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Aktifitas 1: Presentasi dan komunikasi 
(30 menit) 

1. Pilih satu obyek di atas nampan yang menurut Anda menggambarkan diri 
Anda. 

2. Pikirkan sebelum memutuskan yang mana dan mengapa. 
3. Siapkan diri Anda untuk mengungkap diri Anda lewat obyek yang telah Anda 

pilih. 
4. Perkenalkan obyek Anda dan diri Anda. 
5. Diskusikan aktifitas tersebut dengan kelompok.  

 
Anda adalah bagian kelompok tersebut, suatu komunitas, masyarakat 
 
Ketika membangun suatu masyarakat yang tersusun atas orang-orang, setiap individu 
penting  
 
Anda setuju pernyataan ini? 
 
Hanya setelah Anda mulai menyadari bahwa Anda, sebagai seorang individu, adalah 
bagian penting suatu masyarakat Anda akan mulai memikirkan cara memberi kontribusi 
kepada masyarakat dengan cara yang positif.  
 
Berbekal pengetahuan akan diri sendiri, artinya pemahaman pribadi atas kebutuhan, 
kemungkinan, kekuatan, serta kelemahan Anda sendiri, Anda dapat menjadi makin kuat 
dan mampu mengambil keputusan yang tepat bagi kehidupan Anda, dan mereka di 
sekeliling Anda.  
 
Ada empat tingkatan pemahaman yang perlu Anda kembangkan: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anda dalam 

suatu 
masyarakat 
yang lebih 

luas 

Anda sebagai 
bagian dari 

sebuah 
komunitas 

 
Anda sebagai 
bagian suatu 

kelompok kecil 

Anda sebagai 
pribadi
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 Pendahuluan: Siapa saya? Siapa kita? 
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Kepercayaan diri menunjukkan keyakinan bahwa kita diterima, dihargai, dan dicintai 
sebagaimana adanya, bahkan dengan segala kekurangan kita. 
 
Rasa percaya diri tidak menunjukkan superioritas. Rasa percaya diri adalah rasa nyaman 
dan berdamai dengan diri Anda sendiri. Suatu bentuk pengetahuan di lubuk hati Anda 
bahwa Anda menjadi penting dan diterima apa adanya. 
Hanya Anda yang dapat membangun rasa percaya diri Anda. 
 
Melakukan hal-hal baik membentuk rasa percaya diri, seperti halnya melakukan segala 
sesuatu sebaik mungkin. Akui bidang yang menjadi keahlian Anda dan kekuatan yang 
Anda miliki, dan kemudian bagi kekuatan tersebut dengan orang lain untuk mendorong 
situasi kelompok. 
 
Terus tantang diri Anda untuk berkembang dan menghadapi tantangan baru, bahkan jika 
ini berarti Anda dapat saja gagal. Anggap kesalahan Anda sebagai kesempatan belajar. 
 
 
KOMUNIKASI 

Orang  

Kata-kata, 
Percakapan, 

Simbol 
Lingkungan 

Komunikasi 

 
Komunikasi tersusun atas perpotongan lingkaran orang, kata-kata, percakapan dan 
lingkungan yang saling melengkapi. Komunikasi membuat orang mengerti dan berbagi 
arti dengan orang lain. Arti hanya dapat dipahami dan dibagi dengan mendengar secara 
seksama dan penuh penghargaan apa yang orang lain katakan dan bagaimana mereka 
mengatakannya. Percakapan adalah suatu bentuk seni yang dapat dikuasai setiap orang! 
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KATA-KATA DAPAT MEMPUNYAI BERAGAM MAKNA 
 
Batasan dasar sebuah kata bukanlah artinya secara keseluruhan. Sebaliknya, sebuah kata 
dapat mempunyai beragam makna lain yang disebut konotasi. Konotasi tersusun dari 
beragam unsur: unsur-unsur yang mengungkapkan sikap orang terhadap sesuatu yang 
diucapkan (komponen emotif); dan unsur yang menunjukkan konteks di mana percakapan 
terjadi.   
 
Bahasa Indonesia adalah sebuah contoh bagus karena hanya mempunyai sedikit kata. 
Konteks di mana kata-kata diucapkan, oleh karena itu, menjadi penting. Agar komunikasi 
efektif, konteks ini harus dipahami. Inilah merupakan salah satu alasan mengapa orang 
yang bukan penutur asli bahasa Indonesia –– orang asing –– kadang-kadang keliru, 
meskipun mereka sangat fasih menggunakannya. Karena mereka tidak akrab dengan 
konteks budaya, makna sebenarnya kata-kata orang asing tersebut sering disalahtafsirkan 
atau tidak dipahami. 
 
Poin diskusi: Menurut Anda Berapa arti yang dipunyai kata “ya” dalam bahasa Indonesia?  
 
Contoh lain: Father, dad, daddy, pop, old man – adalah sinonim, tetapi mereka mempunyai 
makna emotif dan kontekstual yang berbeda. (Dapatkah Anda mencari contoh lainnya? 
Khusus dalam bahasa Indonesia?) 
 
Makna kontekstual juga sering hadir karena kaitan kata tersebut dengan kata yang lain. 
Kandungan komponen emotif/emosional suatu makna juga sangat bervariasi. Cakupan 
emosi terbentang dari yang positif sampai yang negatif; kekaguman; kelembutan; rasa 
hormat; pelecehan; ironi; dan benci. 
 
Petunjuk berikut ini dapat membantu Anda dalam sebuah percakapan  

Berhati-hati dengan kata-kata Anda. 

Berbicaralah dengan integritas.  

Katakan hanya yang Anda maksud.  

Hindari kata-kata yang berdampak negatif pada Anda atau menggosipkan entang orang 
lain. 

Gunakan kekuatan kata-kata Anda atas nama kebenaran dan cinta.  

Jelas dan lugas.  

Gunakan bahasa langsung, sederhana, khususnya bila berbicara dengan orang dari negara 
lain atau budaya lain dan yang tidak menggunakan bahasa Anda sebagai bahasa ibu 
mereka. 
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Pertimbangkan status riil dan resmi antara dua pembicara adalah sebuah faktor penting 
yang dapat menentukan nada dan hasil suatu percakapan (misalnya “Asal Bapak senang”). 
Pikirkan alasan mengapa Anda mengiyakan apa yang orang lain katakan, meski 
sebetulnya tidak!! 
 
Jangan mudah tersinggung. Orang lain tidak melakukannya karena Anda. Yang orang lain 
katakan atau lakukan adalah proyeksi realitas dan mimpi mereka sendiri. Jika Anda kebal 
terhadap opini dan tindakan orang lain, Anda tidak perlu menjadi korban dari apapun. 
 
Secara khusus dalam konteks pelatihan, sebaiknya tidak ada hukuman untuk jawaban 
yang “salah.” Ketika “bertukar pikiran” atau berdiskusi tentang gagasan dan konsep-
konsep awal, peserta sudah harus sepakat tidak ada jawaban “salah”, hanya perbedaan 
opini. Selama tahap pertukaran pendapat, semua gagasan wajib dianggap benar dan 
ditulis. Jangan mengesampingkan atau menolak suatu gagasan atau opini secara terburu-
buru. 
 
Berbanggalah mempelajari hal-hal baru. Dalam berbagai budaya, kita diajari merasa 
bangga dengan apa yang kita tahu, dan malu dengan apa yang tidak kita tahu. Kita haru 
mengatasi rasa malu ini jika kita ingin terus belajar sepanjang hayat! 
 
Jangan berasumsi. Temukan keberanian untuk bertanya dan mengungkap apa yang benar-
benarAnda inginkan. Komunikasikan dengan orang lain sejelas mungkin untuk 
menghindari salahpaham, kesedihan, dan drama. Hanya dengan cara ini, Anda dapat 
mengubah hidup Anda secara penuh. 
 
Selalu bekerja sebaik-baiknya. Prestasi terbaik Anda akan berubah seiring berjalannya 
waktu; prestasi tersebut akan berbenda ketika Anda sehat dan sakit. Dalam situasi apapun, 
selalu lakukan yang terbaik dan Anda harus menghindari menilai diri, menyakiti diri, dan 
menyesali diri. 
 
Yakinlah ... 
 
Sebagian besar orang menilai diri sendiri dengan kriteria yang sepenuhnya menipu. Sukses 
materi bukan satu-satunya tujuan dalam hidup. Anda tidak perlu menerima kriteria sukses 
yang orang lain berikan kepada Anda. Banyak di antara orang yang secara materi sukses 
sebenarnya sangat tidak bahagia, karenanya mereka terus berusaha dan mencari kekayaan 
materi lebih banyak lagi.  
 
Banyak orang baik dan jujur tertipu karena percaya mereka tidak berarti sama sekali. 
Jangan tertipu. Jawaban kebahagiaan dan pemenuhan diri biasanya ditemukan dengan 
menikmati hidup. Bukankah ini alasan mengapa kita berusaha membantu orang/masyarakat??  
 
Silahkan Anda pikirkan dan diskusikan pertanyaan ini!  
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