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SESI 1 Pendahuluan: Siapa saya? Siapa kita? 
 
Tujuan  
 
Di ahir pelajaran, peserta harus dapat: 

1. saling mengenal satu sama lain secara informal; 
2. mendiskusikan pentingya komunikasi; 
3. melacak proses komunikasi; 
4. mendiskusikan makna yang ditimbulkan oleh kata-kata yang umum mereka 

gunakan; dan 
5. mendefinisikan komunikasi dengan kata-kata mereka sendiri. 

 
 
Peralatan/Bahan yang Dibutuhkan 
 
Nampan dengan beragam obyek (pena, batu, kaca, bunga, dll), kain untuk menutup 
nampan sebelum sesi dimulai.  
 
 
Durasi: 1 jam 5 menit (dapat diperpanjang tergantung jumlah peserta) 
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Waktu  Pelatih  Peserta  

5 
menit 

Tanyakan “apakah komunikasi itu?”  peserta menanggapi 
secara singkat. 

20 
menit 

Lakukan aktifitas “Siapa saya” 
 keluarkan nampan dan buka kain penutup. 

Jelaskan kepada peserta bahwa mereka dapat 
mengamati dan melihat beragam obyek di atas 
nampan. Mereka harus memilih satu obyek yang 
mereka anggap mengingatkan mereka tentang 
siapa mereka dan apa pekerjaan mereka. Katakan 
kepada mereka bahwa mereka akan diminta 
untuk menjelaskan mengapa mereka menganggap 
obyek tersebut siapa atau apa profesi mereka 
ketika kelompok berkumpul kembali. Kalau 
kelompok kecil, diskusi dapat dilakukan dalam 
sebuah rapat pleno. Kalau kelompok besar, bagi 
kelompok yang besar tersebut menjadi kelompok-
kelompok kecil dan diskusi dapat dilakukan 
dalam kelompok kecil. Rapat pleno dapat 
diadakan atau tidak diperlukan, tergantung 
penilaian pelatih. 

 pilih satu obyek dari 
nampan. 

 Pelajari obyek tersebut 
secara tenang. 

 Bersiaplah menjelaskan 
mengapa memilih 
obyek tersebut: 
bagaimana obyek 
tersebut mengingatkan 
peserta pada siapa dia 
dan apa yang dia 
lakukan sebagai 
individu. 

 Setiap peserta berbicara 
setidaknya dua menit 
dan menjelaskan 
kemiripan yang ia 
temukan antara ia dan 
obyek yang ia pilih. 

10 
menit 

Proses Aktifitas “Siapa saya” 
 Tanyai peserta apakah mereka menemukan 

sesuatu yang baru tentang diri mereka sendiri dan 
satu sama lain dalam diskusi tentang kemiripan 
antara mereka dan obyek yang mereka pilih. 
Diskusikan kesulitan dalam menjalankan latihan 
tersebut. Apa yang membuatnya sulit? 

 Peserta berbagi apa 
yang telah mereka 
temukan tentang diri 
mereka dan orang lain 
sementara mereka 
menjelaskan mengapa 
obyek yang mereka 
pilih mirip dengan 
mereka. 

10 
Menit 

Tutup aktifitas dengan menekankan tentang 
pentingnya komunikasi dalam kehidupan manusia  
Giring diskusi kepada pentingnya komunikasi.  
 Mengapa kita perlu saling berkomunikasi dalam 

aktifitas sebelumnya?  
 Apa saja hambatan yang memengaruhi 

keberhasilan komunikasi? 
 

 Diskusikan gagasan-
gagasan tentang 
komunikasi. 

 Diskusikan cara 
menciptakan 
komunikasi yang baik.  

 Tandai hambatan-
hambatan potensial 
dalam komunikasi. 

10 
menit 

Diskusikan proses komunikasi  
 Persepsi 
 Maksud  

 Lontarkan pertanyaan 
jika perlu. 
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Waktu  Pelatih  Peserta  

 Refleksi 

 Penggunaan simbol 
 
Diskusikan keragaman mode budaya komunikasi di 
Indonesia. 
 
Mengapa orang Indonesia unik dalam hal cara 
mereka berkomunikasi? 
 
Bagaimana kita memastikan dapat menghindari 
kesalahpahaman budaya atau kesalahpahaman 
lainnya ketika berkomunikasi? 

 Beri contoh persepsi, 
maksud, refleksi, dan 
penggunaan simbol. 

 Beri contoh perbedaan 
dan kesamaan budaya.  

 Beri contoh 
kesalahpahaman 
budaya yang umum. 

10 
menit 

Ringkas poin-poin yang muncul selama sesi 
tersebut: 
 saling mengenal satu salam lain secara 

informal; 
 mendiskusikan pentingya komunikasi; 
 melacak proses komunikasi; 
 mendiskusikan makna yang ditimbulkan oleh 

kata-kata yang umum mereka gunakan; dan 
 mendefinisikan komunikasi dengan kata-kata 

mereka sendiri. 
 

 
 

 Meninjau kembali poin-
poin yang dipelajari 
dalam sesi tersebut. 

 Disksusikan hal-hal 
baru yang telah mereka 
pelajari tentang mereka 
satu sama lain.  

 Diskusikan pentingnya 
komunikasi. 

 Lacak proses 
komunikasi. 

 Diskusikan makna yang 
ditimbulkan oleh kata-
kata yang umum 
mereka gunakan.  

 Definisikan komunikasi 
dengan kata-kata 
mereka sendiri. 
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