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Apa yang diingat pendengar: Teori Albert Mehrabian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orang hanya mengingat 7% apa yang Anda katakan vs 93% bagaimana Anda 
mengatakannya dan apa yang mereka rasakan ketika Anda mengatakannya. 
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Suara dan bahasa tubuh pembicara mempunyai pengaruh besar terhadap pendengar. 
Audio visual, atau apa yang pendengar dengar dan lihat selama situasi belajar, juga 
memperbesar tingkat perhatian. Sementara pilihan kata yang diucapkan tidak 
berpengaruh terhadap audiens.  
 
Audiens melupakan kata-kata, kecuali beberapa pernyataan yang sangat berarti. 
Sebaliknya, audiens mengingat cara pembicara memperlakukan mereka dan bagaimana 
pembicara berbicara dan bertindak selama sesi tersebut. 
 

 
TAHAPAN-TAHAPAN DALAM PEMROSESAN PENGALAMAN: 
 
 
 

Situasi 
bermasalah: 

Tahap ke-1

Persepsi 
terhadap situasi 

Pemahaman: 
memilah segala 
sesuatunya; 
berpikir logis 

Apa? 

Sekarang, 
Apa? 

Tahap ke-3 
Tahap ke-2 

Rencana 
tindakan; masa 

Tahap ke-4 

Lalu, apa? 
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 KOMUNIKASI NON-VERBAL DAN ISYARAT NON-VERBAL  
 
Audiens memproses pesan dengan: 
 
 Kontak mata langsung 
 Ekspresi wajah yang konsisten 
 Gerakan seluruh tubuh 
 Postur 
 Gaya  
 Isyarat non verbal  
 Transparan dalam presentasi 

 
 
Teknik yang bermanfaat dalam komunikasi non-verbal yang efektif: 
 
Membuat murid merasa nyaman: Tersenyum  

Kontak mata, 
Bahasa tubuh, (lihat tabel di bawah), 
Kontrol suara, 
Pengaturan kecepatan 

Mengatasi masalah keberagaman: Tetapkan sasaran bersama 
Lakukan aktifitas bersama 
Kerjakan latihan yang mengakrabkan  
Gunakan lagu, tim, humor, anekdot 

Membina hubungan: Gunakan bahasa tubuh (lihat tabel di bawah) 
Pajang pertanyaan di atas kepala 
Dorong pertanyaan terbuka 
Manfaatkan pertanyaan langsung/pertanyaan yang 
diarahkan 
Lontarkan pertanyaan terbuka 
Beri pertanyaan evaluatif 
Hindari pertanyaan tertutup 

 
Bahasa tubuh bukan sebuah isyarat non-verbal 
 

Bagian tubuh  Ideal Perlu diperbaiki  
Dada   Mantap  Turun  
Bahu  Stabil   Turun  

Berputar  
Bergerak turun/naik bergerak ke 
depan/belakang 

Tangan  Posisi samping, stabil Tangan di saku 
Terkunci di belakang 
Lengan bersilangan 
Posisi daun ara 
Bergerak seperti kupu-kupu 
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Pinggul  Stabil  Berputar-putar  
Bergerak dari sisi ke sisi 
Bergerak ke depan/ ke belakang 

Kaki  Seimbang  
Stabil  
 
 
 
 

Beban pada satu kaki 
Melompat-lompat 
Bergetar  
Bergerak naik turun 
Mengetuk-ngetuk 
“Menari” 

 
PENGIRIMAN PESAN 
 
Pesan tersusun atas gagasan, dan gagasan diungkapkan sebagai kata-kata dan gambar. 
Akan tetapi, ketika kata-kata dan gambar digunakan secara keliru, kata-kata dan gambar 
tersebut dapat membuat kita pusing, salah paham, dan jengkel. Kita perlu memikirkan isi 
komunikasi dan juga gaya kita.  
 
Panduan mengirim pesan dengan jelas: 
 

 Buat pernyataan Anda yang singkat, tajam dan menarik. Biarkan fakta cerita 
berbicara untuk Anda. 

 Hindari penggunaan kata-kata yang menciptakan hambatan pemahaman karena 
terlalu teknis atau penuh jargon. Pilih kata-kata Anda dengan cermat dan 
gunakan dengan benar. 

 Hindari bahasa yang merendahkan integritas kita karena terlau memaksa dan 
sulit dimengerti. 

 Hindari bahasa yang membosankan dan datar, tanpa gairah (nada suara). 
 Tulis seolah Anda sedang berbicara. 
 Tulis seolah Anda sedang mendongeng. 
 Ceritakan dongeng tersebut dengan baik. 

 
 
ALAT BANTU VISUAL  
 
Alat bantu visual memberi nilai tambah dan menjadi alat tambahan untuk mengingat fakta 
dari sebuah presentasi, ketika pesan sudah jelas dan bermakna.  
 
Ketika memilih dan mengembangkan alat bantu visual Anda, pertimbangkan: 
 

o Memakai bullet points dan tabel sesering mungkin. Cara ini sederhana dan sering 
lebih mudah dipahami.  

o Jenis huruf: Tebal, miring dan garisbawah membantu Anda memberi tekanan pada 
poin penting dan memisahkan informasi.  
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o Spasi: Pemanfaatan spasi secara efektif membantu Anda membuat presentasi yang 
menarik, teratur, dan fungsional.  

o Warna:: Alat terpenting dalam komunikasi simbolik. Contohnya, beberapa warna 
memiliki konotasi tertentu.   

o Ukuran: Perbedaan ukuran menunjukkan tingkat kepentingan atau menekankan 
sesuatu. 

o konsistensi: Pertahankan pola yang sama untuk menghindari kebingungan. 
o Seimbangkan jumlah teks dan alat bantu visual sepanjang presentasi. 
o Ritme terjadi lewat pengulangan dengan variasi pola datar dan naik-turun. 

Bandingkan ritme teratur dengan yang tidak teratur. Mana yang terasa lebih hidup? 
Mana yang lebih tenang? Mana yang menciptakan rasa bergerak?  

o Kesatuan: Pastikan semua elemen terlihat sama, dengan  
 Menggunakan latarbelakang yang sama, format map yang sama, pola berulang 

(warna, bentuk atau tekstur)  
 Kelompokkan elemen dengan garis, layar atau titik 
 Gunakan headers dan footers yang sama  
 Buat batas, bingkai, garis untuk membedakan topik. 
 Pertahankan konsistensi jenis huruf yang Anda pilih untuk judul, salinan tubuh, 

tempat foto, dan kutipan. 
 Susun foto dan gambar pada garis yang sama sepanjang tampilan. 
 Tetap setia pada satu atau dua jenis huruf saja, kecuali untuk ukuran atau bobot 

sebagai pembeda dalam sebuah brosur atau buletin. 
 Gunakan palet warna yang sama. 
 Taruh kutipan (kutipan atau kalimat yang meringkas presentasi, disebut juga 

“pull quotes”) di samping tulisan dari mana catatan tersebut diambil atau akan 
diterapkan. 
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