunikasi yang hasilnya 

sesuai dengan harapan para pesertanya(orang-orang yang 

sedang berkomunikasi) 

Contoh k.efektif: seorang pedagang keliling dalam 

mempromosikan barangnya melakukan komunikasi efektif 

bila akhirnya seseorang membeli barangnya  

Makna suatu pesan, baik verbal ataupun non 
verbal, pada dasarnya terikatbudaya 



Prinsip 9: 
Komunikasi bersifat Nonsekuensial 

 Sebenarnya komunikasi itu berjalan dua arah 
dan bukan linier 

Contoh:saya mengajar.... 

 
 
 
 
Ditandai dengan  

1. Orang yang berkomunkasi bersifat setara 

2. Proses komunikasi berjalan timbal-balik 

3. Tidak membedakan pesan dan umpan balik 

4. Komunikasi sebenarnya terjadi secara rumit 

 

Sifat komunikasi ini bernama 
SIRKULER 



Soal-soal 

1. Buatlah contoh dan jelaskan 

a. sifat-sifat lambang 

b. prinsip komunikasi 



Prinsip 10: 
Komunikasi bersifat prosesual, 
Dinamis, dan Transaksional 

 Komunikasi tidak mempunyai awal dan tidak 
mempunyai akhir, melainkan merupakan suatu 
proses yang berkesinambungan 

 Komunikas sebagai proses 

 

 Tidak pernah saat yang 
sama datang dua kali 

Hal yang pernah terjadi adalah 

SEJARAH 



Prinsip 10: 
Komunikasi bersifat prosesual, 
Dinamis, dan Transaksional 

Komunikasi dinamis  para komunikasi 

berubah (berubah pengetahuan hingga berubah 

pandangan dunia dan perilakunya) 

 

Komunikasi sebagai transaksi ada pengirim 

dan penerima pesan (tetapi sebenarnya terjadi 

bersamaan dan tidak dapat diisahkan) 



Prinsip 11: 
Komunikasi Bersifat Irreversible  

 Sekali anda mengirimkan pesan, anda tidak 
dapat mengendalikan pengaruh pesan tersebut 
bagi khalayak, apalagi menghilangkan efek 
pesan tersebut sama sekali 
 

 Sifat irreversible  implikasi dari komunikasi sebagai 
proses yang selalu berubah. 

 

 Prinsip ini menyadarkan kita bahwa kita haris 
hati-hati untuk menyampaikan pesan kepada 
orang lain sebab efek tidak bisa ditiadakan 



Prinsip 12: 
Komunikasi Bukan Panasea untuk 
Menyelesaikan Berbagai Masalah 

Banyak persoalan dan konflik antar manusia 

disebabkan oleh masalah komunikasi.  

 

Namun komunikasi bukanlah panasea (obat 

mujarab) untuk menyelesaikan persoalan atau 

konflik itu karena persoalan atau konflik tersebut 

mungkin berkaitan dengan masalah struktural 



1. Buatlah sebuah cerita yang 
mencerminkan prinsip komunikasi  

a) Komunikasi bersifat prosesual, Dinamis, dan 
Transaksional 

b) Komunikasi Bersifat Irreversible  

c) Komunikasi Bukan Panasea untuk 
Menyelesaikan Berbagai Masalah 

 

 


