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Bahan untuk Pelatihan Pembekalan Field Assistant (FA)

UNTUK KEBUTUHAN PEMANTAUAN

KOMUNIKASI &
WAWANCARA



TUJUAN PEMBELAJARAN

▪ Melakukan komunikasi dengan sopan, nyaman dan

berpenampilan baik

▪ Melakukan komunikasi yang efektif dan

mendengarkan dengan baik

▪ Melakukan wawancara berpedoman pada kuesioner

▪ Melakukan pencatatan jawaban hasil wawancara dan

menyiapkan laporan hasil wawancara

Melakukan komunikasi efektif dan wawancara 

untuk pengumpulan data



Saya:

AYO MEMPERKENALKAN DIRI !



KESAN PERTAMA

• Bagaimana cara berbicara, 

• Bagaimana terlihat, 

• Bagaimana berperilaku

Riset menunjukkan bahwa 93% dari kesan

pertama atau first impression, ditentukan oleh 

komunikasi non verbal:



PRAKTIK PENAMPILAN

1. Peserta maju – kelihatan lengkap pada 

kamera

2. Nilai cara berpakaian diri sendiri

3. Curah pendapat bagaimana cara

berpakaian untuk:

• Melakukan wawancara di kantor

• Melakukan wawancara di rumah penduduk

• Pergi ke lapangan memantau kemajuan

kerja

• Pergi rapat dengan instansi pemerintah



PENAMPILAN RAPI

PENAMPILAN 
SEKILAS

RAPIH

WARNA

SERASI

ASESORISBERSIH

AROMA

ISI SAKU

DOOR TO 
DOOR



TUTORIAL MEMPERKENALKAN DIRI

o Buat kontak mata.

o Tersenyumlah.

o Bahasa tubuh yang pantas.

o Sebutkan nama dengan jelas

o Kontak fisik disesuaikan dengan budaya

setempat



TUTORIAL MEMPERKENALKAN DIRI



APAKAH ITU KOMUNIKASI?

Komunikasi Manusia - proses melibatkan individu-

individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi &

masyarakat - merespon & menciptakan pesan untuk

beradaptasi satu sama lain.



PERAN KOMUNIKASI

Aktivitas manusia adalah
berkomunikasi

75% 

70% 
Kesalahan di tempat kerja karena

kesalahan komunikasi terutama dalam

teamwork



SALAH PENGERTIAN

Pengirim Pesan
FA

Pesan

Feedback

Penyampaian :

Langsung/ tidak

langsung

Tertulis : 

pesan singkat/ sosial

media/ email

Kondisi :

Resmi/ tidak resmi

Terjadi Salah 

pengertian?

Penerima Pesan
(Responden)



C. TEKNIS MEMOTRET

PERMAINAN MENDENGAR



APAKAH ITU “MENDENGARKAN”?

Mendengarkan efektif membantu

para komunikator mendapat informasi
akurat.

• Hearing,

• Understanding, 

• Remembering, 

• Interpreting,

• Evaluating,

• Responding

• Mendengarkan, 

• Mengerti, 

• Mengingat, 

• Menterjemahkan, 

• Melakukan evaluasi, 

• Memberi respon. 



WHY LISTENING?

• Mendengarkan - cara paling 
sederhana dalam wawancara. 

• Pewawancara pendengar
yang baik bagi reponden yang 
diwawancarai. 

• Jangan ada informasi terlewat
dari kata yang dikeluarkan
responden. 

• Sebuah kalimat dapat memiliki
beragam arti tergantung dari / 
dimana kata diucapkan / 
adanya jeda / nuansa jawaban
yang diberikan.



TERAMPIL BERBICARA

baca

• Percaya diri

• Kata-kata jelas  &  perlahan-lahan

dulu

• Berbicaralah dengan wajar

• Hindari suara yang monoton

• Atur napas

• Hindari kata jeda / mengulang kata
Kuesioner



BEDA WAWANCARA & PERCAKAPAN

Pelaksanaan

wawancara : 
bentuk komunikasi

verbal secara lisan, 

mendengar, 

berbicara, serta

komunikasi

nonverbal dengan

mengamati

1. Tujuan ditetapkan lebih dahulu, 

2. Wawancara cenderung formal

3. Wawancara - percakapan terstruktur, 

4. mempunyai tahap-tahap yang tersusun

5. Wawancara untuk mendapat informasi



KEGIATAN SEBELUM WAWANCARA

• Pertanyaan disiapkan terlebih dahulu (kuesioner)

• Bisa langsung atau melalui telepon

• Bersifat pribadi dan tidak kelompok

• Buatlah janji dengan narasumber - tepatilah

• Datang lebih awal

• Ucapkanlah salam & terima kasih



KUESIONER DATA PRIBADI

KUESIONER DATA PRIBADI

Responden - Alumni Pelatihan TACT untuk
Materi tertentu

1. Data Pribadi (1-4) – melihat keserasian tingkat
dan jurusan pendidikan dengan pekerjaan/ 
jabatan responden

2. Data Bekerja di PDAM (5-10) –melihat jenjang
karir, riwayat pelatihan dan keterkaitan pelatihan
dengan karirnya

3. Data Pelatihan (11-13) – melihat pengembangan
diri responden dibidang pelatihan yang diikuti



Latihan Wawancara Kuesioner Data Pribadi

TUGAS 1
1. 3 orang peserta untuk bermain peran

2. Satu - pewawancara, satu - diwawancara, satu - mencatat

3. Tuliskan pada kuesioner tersebut nama responden dan pelatihan yang 

dipantau

4. Pedoman pewawancara & pencatat adalah kuesioner data pribadi yang 

masih kosong

5. Pedoman jawaban pertanyaan diberikan untuk responden

6. Peserta bermain peran

7. Bahas sikap pewawancara dan yang diwawancara

8. Minta komentar dari yang mencatat



TUTORIAL ETIKA MENELEPON

5 Cara Menelepon Yang Baik
Gofaztrack november 2016

1. Perhatikan jam menelepon

2. Ucapkan salam

3. Sebutkan identitas diri

4. Maksud dan tujuan menelpon

5. Menutup telepon - salam - letakan telepon pelan

Hayuuk
kita coba



WAWANCARA UNTUK PEMANTAUAN

Pemantauan (monitoring) paska pelatihan -

mengukur efektifitas, efisiensi, manfaat untuk
keberlanjutan program pelatihan



TUJUAN MONITORING PASKA PELATIHAN

Mengetahui
peningkatan

aktifitas & 
kompetensi alumni

Mengetahui peran     
lingkungan kerja, 

rekan kerja, atasan

Masukan pelatihan
/ pendampingan

lebih tepat

Masukan kebijakan 
/ peraturan/ SOP 

mendukung 
penerapan 

PENINGKATAN 
KINERJA 

PDAM

Outstanding

Excellent

Very Good

Satisfactory

Below Average



PEMILIHAN RESPONDEN & CARA PEMANTAUAN

RESPONDEN?Responden

PDAM Prioritas

Responden

PDAM per SAT

MENGIKUTI

Pelatihan / 

Pendampingan

Atasan langsung / 
DIREKTUR

MONITORING 
Paska pelatihan/ 
pendampingan

Cara pemantauan

1. Pengamatan

2. Wawancara

3. Kuesioner



KUESIONER  

LEVEL  1

Reaction – kepuasan

pelaksanaan

KUESIONER  

LEVEL  2

Learning – pencapaian

belajar

KUESIONER  

LEVEL  3

Behaviour – P,K,S 

penerapan di kerja

KUESIONER  

LEVEL  4

Result – dampak

peningkatan kinerja

KUISIONER MONITORING



REACTION – MONITORING LEVEL 1

1. INFORMASI SEBELUM PELATIHAN 

Kuesioner tentang kejelasan undangan / informasi

untuk peserta (kues 1-3) - melihat persiapan peserta & 

kepedulian atasan

2. INFORMASI PELAKSANAANPROSES BELAJAR 

(kues 4-7) – melihat fasilitas belajar mengajar, 

kelengkapan pembelajaran yang mendukung peserta

menyusun RKTL

3. RKTL – rencana kerja tindak lanjut dimana peserta

dipersiapkan untuk menerapkan materi pelatihan di 

tempat kerja

Catat kapan dan 
dimana pelatihan

dilaksanakan



LEARNING – MONITORING LEVEL 2

• Pastikan nilai responden sudah dicatat/ diketahui

sebelum wawancara (lihat hasil pelatihan)

• Waktu wawancara – cross check untuk melihat

a. keseriusan peserta mengikuti pelatihan, 

b. menginginkan nilai baik, 

c. mengingat nilai & materi pelatihan yang diikuti

Berapa nilai
tes awal & 
tes akhir?



BEHAVIOUR – MONITORING LEVEL 3

SOSIALISASI ? MENGAJAR ?

1. Ya / tidak?

2. Ada aturan/ 

diminta atasan/ 

ajukan diri

3. Formal/ informal?

1. Ya / tidak?

2. Sesuai tupoksi/ tidak?

3. Sendiri/ tim?

4. Peserta?

5. Lokasi?

Melihat kemauan dan kemampuan responden

menyampaikan ilmunya untuk rekan kerja

Melihat dukungan institusi (peraturan) dan atasan



RENCANA KERJA TINDAK LANJUT

1. Ada/ tidak?

2. Implementasi/ Anggaran/ tidak ada

3. Tim khusus/ rencana tahapan/ sudah ada SOP

4. Hasil implementasi signifikan/ tidak signifikan

BEHAVIOUR – MONITORING LEVEL 3

Melihat dukungan institusi (peraturan) dan

atasan memfasilitasi responden untuk

menerapkan hasil pelatihan di tempat kerja



TUGAS 2 – BERMAIN PERAN KUESIONER L3

• Pewawancara (1), responden alumni (2)

• wawancara kuesioner L1 

• Pewawancara bertanya, alumni menjawab sesuai

pedoman . 

• Diskusikan gaya bahasa & sikap pewawancara

• Kendala mencatat sambil mendengarkan? 

• Ulangi bermain peran, wawancara dilakukan lewat

telpon. 

• Diskusikan tata cara mengawali pembicaraan, 

melakukan wawancara dan menutup pembicaraan



TABULASI DATA

1. Data kualitatif
2. Data kuantitatif mentah
3. Data kuantitatif - skala
4. Keterangan

APA yang dicatat dan dilaporkan ?



MENCATAT & MENYUSUN LAPORAN

• Jawaban kualitatif dicatat poin penting - tidak

menulis setiap kalimat

• Selesai wawancara, tuliskan detail jawaban, 

suasana & peristiwa selama wawancara.

• Tinjau hasil wawancara - pastikan semua

pertanyaan terjawab telah tercatat.



LAPORAN

• Disusun berdasar pokok-informasi

• Sebut narasumber, waktu, tempat wawancara

• Ditulis sesuai hasil wawancara - objektif & factual

• Sertakan foto yang menunjang



TERIMA KASIH

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
JL. PATTIMURA NO. 20, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN, INDONESIA - 12110


