
MODUL 7
Handling Difficult 
Conversation



Perilaku Menyulitkan 
Saat Percakapan

 Silent
 Defensive
 Bossy
 Non-Stick
 Weepy



Menangani SILENT

 Lakukan pertanyaan terbuka
 Berikan waktu dan kesempatan

untuk berbicara
 Jangan memotong pembicaraannya



Menangani DEFENSIVE

 Tinggalkan analisis karakter
 Tetap pada bukti
 Buat pengaturan informal



Menangani BOSSY

 Tetap tenang dan meyakinkan
 Fokus pada fakta
 Kontrol agenda



Menangani Non-Stick

 Sematkan dalam kinerjanya dan
pantau

 Fokus pada masa depan
 Buat mereka sepakat dengan target



Menangani WEEPY

 Tidak ada kejutan
 Mulai dengan sesuatu yang baik
 Bersikap simpatik tetapi tetap

berani



Masalah terbesar yang dihadapi seseorang bukanlah
sekedar faktual, melainkan EMOSIONAL



Emosi itu Menular

Emosi Negatif
menular lebih cepat

seperti wabah



Membangun TRUST

KEPERCAYAAN
adalah dasar dari hubungan baik



Checklist – Membangun Kepercayaan

 Mengakui kontribusi 
orang lain

 Menepati 
komitmen/janji

 Mengakui kesalahan
 Menghindari bergosip
 Menyepakati dengan 

perkataan dan tindakan

 Menghormati opini berbeda
 Memahami kebutuhan 

orang lain 
 Memelihara kepercayaan
 Meluangkan waktu untuk 

mendengarkan orang lain 
secara aktif

 Bersikap tulus dalam 
diskusi

Kepercayaan dibangun melalui tindakan 
mendukung terus-menerus yang 

memerlukan periode waktu panjang



Keterampilan Utama 
Dalam Membangun 

Hubungan Baik

1. Kesadaran diri dan interpersonal
2. Peningkatan keterampilan interpersonal aspek 

verbal & non verbal dalam interaksi
- Memulai percakapan
- Memelihara komunikasi/kontak
- Menciptakan hubungan jangka panjang



Strokes

Strokes adalah segala bentuk 
perhatian yang Anda 

dapatkan atau yang Anda berikan pada 
orang lain.



Strokes

•Fisik & Mental
•Positif & Negatif
•Ritual & Spontan



Strokes Fisik & Mental

Strokes Fisik
Memberikan perhatian dengan sentuhan

Strokes Mental 
Memberikan perhatian secara verbal 

atau non-verbal tanpa sentuhan



Strokes Positif & Negatif

+ -



Strokes Ritual & Spontan

Strokes Ritual
Stroke yang diberikan dalam situasi, 

perilaku atau hasil tertentu

Strokes Spontan
Stroke yang bersifat spontan

“langsung dari hati”

Stroke terbaik yang dapat Anda berikan:

Perhatian



Berikan Perhatian

• Perhatian yang 
tulus

• Kontak mata
• Mendengarkan 

secara aktif
• Terlibat dalam 

interaksi
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