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PERTEMUAN PERTAMA

• Pada pertemuan pertama ini akan dilakukan 
pembahasan yaitu:

• Sejarah Komunikasi

• Definisi Komunikasi

• Pendekatan Komunikasi

• Fungsi Komunikasi



Sejarah Komunikasi

Komunikasi mulanya

hanya upaya atau cara

manusia menyampaikan

ide,  gagasan, kemauan,

hasrat supaya manusia

bisa saling berhubungan

abad ke-5 
sebelum masehi, 
diYUNANI berkembang
Ilmu retorika yang 
berarti seni berpidato
dan berargumentasi

diterapkanya percakapan/
penyampaian gagasan
antar manusia secara
lisan dan bertatap muka
baik pidato /diskusi

berkembang dari lisan
ke tulisan sampai
ditemukannya
radio, film, televisi, dan
jaman sekarang internet. 



Pengertian Komunikasi

Istilah komunikasi atau
dalam bahasa Inggris
communication
berasal dari kata latin
communication, dan
bersumber dari kata
communis yang berarti
sama.

Mr. Carl I. Hovland

mengatakan
bahwa “pengertian
komunikasi sebagai
proses komunikator
memberikan stimulan
yang umumnya terdiri
atas verbal atau non-
verba sehingga
terjadinya perubahan
tingkah laku
penerima/orang lain.”



Pendekatan komunikasi

Menurut Littlejohn, dalam bukunya

"Theories ofHuman Communication"

Dibagi dalam 3 pendekatan:
1. Pendekatan scientific 

(ilmiah - empiris), 
2.   Pendekatan humanistic

(humanoria interperatif), 
3.   Pendekatan social sciences

(ilmu - ilmu sosial). 



Fungsi Komunikasi

FUNGSI

KOMUNIKASI

1. Komunikasi sosial

memupuk hubungan dengan
orang lain.

2. Komunikasi
ekspresif

menyampaikan
perasaan (emosi) 

kita.

3. Komunikasi
ritual

komitmen kepada tradisi
keluarga, komunitas,, negara, 
ideology, atau agama mereka.

5. Komunikasi
instrumental

menginformasikan
, mengajak, dan

mengubah
perilaku atau
menggerakan

tindakan, dan juga
menghibur.



PERTEMUAN KEDUA

Pada pertemuan kedua ini akan membahas 
mengenai:

• Jenis Komunikasi

• Konsep Dasar Komunikasi

• Prinsip Dasar Komunikasi

• Kontak Komunikasi

• Pentingnya Mempelajari Komunikasi



Jenis Komunikasi

Menurut Gunawan Jiwanto terdapat jenis-jenis komunikasi 5 yaitu:

1.Komunikasi 
lisan dan
tertulis.

2.Komunikasi 
verbal dan

non verbal.

3.Komunikasi ke 
bawah, ke atas 

dan ke samping.

4.Komunikasi 
Formal dan
Informal.

5.Komunikasi 
satu arah dan

dua arah.



Konsep Dasar Komunikasi

Secara umum, konsep dasar komunikasi
sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward 
M. Bodaken terdapat tiga yaitu : 

1). Komunikasi sebagai tindakan satu arah, 

2). Komunikasi sebagai interaksi

3). Komunikasi sebagai transaksional



Prinsip Komunikasi

Menurut Seiler (1988), ada empat prinsip dasar
dalam komunikasi yaitu : 

1. Komunikasi adalah suatu proses
2. Komunikasi adalah sistem
3. Komunikasi bersifat interaksi dan transaksi
4. Komunikasi dapat terjadi disengaja /tidak

disengaja



Kontek Komunikasi

1. Komunikasi intrapribadi (intrapersonal 
communication)

adalah komunikasi dengan diri sendiri, baik kita
sadari atau tidak. 

2. Komunikasi antarpribadi (interpersonal 
communication)

adalah komunikasi antara orang-orang secara
tatap muka, yang memungkinkan respon verbal 
maupun nonverbal berlangsung secara
langsung. 



3. Kelompok kecil

merupakan sekumpulan orang yang 
mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi
satu sama lain untuk mencapai tujuan
bersama dan memandang mereka sebagai
bagian dari kelompok tersebut.

4. Kelompok publik

adalah komunikasi antara seorang pembicara
dengan sejumlah orang (khalayak), yang tidak
bisa dikenali satu persatu. 



5. Komunikasi organisasi (organizational 
communication)

terjadi dalam suatu organisasi, bersifat formal 
dan informal, dan berlangsung dalam jaringan
yang lebih besar dari komunikasi kelompok.

6. Komunikasi massa (mass communication)

adalah komunikasi yang menggunakan media 
massa cetak maupun elektronik yang dikelola
sebuah lembaga atau orang .



Mengapa

mempelajari

komunikasi??

Dengan adanya komunikasi
yang baik suatu dapat berjalan
dengan lancar dan berhasil dan
begitu pula sebaliknya, 
kurangnya atau tidak adanya
komunikasi dapat macet dan
berantakan.

Dan kita sebagai manusia
makhluk sosial, kita setiap hari
melakukan komunikasi, dengan
mempelajari komunikasi kita
dapat mengetahui etika-etika
komunikasi yang baik serta kita
dapat menjalin hubungan baik
dengan orang lain.



TERIMA 

KASIH


