
INTERAKSIONISME SIMBOLIK 

 

Paradigma definisi sosial adalah salah satu aspek khusus dari karya 

Weber yang dalam analisanya tentang tindakan social (social action). Ada tiga 

teori yang termasuk dalam paradigma definisi sosial ini, yaitu teori aksi (action), 

interaksionisme simbolik (symbolic interaktinism), dan fenomenologi 

(phenomenology). Herbert Blumer sebagai salah seorang tokoh interaksionisme 

simbolik menyatakan bahwa organisasi masyarakat manusia merupakan 

kerangka di mana terdapat tindakan sosial yang bukan ditentukan oleh kelakuan 

individunya. Ide dasar teori ini bersifat menentang behaviorisme radikal yang 

dipelopori oleh J. B. Watson. Behaviorisme radikal itu sendiri berpendirian bahwa 

peilaku individu adalah sesuatu yang dapat diamati secara obyektif dari luar, 

hanya saja justru action di dalamnya diabaikan pada pengamatannya, 

sedangkan interaksionisme simbolik mempelajari tindakan manusia dengan 

mempergunakan teknik introspeksi untuk dapat mengetahui barang sesuatu yang 

melatarbelakangi tindakan sosial itu dari sudut aktor. 

Menurut Blumer istilah interaksionisme simbolik ini menunjuk kepada sifat 

khas dari interaksi antarmanusia. Kekhasannya adalah manusia saling 

menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Bukan hanya reaksi 

belaka dari tindakan orang lain, tetapi didasarkan atas “makna” yang diberikan 

terhadap tindakan orang lain. Interaksi antarindividu, diantarai oleh penggunaan 

simbol-simbol, interpretasi, atau dengan saling berusaha untuk saling memahami 

maksud dari tindakan masing-masing. Pada teori ini dijelaskan bahwa tindakan 

manusia tidak disebabkan oleh “kekuatan luar” (sebagaimana yang dimaksudkan 

kaum fungsionalis struktural), tidak pula disebabkan oleh “kekuatan dalam” 

(sebagaimana yang dimaksud oleh kaum reduksionis psikologis) tetapi 

didasarkan pada pemaknaan atas sesuatu yang dihadapinya lewat proses yang 

oleh Blumer disebut self-indication. 

Menurut Blumer proses self-indication adalah proses komunikasi pada diri 

individu yang dimulai dari mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna, 

dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna tersebut. Lebih jauh 

Blumer menyatakan bahwa interaksi manusia dijembatani oleh penggunaan 

simbol-simbol, oleh penafsiran, dan oleh kepastian makna dari tindakan orang 

lain, bukan hanya sekedar saling bereaksi sebagaimana model stimulus-respons. 

Interaksionisme simbolis cenderung sependapat dengan perihal kausal proses 



interaksi social. Dalam artian, makna tersebut tidak tumbuh dengan sendirinya 

namun mucul berkat proses dan kesadaran manusia. Kecenderungan 

interaksionime simbolis ini muncul dari gagasan dasar dari Mead yang 

menyatakan bahwa interaksionis simbol memusatkan perhatian pada tindakan 

dan interaksi manusia, bukan pada proses mental yang terisolasi. Jadi sebuah 

simbol tidak dibentuk melalui paksaan mental merupakan timbul berkat 

ekspresionis dan kapasitas berpikir manusia. 

Pada tahapan selanjutnya, pokok perhatian interaksionisme simbolis 

mengacu pada dampak makna dan symbol terhadap tindakan dan interaksi 

manusia. Dalam tahapan ini Mead memberikan gagasan mengenai perilaku 

tertutup dan perilaku terbuka. Perilaku tertutup adalah proses berpikir yang 

melibatkan makna dan simbol. Perilaku terbuka adalah perilaku actual yang 

dilakukan oleh aktor. Di lain sisi, seorang aktor juga akan memikirkan bagaimana 

dampak yang akan terjadi sesuai dengan tindakan. Tindakan yang dihasilkan dari 

pemaknaan simbol dan makna yang merupakan karakteristik khusus dalam 

tindakan sosial itu sendiri dan proses sosialisasi. Dalam interaksionisme simbolis, 

seseorang memberikan informasi hasil dari pemaknaan simbol dari perspektifnya 

kepada orang lain. Dan orang-orang penerima informasi tersebut akan memiliki 

perspektif lain dalam memaknai informasi yang disampaikan aktor pertama. 

Dengan kata lain aktor akan terlibat dalam proses saling mempengaruhi sebuah 

tindakan sosial. 

Untuk dapat melihat adanya interaksi sosial yaitu dengan melihat individu 

berkomunikasi dengan komunitasnya dan akan mengeluarkan bahasa-bahasa, 

kebiasaan atau simbol-simbol baru yang menjadi objek penelitian para peneliti 

budaya. Interaksi tersebut dapat terlihat dari bagaimana komunitasnya, karena 

dalam suatu komunitas terdapat suatu pembaharuan sikap yang menjadi suatu 

tren yang akan dipertahankan, dihilangkan, atau diperbaharui maknanya itu yang 

terus melekat pada suatu komunitas, interaksi simbolik juga dapat menjadi suatu 

alat penafsiran untuk menginterpretaskan suatu masalah atau kejadian. 

Melalui premis dan proposisi dasar yang ada, muncul tujuh prinsip 

interaksionisme simbolik, yaitu: 

1. Simbol dan interaksi menyatu. Karena itu, tidak cukup seorang peneliti 

hanya merekam fakta, melainkan harus sampai pada konteks. 

2. Karena simbol juga bersifat personal, diperlukan pemahaman tentang jati diri 

pribadi subyek penelitian. 



3. Peneliti sekaligus mengkaitkan antara simbol pribadi dengan komunitas 

budaya yang mengitarinya. 

4. Perlu direkam situasi yang melukiskan simbol. 

5. Metode perlu merefleksikan bentuk perilaku dan prosesnya. 

6. Perlu menangkap makna di balik fenomena. 

7. Ketika memasuki lapangan, sekedar mengarahkan pemikiran subyek, akan 

lebih baik. 
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