
Bahan Bacaan Materi Pembekalan Field Assistants (FA)

NATIONAL URBAN WATER SUPPLY PROJECT (NUWSP)

KOMUNIKASI dan WAWANCARA
UNTUK KEBUTUHAN PEMANTAUAN



  

Setelah mengikuti pembekalan ini peserta dapat: 

1. Melakukan komunikasi sopan, nyaman, berpenampilan baik 
memperhatikan aspek pesan (verbal) dan aspek pembicaraan (vokal)

2. Melakukan komunikasi yang efektif dan mendengarkan dengan baik  
3. Melakukan wawancara untuk kebutuhan pengumpulan data dan 

pemantauan dengan berpedoman pada kuesioner
4. Melakukan pengisian kuesioner, pencatatan jawaban dan menyiapkan 

laporan hasil wawancara

       

                                          WAKTU : 2 Jam Pelajaran = 2 x 45 menit
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Saat berkomunikasi dengan sesama diperlukan tatakrama termasuk etika 
dalam berbusana.  Tips berpenampilan secara umum yang dapat digunakan 
dalam semua keadaan di antaranya adalah 

•  Memenuhi tiga syarat yaitu sederhana, serasi dan sopan
•  Berpakaian bersih, rapi dan tidak berbau
•  Sesuaikan dengan kepribadian karena kenyamanan dalam 

berpakaian sangat berperan dalam meningkatkan kepercayaan diri 

Diskusi penampilan untuk:
• Pemantauan ke lapangan
• Rapat dengan pejabat
• Wawancara pengumpulan data
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1.  PENAMPILAN

Penampilan akan mencerminkan kepribadian, baik buruknya penampilan, 
berperan besar dalam menunjang kesuksesan seseorang. Penampilan 

meliputi busana, tata-rias, rambut, kesehatan tubuh, kuku, gigi dan mulut, 
aksesoris penunjang lainnya, juga sikap tubuh dan perilaku kita.

Seseorang berbusana memiliki tujuan diantaranya:

•  Busana merupakan cermin bagi si pemakai, karena dapat 
mencerminkan asal daerah atau negara seseorang. 

•  Busana yang dipakai memberi ciri, dipakai pada kesempatan waktu 
tertentu.

•  Busana dapat memberi kesan anggun, luwes, sportif, lebih gemuk 
dan lebih cerah.

•  Berbusana sopan tidak berarti berpenampilan kuno atau ketinggalan 
jaman, tidak berarti juga penampilan yang mewah. 
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Assistants (FA) untuk mengumpulkan informasi data, daftar informasi 
yang dibutuhkan sudah didesain dalam bentuk ceklis 

•  Komunikasi adalah proses penyampaian gagasan dari seseorang 
kepada orang lain. Pengirim pesan atau komunikator memiliki peran 
yang paling menentukan dalam keberhasilan komunikasi, sedangkan 
komunikan atau penerima pesan hanya sebagai obyek yang pasif.

•  Komunikasi adalah sebagai proses penciptaan arti terhadap gagasan 
atau ide yang disampaikan. Hal ini menempatkan tiga komponen yaitu 
pengirim pesan, pesan yang disampaikan, dan penerima pesan pada 
posisi yang seimbang. Proses ini menuntut adanya proses encoding 
oleh pengirim dan decoding oleh penerima, sehingga informasi dapat 
bermakna.

o Penyampaian Informasi
o Penyampaian Gagasan
o Penciptaan Arti

05 06

2.  KOMUNIKASI

Komunikasi secara terminologis adalah proses penyampaian suatu 
pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi dalam pengertian ini 

yang terlibat dalam komunikasi adalah manusia. 

Karena itu merujuk pada pengertian Ruben dan Steward (1998:16) 
mengenai komunikasi manusia adalah proses yang melibatkan individu-
individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi dan masyarakat yang 
merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan 
satu sama lain.

Berdasarkan beberapa definisi para ahli juga dapat diambil pemahaman 
bahwa :

•  Komunikasi adalah proses penyampaian informasi. Dari sudut pandang 
ini, kesuksesan komunikasi tergantung kepada desain pesan atau 
informasi dan cara penyampaiannya. Terkait dengan komunikasi Field 
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Mendengarkan dan berbicara merupakan hal yang utama dalam 
berkomunikasi secara interpersonal. Pendengar aktif adalah mendengar 

untuk mengerti apa yang dikatakan dibalik pesan itu. Teknik mendengarkan 
efektif dapat membantu para komunikator mendapat informasi yang akurat. 

Pastikan bahwa kualitas informasi yang baik tidak hanya merupakan 
tantangan dalam mendengarkan. Pengirim maupun penerima harus  
memastikan  bahwa  mereka mempunyai  kualitas  ketepatan informasi  
yang  benar. 

Seseorang merasa berhubungan dengan mendengarkan secara efektif dalam 
enam unsur (HURIER Model) : Hearing, Understanding, Remembering, 
Interpreting, Evaluating and Responding – mendengarkan, mengerti, 
mengingat, menterjemahkan, melakukan evaluasi dan memberi respon. 

Keterampilan berbicara merupakan kemampuan mengekspresikan bahan 
pembicaraan dalam bahasa kata-kata. Untuk menghindari salah pengertian 
dalam komunikasi disarankan untuk mengunakan kata-kata yang pendek, 
sederhana, dan langsung pada sasaran. 

Teknik yang dapat digunakan dalam meningkatkan effektifitas penampilan 
berbicara verbal adalah sebagai berikut:

•  Percaya diri adalah keyakinan pada kemampuan dan penilaian diri 
sendiri dalam melakukan tugas

•  Ucapkan  kata-kata  dengan  jelas  dan  perlahan-lahan,  berikan  
penekanan dan pengulangan untuk  hal-hal yang dianggap penting.

•  Berbicaralah  dengan  wajar sebagaimana biasanya,   jangan  terkesan  
seperti  penyair  atau  sedang berdeklarasi

•  Hindari suara monoton, gunakan tekanan dan irama tertentu untuk 
menampilkan bagian yang penting.

3.1 
Mendengarkan 

Efektif

3.2. 
Terampil 
Berbicara
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3.  MENDENGARKAN & BERBICARA
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•  Atur napas secara normal untuk mengurangi ketegangan. 
•  Hindari kata jeda atau mengulang kata karena terkesan terpojo atau 

kehabisan bahan bicara.

        
  Membaca catatan atau kuesioner yang sudah disiapkan, 

pendengar akan mendapat pesan bahwa ada hal yang penting 
akan disampaikan. (jangan lupa pelajari dulu kuesionernya)

Perkenalan adalah cara untuk terhubung dengan orang baru melalui 
pertukaran kata dan terkadang kontak fisik. Memperkenalkan diri pada orang 
asing prosesnya tergantung siapa yang akan dihadapi, apakah sekelompok 
audiens sebelum memberi pidato, bertemu seseorang di acara sosial, atau 
memulai percakapan dengan orang baru di suatu tempat.

Memperkenalkan diri dengan cara yang baik akan membuat orang menyukai 
dan mengingat kita. Caranya adalah:

•  Buat kontak mata. Kontak mata menunjukkan bahwa leterlibatan penuh 
dalam suatu interaksi.

•  Tersenyumlah. Tunjukkan rasa senang yang tulus ketika bertemu orang 
baru.

•  Bahasa tubuh yang pantas. Berdiri dengan kepala tegak dan punggung 
ditarik ke belakang, jangan membungkuk.

•  Sebutkan nama dengan suara yang jelas
•  Kontak fisik seperti berjabat tangan, disesuaikan dengan budaya 

setempat

3.3. 
Memperkenalkan 

Diri
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MENDENGARKAN & BERBICARA
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Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak yaitu pewawancara 
dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat 

tentang suatu hal. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan 
dan narasumber adalah orang yang memberikan jawaban (pendapat) atas 
pertanyaan itu. Narasumber juga biasa disebut dengan responden.

Wawancara berbeda dengan percakapan biasa, karakteristik yang 
membedakan:

• Lebih mempunyai tujuan dari percakapan biasa (more purposeful) dan 
tujuan telah ditetapkan lebih dahulu, maka wawancara cenderung lebih 
formal

• Wawancara adalah percakapan yang lebih terstruktur (more structured). 
Pembicaraan biasa seringkali tidak mempunyai struktur, tetapi 
wawancara mempunyai tahap-tahap yang tersusun

• Wawancara lebih ditekankan untuk mendapatkan informasi (more 
information oriented), dalam wawancara biasanya terjadi pertukaran 
informasi.

Melakukan wawancara harus memerhatikan etika agar dapat memperoleh 
informasi yang dibutuhkan. Etika tercermin pada penggunaan bahasa dan 
sikap yang ditunjukkan kepada responden. Hal yang perlu diperhatikan 
dalam etika wawancara yaitu:

•  Buatlah janji terlebih dahulu dengan responden dan tepatilah
•  Datang lebih awal di tempat yang ditentukan, jangan sampai 

responden menunggu kita 
•  Sebelum mulai wawancara, ucapkanlah salam dan terima kasih 

atas kesediaan responden memberikan informasi
•  Jelaskan tujuan dari kegiatan wawancara 
•  Deskripsi singkat tentang informasi yang ingin kita dapatkan, 

4.1.
Persiapan Sebelum 
Wawancara
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4.  WAWANCARA

Bahan Bacaan Materi Pembekalan Field Assistants (FA) Bahan Bacaan Materi Pembekalan Field Assistants (FA)



siapa saja responden nya, prosedur pengamatan (wawancara, melihat 
proses kerja), prosedur yang digunakan untuk mengolah data wawancara 
rekomendasi yang akan dibuat dari hasil wawancara walaupun sudah 
ada pada surat pengantar.

•  Telusuri latar belakang responden. Kalau memungkinkan, data 
responden bisa diisi terlebih sehingga pembicaraan lebih akrab. (di 
email)

•  Perhatikan gaya bahasa dan bahasa tubuh. Jangan sampai pewawancara 
menampakan bahasa tubuh dan berbicara dengan cara yang membuat 
responden takut/ ragu menjawab.

•  Berlatih mendengarkan karena mendengarkan merupakan cara paling 
sederhana dalam sebuah wawancara. Pewawancara harus menjadi 
pendengar bagi responden yang diwawancarai. 

•  Berhenti di saat yang tepat karena jeda bisa menjadi sebuah trik ampuh 
untuk menggali informasi lebih dari responden. 

•  Mengontrol diri sendiri, dalam wawancara, menjaga agar tidak 
menonjolkan diri sendiri. Pewawancara harus bisa mendorong 
responden mengungkapkan data yang dibutuhkan terutama untuk 
menjawab kuesioner dengan benar.4.2. 

Hal yang Dilakukan
Saat Wawancara

WAWANCARA
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Dalam melakukan wawancara tidak selalu pewawancara berhadapan 
langsung dengan responden. Dalam kondisi tertentu, wawancara dilakukan 
dengan teknologi video call maupun menelpon. 

Beberapa teknik menelpon yang harus dipahami 

1.  Perhatikan jam menelepon
         Saat menelepon seseorang, harus diketahui kapan saat yang tepat 

untuk menelepon.   
2. Ucapkan salam 
          Selayaknya orang bertamu, mengucapkan salam terlebih dahulu 

dan meminta izin untuk pada mereka untuk menggunakan waktunya 
sebentar. Mengucapkan salam memberikan sopan dan berniat baik.

4.3.
Etika Menelepon

3.  Sebutkan identitas diri 
        Perkenalkan diri terlebih dahulu, jadi orang yang dituju mengetahui dan 

tidak bingung siapa yang menelpon.
4.  Beri tahu maksud dan tujuan menelpon
5.  Menutup telepon dengan salam letakan  gagang telepon dengan pelan

WAWANCARA
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Monitoring (pemantauan) adalah kegiatan mengamati perkembangan 
suatu proses atau rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi 

permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan 
sedini mungkin atau dapat menjadi bahan masukan perbaikan bagi kegiatan 
yang akan datang.

Dalam lingkup ini, yang dimaksud adalah tugas FA untuk melakukan 
monitoring paska pelatihan yaitu mengukur efektifitas, efisiensi, manfaat dan 
keberlanjutan program pelatihan pada 40 PDAM prioritas NUWSP terhadap 
peningkatan kompetensi dan kinerja SDM penyelenggara SPAM (output). 

Tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan kegiatan:
a. Mengetahui kondisi, aktivitas dan pengingkatan kompetensi alumni 

peserta program pelatihan/ pendampingan di PDAM 

b. Mengetahui peran lingkungan kerja, rekan kerja, atasan dan institusi 
terhadap kemampuan alumni menerapkan rencana kerja tindak lanjut 
pelatihan untuk menaikkan kinerja di bagiannya

c. Mendapatkan masukan terhadap pelaksanaan program pelatihan dan 
pendamping, dalam hal persiapan, pelaksanaan dan penerapan dari 
wawancara dengan alumni

Sasaran monitoring adalah alumni pelatihan/ pendampingan yang sudah 
kembali ke PDAM tempatnya bekerja dan atasan alumni yaitu atasan 
langsung atau direkturnya. 

Pengumpulan data untuk monitoring paska pelatihan  menggunakan metode 
observasi, wawancara, kuesioner. Pengumpulan data menggunakan 
beberapa metode sekaligus agar dapat menjaring data dengan tepat dan 
benar.

5.1.
Sasaran Monitoring
Paska pelatihan

17 18

Bahan Bacaan Materi Pembekalan Field Assistants (FA)

5.  WAWANCARA UNTUK PEMANTAUAN

5.2.
Metode          
Pengumpulan 
Data
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Kuesioner disusun berdasarkan metode evaluasi yang akan digunakan yaitu 
model evaluasi Kirkpatrick, terdapat 4 level evaluasi yang menggambarkan 
urutan sebuah alur evaluasi program pelatihan.

a) Kuesioner Level 1 – Reaction: mengukur kepuasan peserta pelatihan 
terhadap pelaksanaan, materi dan fasilitator/ instruktur. Informasi yang 
dtanyakan :

 •  Pelatihan – tanggal mulai, durasi, tempat 
 •  Undangan pelatihan – siapa yang menyampaikannya pada alumni
 •    Syarat menjadi peserta – latar belakang pendidikan dan bagian tempat 

bekerja
 •  Ruang dan fasilitas belajar – kenyamanan belajar
 •  Proses pembelajaran – materi, praktek dan instruktur
 •    Rencana kerja tindak lanjut – penyusunan, bimbingan dari instruktur 

dan menyesuaikan kondisi PDAM

b) Kuesioner Level 2 – Learning: mengukur pencapaian proses belajar 
(transfer pengetahuan), sejauh mana pembelajaran terjadi. Hal ini 
dilakukan dengan memberikan nilai pada praktek, simulasi, tes, kuis 
yang diikuti oleh peserta pelatihan.

Catatan tentang nilai peserta sudah harus didapatkan sebelum 
melakukan wawancara. 

•    Nama peserta
•    Nama, waktu dan lokasi pelatihan
•    Penyelenggara pelatihan
•    Nilai tes awal, tes akhir, nilai tes rata – rata harian
•      Nilai praktek dan nilai keaktifan di kelas
    (diskusi, curah pendapat,  memimpin tim)

5.3. 
Perencanaan 

Kuesioner

WAWANCARA UNTUK PEMANTAUAN
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c) Kuesioner Level 3 – Behaviour: mengukur sikap/ pengetahuan/ 
keterampilan diterapkan di pekerjaan; Dilakukan pengisian kuesioner 
dan wawancara 6 bulan setelah pelatihan untuk melihat penerapan 
(replikasi) oleh alumni pelatihan di tempat kerjanya berdasarkan rencana 
kerja tindak lanjut yang disiapkan pada akhir waktu pelatihan.
Informasi yang ingin didapat dari alumni

         • 	 	sosialisasi materi pelatihan : dilakukan/ tidak, sudah ada SOP/ 
diminta oleh atasan/ mengajukan diri untuk melakukan sosialisasi

        • 	 	mengajar materi pelatihan : dilakukan/ tidak, pada waktu mengajar 
masih sesuai tupoksi/ tidak, waktu mengajar dilakukan sendiri/ 
dengan tim (se PDAM/ antar PDAM)

       • 	 lokasi mengajar di PDAM/ training center/ tempat lain
       • 	 melaksanakan RKTL/ sedang dianggarkan/ tidak 
       • 	 	waktu melaksanakan RKTL : pembentukkan tim/ perencanaan 

tahapan/ gunakan sistem yang ada 

         • 	 	RKTL yang sudah dilaksanakan : membuat peru-bahan signifikan/ 
menuju perubahan signifikan/ tidak ada perubahan signifikan 

d) Kuesioner Level 4  – Results: hasil yang terjadi setelah peserta 
menerapkan (melakukan replikasi) Bisa berupa kenaikan produksi, 
penurunan NRW, penurunan pemakaian daya listrik, efisiensi 
penggunaan dana, sesuai dengan materi yang dipelajarinya. Hal ini 
baru dapat dilihat paling tidak setahun setelah alumni kembali ke tempat 
kerjanya, 

       Pada tahap monitoring ini ada 2 kuesioner yang dibagikan kepada alumni 
yaitu kuesioner L1 dan L3. Untuk atasan alumni diberikan 1 kuesioner 
L3 sehingga dapat dinilai juga kebijakan perusahan tempat alumni 
bekerja dalam hal memanfaatkan ilmu yang didapat responden untuk 
meningkatkan kinerja PDAM.

WAWANCARA UNTUK PEMANTAUAN
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Dalam mencatat sebuah wawancara, pastikan kuesioner yang menjadi 
pedoman wawancara dijawab dengan benar oleh responden.

• 	 Pertanyaan jawaban kualitatif dicatat poin penting jawaban responden, 
tidak perlu menulis setiap kalimat karena memperlambat proses 
wawancara.

• 	 Pertanyaan jawaban kuantitatif diberi tanda sesuai kolom
• 	 Selesai wawancara, tuliskan semua detail dalam bentuk narasi sesegera 

mungkin. 
• 	 Tinjau kembali hasil wawancara, pastikan semua pertanyaan dijawab 

dan kutipan penting dicatat.

•  Laporan disusun berdasar pokok-pokok informasi yang ditulis 
sebelumnya.

•  Laporan harus menyebutkan narasumber, waktu, dan tempat wawancara
•  Laporan ditulis sesuai dengan hasil wawancara yaitu objektif dan faktual.

6.1.
Menyusun 
Laporan
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6.  MENCATAT & MENYUSUN LAPORAN
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