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Unit pelajaran 2.4 
 

HUBUNGAN ANTAR PRIBADI 

Tujuan Pembelajaran khusus 

1. Pendahuluan  

2. Berinteraksi dengan orang lain 

2.1. Ketrampilan teknik-sosial 
2.2. Memahami perasaan orang lain 

3. Memperbaiki hubungan antar pribadi dan pembelajaran 

3.1. Ketrampilan bekerja sama 
3.2. Membuat hubungan yang lebih baik 
3.3. Beri penghargaan untuk mendapatkan penghargaan 

4. Mengatasi masalah antar pribadi 

4.1. Mengenali masalah hubungan antar pribadi 
4.2. Menganalisa, memecahkan dan mencegah masalah terjadi 

 

Daftar tugas 

Bibliography and webography 
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 Tujuan pembelajaran khusus 

Pada akhir pelajaran ini kita mampu: 

• menghargai keutamaan dan menerima perasaan orang 

• membangun dan memelihara hubungan antar pribadi 

• menggunakan ketrampilan kerja-sama 

• memberi untuk mendapatkan perhatian dengan sopan santun 

• menganalisa, memecahkan dan mencegah masalah terjadi 
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1 Pendahuluan 

Berada dimanakah dan akan kemanakah kita? 

Dalam unit pelajaran ini kita akan menggali keutamaan hubungan antar pribadi. 
Kita mulai dengan melihat keutamaan pelajaran dalam mengutarakan perasaan dan 
membangun ketrampilan teknik sosial yang inti dalam pekerjaan dan  mengurangi 
masalah yang kadang-kadang meningkat dalam hubungan antar pribadi. 
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2 Berinteraksi dengan orang lain 

 

 

Belajar mengenal dan mengutarakan perasaan adalah  suatu langkah
penting dalam membangun hubungan baik antara pribadi. Karena
orang tidak mengutarakan perasaan mereka, situasi tidak
menyenangkan akan menyebabkan perasaan yang tidak
menyenangkan cenderung terbentuk dan di keluarkan dengan
“ledakan kemarahan” atau penyakit psikis seperti sakit kepala dan
sakit perut. Karena itu mengutarakan perasaan dapat menjadi risiko
bisnis jika tidak hati-hati atau tidak bijaksana. 

Suatu fakta untuk mengingatkan persahabatan dengan orang lain bahwa orang lain 
juga berperasaan. Ketika orang menyembunyikan perasaan, mungkin kita sulit 
memahami mereka. Dapat mengenali perasaan orang lain merupakan hal yang 
penting dan bermanfaat. Jika orang bersedia “mendengarkan” perasaan orang 
disekitar mereka, mereka akan memperbaiki hubungan. Dengan mengenal 
perasaan orang lain, pekerja juga akan menghindari situasi dimana perasaan 
mencapai “titik panas”. 

 

……. Supaya berhasil dalam pekerjaan orang harus 
berkompetensi dalam dua aspek  di pekerjaan. Satu 
diantaranya adalak kemampuan teknik dari pekerjaan itu 
sendiri dan yang lainnya  hubungan antar pribadi.. 

 

 

2.1 Sosial dan ketrampilan teknik 

Beberapa orang diantara kita memiliki ketrampilan teknik yang bagus, mempunyai 
kesulitan dengan ketrampilan sosial mereka. Mereka bekerja dengan baik dan 
mengerjakan pekerjaan mereka dengan serius, mereka juga memberi jaminan 
kepada orang-orang yang bekerja. Hasilnya 85% orang-orang yang kehilangan 
pekerjaan, bukan karena mereka kurang keterampilan dasar, tetapi mereka tidak 
bisa bekerjasama dengan orang. 

Ketika orang menjadi terganggu atau marah dengan yang lainnya, mungkin mereka 
tidak akan mengatakan apapun. Tentu saja dalam situasi tertentu orang sebaiknya 
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tidak mengutarakan perasaan mereka. Oleh karena itu orang dapat mengutarakan 
perasaannya dengan beberapa cara yang tidak menghina  atau “menjatuhkan 
orang lain”. Dalam prakteknya, orang dapat mengutarakan perasaannnya dengan 
caranya masing-masing yang menguntungkan kedua belah pihak 

Beberapa masalah dalam hubungan antar pribadi dihasilkan dari orang yang tidak 
melihat “”mata ke mata”, atau karena persepsi yang berbeda-beda. Terjadi banyak 
kesalahpahaman ketika orang menganggap hanya ada satu cara melihat suatu 
problem atau situasi. Pekerja  menganggap  orang lain seperti yang mempunyai 
hubungan baik dengan orang lain.  

Jika pekerja dapat “memadamkan” perasaan mereka ditempat kerja, mungkin tidak 
perlu lagi mempelajari tentang hubungan antar pribadi. Bagaimanapun orang pasti 
punya perasaan sepanjang waktu, yang mempengaruhi bagaimana mereka 
bersikap. Beberapa orang mendapat kesulitan menguasai perasaan mereka sendiri. 
Karena itu untuk mengendalikan perasaan ada cara tertentu untuk dimunculkan 
dengan cepat atau lambat: misalnya suasana hati yang tidak enak, sakit kepala, 
atau kemarahan yang muncul tiba-tiba karena suatu masalah yang kecil. Sebagian 
orang bisa lebih mudah mengerti terhadap perasaannya oleh karena itu dia mampu 
mengenali dan mengutarakan perasaannya. Perasaan tertentu seperti marah dan 
frustasi mungkin sulit diatasi di tempat kerja. Orang yang belajar mengutarakan 
perasaan negatif dengan cara yang konstruktif sepertinya mereka lebih mudah 
memiliki hubungan yang baik dengan orang lain.  

2.2 Memahami perasaan orang 

Adalah penting untuk mengetahui bahwa kita bukanlah satu-satunya yang memiliki 
perasaan. Kita harus peduli terhadap perasaan orang lain. Orang yang dapat 
memahami perasaan orang lain dapat menghindari konflik dan dapat memberi 
kemudahan kepada mereka ketika konflik muncul. Mengenal perasaan orang lain 
merupakan suatu ketrampilan berharga yang dapat menolong karyawan bekerja 
dengan orang lain lebih  efektif. 

Belajar mendengarkan sesuatu dan mengenal orang lain.  

Orang tidak selalu mengutarakan emosi yang dirasakan mereka sebenarnya. 
Kadang-kadang orang mengatakan sesuatu yang sesungguhnya tidak mereka 
maksudkan. Jika beberapa diantara mereka merasa tidak baik tentang mereka 
sendiri, sering kali terjadi, kita dapat menolong mereka merasa lebih baik. 

Belajar bagaimana dan kapan mengutarakan perasaan.  

Adalah mudah memahami seseorang ketika kita tahu bagaimana yang dia rasakan. 
Pekerja yang mengutarakan perasaannya secara bijaksana, biasanya akrab dengan 
orang lain. Kadang-kadang lebih baik diam dengan perasaan kita, sebagai contoh 
kita boleh marah terhadap sesuatu di rumah dan di luar melemparkan kemarahan 
kepada orang lain misalnya: di tempat kerja karena mereka penolong. Kadang-
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kadang juga bijaksana bila sedikit bicara dan menunggu bagaimana teman kerja 
kita bereaksi terhadap apa yang kita katakan. Bagaimanapun jika kita merasa perlu 
mengutarakan perasaan terhadap sesuatu, utarakanlah selalu dengan jujur 

Ingatlah selalu bahwa perasaan dapat berubah. 

Belajar terus tentang sesuatu dapat membantu kita untuk mengubah perasaan kita. 
Kadang-kadang kita berfikir bahwa kita mempunyai persaan “jelek”, oleh karena itu 
kita takut mengubahnya. Tetapi kita lebih baik dapat mengendalikannya dengan 
cara mengubah perasaan kita.  

Petunjuk dapat menolong kita mengenal perasaan yang berbeda.  

Ketrampilan ini disebut “mendengarkan perasaan”. Adalah suatu kemampuan 
mendengar perasaan diluar kata-kata. Faktanya adalah seseorang tidak dapat 
mengekspresikan perasaannya dengan kata-kata, namun tidak berarti orang itu 
tidak memiliki perasaan. Carilah petunjuk berikut yang dapat menolong kita 
memahamii kita orang lain: 

• Ekspresi wajah 

• Kata-kata 

• Nada suara 

• Gerakan tubuh/isyarat 

• Postur tubuh 

Buktinya kita tidak dapat selalu melakukan sesuatu terhadap penyebab perasaan  
yang tidak bermasalah. Yang penting adalah mendengar perasaan. Ini dapat 
membantu seseorang dengan cara mengetahui orang itu memahami masalahnya 
sendiri. 

Orang yang menyembunyikan perasaan mereka  dan tidak  mengutarakannya perlu 
belajar cara mengekspresikan perasaannya. Masalah bagi orang yang tidak 
mengutarakan perasaannya seringkali diabaikan orang lain, sebab mereka tidak 
peduli akan perasaan orang lain. 

Mempersedikit  masalah 

Ketika orang bekerja bersama mereka terikat dengan  beberapa masalah.  

Ketika orang mendiskusikan permasalahan secara terbuka, dengan bijaksana, 
mereka sepertinya memiliki hubungan yang baik. Orang yang akrab satu dengan 
yang lain akan lebih bahagia dalam pekerjaan mereka dan bekerja lebih efektif. 
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Cara menghindari masalah: 

1. Jangan mengambil orang sebagai jaminan. Setiap karyawan sebaiknya 
diberi perhatian. Usaha dari setiap karyawan sebaiknya diketahui. Organisasi 
sebaiknya juga menghargai setiap usaha sesuai dengan kebutuhan setiap 
karyawan. 

2. Pengaruh persepsi terhadap hubungan antar pribadi. Apa itu persepsi? 
Persepsi adalah cara kita melihat, mendengar dan mengerti sesuatu kejadian  
atau orang. Hubungan kita dengan orang lain berpengaruh besar dengan 
bagaimana kita “melihat atau “mendengar” 

Kadang-kadang kita bermasalah melihat orang lain dengan apa yang ada pada 
mereka. Hal ini memberi pengaruh bagaimana kita berhubungan dengan 
mereka. Ketika seseorang melihat sesuatu berbeda, mereka mungkin salah 
mengerti satu sama lainnya. Untuk menghindari konflik di tempat kerja, 
penting untuk memahami fakta-fakta berikut tentang persepsi. 

• Persepsi itu unik. Kita melihat sesuatu secara berbeda. Tidak ada dua 
orang yang sama. 

• Persepsi itu pribadi. Kita melihat sesuatu sebagai apa yang kita lihat 
menurut diri kita. Kita kadang-kadang hanya melihat apa yang kita ingin 
lihat. Perasaan kita dan prasangka kita membedakan bagaimana kita 
melihat sesuatu. 

• Persepsi dihubungkan dengan pengalaman kita. Orang tua kita, 
pengajar kita dan teman kita mengajarkan kepada kita melihat sesuatu 
dengan cara yang benar. Kadang-kadang kita melihat sesuatu dengan 
cara yang salah karena pengalaman masa lalu kita. 

• Persepsi itu selektif. Kita seringkali hanya melihat sebagian dari 
masalah dari suatu situasi. Sebagai contoh, jika beberapa hal terjadi, 
kita sepertinya tidak banyak mengingat yang pertama dan yang 
terakhir. 

• Bagaimana kita menjelaskan sesuatu persepsi, apa yang kita 
lakukan. Sebagai contoh kita memutuskan bagaimana bertindak 
terhadap seseorang berdasarkan kesan kita kepadanya. 

• Persepsi akan berubah. Kita melihat sesuatu berbeda pada waktu 
yang berbeda, bergantung pada perasaan kita, dimana dan dengan 
siapa kita. Kita juga belajar persepsi baru dan membentuk pengalaman 
baru kita. 

3. Memberi dan menerima umpan balik. Sebaiknya kita tahu dan menghargai 
keutamaan memberi dan menerima umpan balik. Umpan balik sebaiknya 
dihargai dan diberikan pada waktu tertentu secara regular. Umpan balik yang 
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lambat mungkin tidak ada nilainya buat seseorang. Kurang umpan balik akan 
merusak hubungan antar pribadi dan bertentangan dengan efisien pekerjaan. 

 

Menggunakan pesan “saya” 

Ketika kita tidak menyukai apa yang dilakukan seseorang, merupakan hal yang 
mudah untuk mengatakan sesuatu dan menghina dirinya atau merendahkannya. 
Kita sering mendengar dan mengatakan:  “ Kamu bodoh”, “Berhenti melakukan 
itu”, “Kamu membuat saya gila!” Ada cara lain untuk mendapatkan nilai sendiri 
tanpa merendahkan orang lain. Cara ini disebut pesan “saya”. Ada tiga bagian: 

1. Apa yang dilakukan orang  yang membosankanmu 

2. Kita sedang merasakannya 

3. Bagaimana kelakuan orang mempengaruhi saudara 

Pesan “saya” adalah suatu teknik komunikasi dimana pusat perhatian adalah pada 
orang yang memberikan umpan balik. Pendekatan ini bermanfaat khususnya untuk 
menyampaikan pesan negatif. Kita akan menggunakan sedikit contoh untuk 
mengulas teknik ini: 

1. Katakan: Ketika saudara berbicara terlalu cepat saya frustasi, karena Saya
tidak mengerti apa yang saudara katakan. 

Jangan mengatakan:  Anda berbicara terlalu cepat. Perlahan-lahanlah. 

2. Katakan:  Ketika saudara tidak mendengar instruksi saya, saya menjadi tidak
sabar, karena saya merasa menghabiskan waktu memberitahumu.
Jangan katakan: saudara tidak pernah mendengar. saudara lebih baik
mendengar yang baik saat ini. 

3. Katakan: Ketika saudara tidak melakukan pekerjaan saudara, saya jadi marah,
karena hal ini telah membuat pekerjaan kita bertambah banyak
Jangankatakan: saudara malas! Saudara tidak pernah melakukan pekerjaan
sebanyak yang kami kerjakan.  

 

Baca dan diskusikan dengan anggota kelompok kita STUDI
KASUS QU-2.4AS. 1/5  “MEMBANGUN HUBUNGAN” yang
akan kita temukan pada tugas pada akhir pelajaran ini.
Silahkan mengikuti catatan panduan yang berhubungan
dengan Pembelajaran Jurnal dan Bukti Portofolio. 
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3 Maintaining interpersonal relations and learning 

… Keutamaan dari keakraban dan membantu pekerjaan 
orang lain tidak bisa disepelekan. Tidak seorangpun 
sungguh-sungguh  berhasil sempurna karena dirinya 
sendiri. 

 

Orang harus mau memberikan dan menerima bantuan untuk  mencapai tujuan dari 
kelompok dan menyelesaikan tugas individu. Ketika orang menolak memberi 
bantuan kepada orang lain, akan sulit bagi kelompok untuk mencapai tujuan dan 
menyelesaikan tugas individu. Orang mungkin tidak bisa menyelesaikan tugas 
pribadi mereka tanpa bantuan orang lain. 

Penelitian memberi cahaya baru pada pekerjaan karena bekerja sama, orang 
mendapat pengetahuan lebih dan kepercayaan diri ketika mereka bekerja sama, 
dari pada bersaing satu sama yang lain. Seperti pembuat keputusan yang aktif, 
karyawan mendapat penghargaan yang lebih besar, memperlihatkan semangat 
yang lebih besar pada pekerjaan mereka, dan lebih menginvestasikan pekerjaan 
mereka sebagai sesuatu yang mereka nilai, dari pada sesuatu yang mereka 
kerjakan  hanya untuk perusahaan. Dengan bekerjasama, mereka melihat satu 
sama lain untuk kesepakatan dan belajar memberi dukungan. 

3.1 Ketrampilan bekerja sama  

Bekerja sama tidak hanya suatu semangat; ini adalah suatu ketrampilan yang 
dapat kita pelajari. Proses ini perlu waktu. Hal ini mungkin mengulangi penentuan 
tujuan, menyelenggarakan diskusi, dan membuat banyak start baru. Kita tahu dari 
studi akhir-akhir ini, bagaimanapun usaha awal ini berharga untuk waktu yang 
telah dipakai.  

Bekerjasama menempatkan suatu sikap yang menunjukkan kepuasan atas 
pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Pada sisi yang praktis ketrampilan bekerja 
sama tidak muncul lebih alami dari pada keterampilan membaca; mereka perlu 
diajari dan mempraktekkannya. Kegiatan berikut akan memberi kita kesempatan 
praktek dengan membantu dan bekerja dengan orang lain. 

Banyak orang secara teknis pintar, tetapi hubungan antar manusia kurang, karena 
mereka tidak menyadari bahwa hanya dengan mengetahui bagaimana melakukan 
suatu pekerjaan  bukanlah suatu kunci keberhasilan. Untuk memproduksi hasil, 
banyak diantara kita bergantung pada orang lain dan memerlukan pengetahuan 
bagaimana bekerja dengan orang lain. Sebelum sesuatu dapat dikerjakan dengan 
baik ada beberapa hubungan antar pribadi yang perlu di pelajari dan dipraktekkan. 
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Beberapa individu meremehkan miskinnya mendapatkan hubungan antar personal. 
Mereka tetap ada dan berkonsentrasi pada produktifitas personal serta mengingkari 
fakta bahwa mereka adalah bagian dari struktur “kerja kelompok”, yang hanya 
dapat menjalankannya dengan efisien karena karena memberi lebih banyak 
perhatian hubungan manusia. 

Mempraktekkan hubungan yang baik, adalah hal yang penting untuk memperbaiki 
hubungan kerjasama dengan semua anggota suatu organisasi, dari wakil ke atasan. 
Komunikasi harus terbuka dan sehat. Kualitas hubungan apapun akan 
mempengaruhi produktifitas individu tersebut. 

Hal berikut mungkin memberi penekanan pada keutamaan kerjasama untuk 
memenuhi tujuan kelompok: 

• Setiap orang perlu memahami permasalahan secara total 

• Setiap individu perlu memahami bagaimana dia mengatasi permasalahan. 

• Setiap individu perlu menyadari bagaimana yang lain dapat mengatasi 
permasalahan. 

• Setiap orang perlu mengenali permasalahan orang lain untuk membantu 
mereka membuat kontribusi mereka yang terbaik. 

• Orang harus mau memberi dan menerima bantuan untuk mencapai tujuan 
kelompokk dan tugas perorangan  mereka 

• Ketika mereka menolak memberi bantuan kepada orang lain, akan lebih sulit 
mencapai tujuan kelompok dan menyelesaikan tugas individu. 

• Orang-orang mungkin tidak bisa menyelesaikan tugas individu mereka tanpa 
bantuan dari orang lain. 

 

Sekarang kerjakan tugas QU – 2.4-AS.  2/5 TUGAS KELOMPOK  
“ MEMPELAJARI KETRAMPILAN BEKERJA SAMA” yang akan kita 
temukan di daftar tugas pada akhir unit pelajarn ini. Harap 
diingat, silahkan mengikuti catatan panduan yang berhubungan 
dengan Pembelajaran Jurnal dan Bukti Portofolio 

 

 

Panduan untuk memperbaiki hubungan antar pribadi 

 Perlakukan orang lain seperti kita memperlakukan kepada diri sendiri  

 Jangan bergosip 

 Bergembiralah 
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 Hindari sarkasme dalam menilai orang lain 

 Jadilah seorang pendengar yang baik 

 Mempraktekkan sikap yang baik 

 Hindari sikap kasar 

 Jagalah kesehatan 

3.2 Membuat yang terbaik dalam berhubungan  

Kita sudah berinteraksi dengan orang-orang seperti: keluarga, teman, pengajar, 
tetangga, pegawai, pelanggan, supervisor, asisten, dan orang-orang pemasaran, 
orang yang emosi dan intelek. Kita perlu talenta mereka. Kita perlu kerjasama 
mereka. Kita perlu dukungan emosi dan mereka perlu kita untuk alasan yang sama. 

Beberapa orang memanfaatkan dan mengeksploitasi orang lain. Mereka tidak 
memberi apapun kepada mereka sendiri sebagai balasannya. Kita perlu menghargai 
orang dan apa yang meraka lakukan untuk memperkaya kehidupan mereka. Ketika 
kita membuat hubungan menjadi lebih baik, maka kita akan memahami arti 
keberhasilan yang sesungguhnya. 

Ketika komunikasi dilakukan dengan kata-kata, sebagian besar dari kita dilakukan 
secara non verbal. Tindakan kita, postur tubuh, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan 
nada suara berkomunikasi dengan orang lain. Seringkali, pesan ini tidak konsisten 
dengan kata-kata yang kita gunakan. Dan biasanya, pesan non verbal 
diberlakukan. Maka ketika seseorang mengatakan, “Saya akan menelepon anda 
minggu depan” dan tidak pernah menelpon, atau “saya akan mengirimmu beberpa 
informasi” dan kita tidak pernah mengirimnya. Maka kita tidak akan menjadi orang 
yang dipercaya. (kita bisa menganalisa aspek-aspek tersebut lebih mendalam pada 
L.U.3 “komunikasi efektif dan efisien”) 

Berkomunikasi dengan baik merupakan hal yang penting untuk membangun 
hubungan yang efektif. Lanjutkan kata-kata kita dengan tindakan. Dan melanjutkan 
tindakan kita dengan kata-kata yang sesuai. 

3.3 Memberi perhatian untuk mendapatkan perhatian 

Memperhatikan diri sendiri dan orang lain adalah penting untuk membangun 
hubungan yang baik antar pribadi dengan orang lain di dalam kelompok kerja kita. 
Perhatian adalah proses dua arah. Ketika kita memperhatikan orang lain, mereka 
akan memperhatikan kita pula. 
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Ketika kita memperhatikan seseorang, ini berarti kita ikhlas memberi kesempatan 
berpikir untuk kedua kalinya. Ini berarti kita menerima orang tersebut sebagai 
seseorang  yang unik (persis seperti saudara) dengan perasaan, sikap, dan 
gagasan yang penting. 

Tunjukkan perhatian kita untuk orang lain dalam kelompok kerja kita dengan: 

• beri mereka waktu dan perhatian, 

• sensitif terhadap kebutuhan mereka untuk didengarkan dan mengenal 
keunikan mereka, dan  

• berempati 

Karena latar belakang, kepribadian dan pengalaman mereka, mereka mempunyai 
interpretasi sendiri terhadap setiap situasi. Kita harus menerima nilai-nilai dan 
pendapat yang berbeda dari diri sendiri dengan mencoba “menyesuaikan diri 
dengan mereka”.  

Ketika kita memberi perhatian, kita akan mengatakan bahwa setiap orang 
mempunyai sesuatu yang bermanfaat untuk diberikan. Kita bantu membangun rasa 
harga diri mereka. Mereka sebaliknya, saling memberi. Ketika orang lain 
mendengar kita dan memberi kita kesempatan berpikir untuk kedua kalinya, kita 
mengembangkan kepercayaan diri dan rasa harga diri yang lebih besar. 

Sekarang kerjakan QU-2.4-AS  3/5 kerja kelompok : “ SETUJU 
UNTUK TIDAK SEPENDAPAT” yang akan kita temukan pada 
daftar tugas di akhir pelajaran ini. Harap diingat, silahkan 
mengikuti catatan panduan yang berhubungan dengan 
Pembelajaran Jurnal dan Bukti Portofolio 
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4 Mengatasi masalah antar pribadi 

 

    

… Permasalahan dapat meningkat karena orang 
merasa tidak dapat mengekpresikan perasaan mereka 
secara langsung. 
Masalah antar pribadi dapat dipecahkan dengan 
memberi perhatian kepada perasaan orang. 

 

Dalam rangka memecahkan masalah antar pribadi kita harus menekankan hal-hal 
sebagai berikut: 

• Perasaan seperti marah yang tidak ada selesainya ketika perasaan tidak 
diekspresikan. Mereka mungkin mulai emosi dan ledakan kemarahannya 
datang belakangan.  

• Orang yang menjaga perasaan mereka dengan tidak mengutarakannya 
perlu belajar beberapa cara untuk dapat mengutarakan perasaannya. 

• Permasalahan dari orang yang tidak mengutarakan perasaannya 
seringkali diabaikan orang lain, hanya karena  mereka tidak peduli kepada 
mereka. 

• Ketrampilan ini disebut “mendengarkan perasaan”. Ini adalah 
kemampuan mendengarkan perasaan dengan luar biasa. 

• Fakta bahwa kita tidak selalu melakukan sesuatu tentang penyebab 
perasaan yang tidak ada artinya. Hal penting adalah dapat mendengarkan 
perasaan. Hal ini dapat membantu seseorang hanya untuk mengetahui 
seseorang lain untuk mengerti. 

 
Adalah sangat penting membangun ketrampilan dalam mengenali perasaan orang 
lain karena seringkali orang tidak mengutarakan perasaannya secara langsung. 

4.1 Mengenali masalah hubungan antar pribadi 

Permasalahan dalam pekerjaan bisa tidak diketahui untuk jangka waktu tertentu. 
Satu alasan mengapa hal ini terjadi mungkin karena semata-mata budaya. Sebagai 
anak kecil kita selalu diberitahu bahwa anak-anak bahwa harus belajar akrab 
dengan anak lain.  Pelajaran yang sama akan dibawa ke tempat kerja dimana kita 
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secara terus menerus didesak untuk akrab dengan pekerja lain dan mencoba akrab 
dengan atasan kita. Sekali kita percaya bahwa akrab dengan orang lain berarti 
interaksi menjadi pasif dan emosi bermusuhan bukan merupakan sebuah bukti. 

“Menjadi akrab” ditempat kerja penting, sebaiknya tidak digunakan sebagai alat 
bagi setiap orang untuk berpura-pura bahwa semua hal beres. Kita sedapatnya 
mengetahui permasalahan yang sesungguhnya ada walaupun harus berpura-pura 
untuk menjadi “akrab”.  

Ini adalah beberapa panduan dalam menganalisa suatu konflik maka kita dapat 
menemukan suatu kerjasama saling menguntungkan dalam memecahkan konflik 
dan tidak sependapat: 

Hubungan permasalahan  

Konflik sering dicirikan dan dihubungan dengan masalah, termasuk: 

• Hal negatif dari sejarah. Pihak-pihak yang berkonflik seringkali memiliki
sejarah dalam berinteraksi. 

• Emosi yang kuat.   Perasaan diungkapkan pada kondisi sekarang dan
sebagai peringatan dari kejadian yang lalu. 

• Salah persepsi.   Salah persepsi tentang orang lain dapat berdampak pada
keinginan dan kemampuan kita memecahlan masalah secara kolaborasi. 

• Cara berkomunikasi yang lemah dan salah komunikasi.  Gagal
mengutarakan buah pikiran kita dan perasaan kepada orang lain, atau
berbicara secara baik, berbicara tanpa mempertimbangkan dampak kata-
kata kita pada orang lain atau memilih waktu yang tidak tepat, lokasi atau
bentuk dari komunikasi. 

• Hal negatif, mengulang perilaku negatif. Hal yang kita lakukan, sering
kali secara tidak sadar, membuat orang lain tidak senang, misalnya,
membiarkan pengulangan interupsi atau gelisah.  

• Hal-hal lain yang berbeda.  Budaya, bahasa, gender, umur dan perbedaan
lainnya dapat juga berkontribusi terhadap masalah hubungan personal. 

Perbedaan nilai 

Nilai ada hubungannya dengan perasaan orang-orang tentang apa yang benar dan 
yang salah, baik atau buruk. Ketika konflik sudah terjadi dan memberi gambaran 
sebagai suatu isu-isu nilai, ini akan menjadi beban lebih dan mengarahkan. Jika 
kita merasa nilai-nilai kita diserang, kita akan bertahan; kita menjadi tidak 
koperatif. Kita dapat menangkap adanya perbedaan nilai dan kehilangan fokus 
terhadap masalah. Nilai pertentangan muncul ketika orang-orang memaksakan 
serangkaian penilaian terhadap orang lain atau tidak mempertimbangkan 
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perbedaan kepercayaan. Perbedaan juga memainkan suatu aturan dalam 
perbedaan penilaian. Sebagai contoh, dalam perbedaan budaya mungkin ada 
perbedaan norma-norma sekitar topik yang akan didiskusikan secara terbuka, atau 
bagaimana dan terhadap siapa isu-isu mana yang sebaiknya diangkat. 

Permasalahan pada data 

Banyak orang mempermasalahkan data dan informasi. Konflik pada data 
mengundang ketidakpercayaan dan sering mengacaukan kita menghadapi isu yang 
nyata. Permasalahan pada data muncul ketika: 

• Ada banyak informasi yang kita liput 

• Terlalu sedikit informasi, dan kita merasa tidak aman dalam membuat
keputusan karena kurangnya informasi untuk mendukung kesimpulan kita; 

• Salah informasi menghasilkan salah persepsi dan kesimpulan yang tidak
benar; 

• Adanya perbedaan pendapat atas  informasi apa yang relevan; dan adanya
perbedaan pendapat atas apa yang dimaksudkan dengan data. 

 

Sekarang ambil data qu-2-4-as  3/5 tugas kelompok “KOREK 
API DAN MENGISI TEKA TEKI UNTUK PEMECAHAN MASALAH” 
yang kita akan kita temukan di daftar tugas pada akhir 
pelajaran ini, harap diingat, silahkan mengikuti catatan 
panduan yang berhubungan dengan pembelajaran jurnal dan 
bukti portofolio 

 
 

Permasalahan struktur 

Permasalahan struktur termasuk proses dan prosedur yang kita jalankan (dan 
kekuatan yang mendasarinya); struktur suatu organisasi; gambaran fisik atau 
sekitarnya yang kita jalankan; dan masih banyak faktor   lainnya termasuk: 

• Sumber daya atau batasan waktu  

• Pemisahan fisik  tidak  mempertimbangkan diskusi tatap muka 

• Peranan  

• Peraturan 
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Posisi dan minat 

Permasalahan dasar dalam negosiasi tidak berada dalam posisi konflik, tetapi 
dalam konflik kebutuhan, keinginan, perhatian dan ketakutan masing-masing 
pihak. Artinya untuk memenuhi keinginan dan perhatian merupakan hal yang 
penting. Kepentingan mendorong orang dan seringkali dirahasiakan dibalik 
posisinya. Posisi kita berada pada sebuah keputusan. Kepentingan kita adalah 
mengusahakan keputusan yang sudah diambil menjadi sikap kita dalam masalah 
ini. 

Ketika negosiator menawarkan posisi yang berlebihan, mereka cenderung menutup 
diri dalam posisi-posisi tersebut. Semakin kita memperjelas posisi kita dan 
bertahan, pihak lain akan menyerang balik, semakin kita lakukan akan semakin 
menjadi. Ego kita terindentifikasi dengan posisi dan kepentingan kita, hal ini 
merupakan usaha menyelamatkan muka, membuat solusi kepuasan timbal balik 
lebih sulit dicapai.  

Rekonsiliasi minat berdasarkan posisi pekerjaan ada dua alasan. Pertama, untuk 
setiap kepentingan selalu ada beberapa posisi yang bisa dipuaskan. Kedua, 
disamping posisi yang dipertentangkan ada kepentingan lain yang kurang penting / 
biasa dibandingkan dengan salah satu yang bermasalah. Kita cenderung 
menyimpulkan bahwa posisi orang lain merupakan posisi yang harus  kita 
pertentangkan begitu pula kepentingan mereka. Dalam negosiasi bisanya terjadi 
suatu pengujian secara diam-diam terhadap suatu kepentingan yang diminati dan 
akan mengungkapkan adanya kepentingan yang lebih banyak lagi dan dibagikan 
serta ditukar lebih dari satu kali yang bertentangan. 

Dalam pencarian minat dasar di luar suatu posisi yang sudah diumumkan, lihatlah 
secara khusus untuk diperhatikan agar dapat memotivasi semua orang, Jika kita 
dapat menjaga kebutuhan-kebutuhan tersebut, kita mampu untuk menambah 
kesempatan pencapaian persetujuan, dan jika suatu persetujuan dicapai, perlu 
menjaganya. 

• Kepentingan subtansi  berhubungan dengan manfat yang semakin terukur. 

• Kepentingan yang mengikuti prosedur yang berhubungan dengan 
perhatian kita tentang suatu proses atau prosedur berinteraksi, berkomunikasi 
atau memutuskan – langkah-langkah proses dan elemen-elemen yang 
dibutuhkan dalam rangka memuaskan perasaan dengan suatu negosiasi atau 
proses pembuatan keputusan. 

• Kepentingan-kepentingan secara psikologis mengacu pada bagaimana 
kita ingin diperlakukan dan bagaimana keinginan saudara.  Kita perlu menjaga 
perasaan, dipercaya, dihormat, dapat menyelamatkan muka dan menjaga 
status. Gagal melakukan ini dapat menciptakan kebuntuan besar. 
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4.2 Menganalisa, memeccahkan dan mencegah masalah 

Sekali sebuah masalah tidak dapat diatasi, maka selanjutnya kita akan menemukan 
penyebabnya. Menyatukan semua fakta-fakta yang ada hubungannya dengan 
masalah kemudian menganalisanya untuk melihat apakah pecahan-pecahan 
masalah yang ditemukan cocok satu sama lainnya. 

Untuk itu gunakan pertanyaan-pertanyaan  berikut: 

• Apa yang sedang terjadi? 

• Siapa yang terlibat? 

• Dimana lokasi masalah ditemukan? 

• Kapan masalah terjadi? 

• Mengapa hal itu menjadi satu masalah? 

 

• Bagaimana masalah itu dapat dipecahkan dan dikontrol? 

 
Memecahkan masalah 

    

Segera setelah detail masalah diketahui kemudian 
tentukan strategi yang sesuai untuk digunakan mencari  
satu solusi. 
Jika kita dapat memecahkan masalah kemudian kita harus 
melangkah maju dan mengerjakannya, tetapi  jika kita 
tidak dapat melakukannya, kemudian kita sebaiknya 
menbandingkannya dengan orang lain yang dapat 
memecahkannya. 

 
Masalah dapat dicegah 

Karyawan merusak hubungannya dengan atasannya dan karyawan lainnya melalui 
keterlambatan dan ketidak hadiran. 

• Kehadiran karyawan yang kurang baik akan menciptakan suatu gap 
kredibilitas dengan supervisor 

• Sering lari dari tanggung jawab tanggung jawab menyebabkan pekerja lain 
melakukan pekerjaan ekstra untuk pekerja yang tidak hadir 

• Catatan yang menunjukkan banyaknya ketidak hadiran dan keterlambatan 
yang tercantum dalam data memungkinkan untuk dievaluasi oleh manager 
untuk meninjau ulang calon-calon yang akan dipromosikan. 

• Jika ada pemberhentian sementara, pengurangan jumlah orang, atau 
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ditugaskan kembali, pekerja dengan catatan yang kurang baik yang 
pertama dikeluarkan. 

 
Sebagai pengganti pinalti yang terdaftar diatas, banyak karyawan yang secara 
teknis mampu amun tidak melihat bagaimana mereka merusak hubungan dengan 
supervisor dan pekerja lainnya. 

Sekarang kerjakan tugas QU-2.4-AS  5/5  “DAPATKAH KITA 
MENCEGAH MASALAH? Yang akan kita temukan di daftar tugas 
pada akhir pelajaran ini, Harap diingat, silahkan mengikuti 
catatan panduan yang berhubungan dengan Pembelajaran 
Jurnal dan Bukti Portofolio 
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5 LIST OF ASSIGNMENTS 

 

 

No. Referensi JUDUL TUGAS Waktu 
pembelajaran 

QU-2.4-AS 1/5  STUDI KASUS ‘MEMBANGUN 
HUBUNGAN’ 

2  JAM 

QU-2.4-AS 2/5 TUGAS KELOMPOK “KETRAMPILAN 
BELEJAR BEKERJASAMA” 

1  JAM 

QU-2.4-AS 3/5  TUGAS KELOMPOK “ MARI KITA 
SETUJU TERHADAP 
KETIDAKSETUJUAN” 

1  JAM 

QU-2.4-AS 4/5 BATANG KORAK API DAN  TEKA TEKI 
NOMOR  YANG HILANG 
“MEMECAHKAN MASALAH” 

2  JAM 

QU-2.4-AS 5/5 TUGAS KELOMPOK  “DAPATKAN KITA 
MENCEGAH MASALAH? 

1  JAM 

 
TEORI 5 JAM  PRATEK 7 JAM 
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QU-2.4-AS. 1/5   STUDI KASUS  “MEMBANGUN 
HUBUNGAN” 
PERKIRAAN WAKTU:  2 JAM (1 JAM UNTUK 
TUGAS KELOMPOK DAN 1 JAM UNTUK 
PRESENTASI) 

 

Tujuan pembelajaran:   menjaga hubungan baik manusia dengan 
pembantu pekerja lainnya. 

Baca studi kasus berikut dan jawab pertanyaan yang tercantum dibawah 
ini. 

Studi kasus A 

Ketika Wawan memulai pekerjaan barunya, ia seorang yang ramah, terbuka 
dan tidak sedikitpun diintimidasi oleh superior. Wawan berdedikasi, banyak 
waktu untuk membangun hubungannya dengan pekerja lain. Hasilnya? 
Atasannya terkesan dengan ketrampilan kemanusiaannya dan kontribusi yang 
dibuat terhadap anggota dari tim. Itu terbayar kembali satu tahun kemudian 
ketika wawan dipromosikan menjabat supervisor ditempat lain. 

Namun demikian Wawan berkonsentrasi dalam pengembangan hubungan 
dengan pekerja lain. Itu tidak berarti dia mengabaikan yang lainnya. Ia 
membuat semuanya memungkinkan untuk menjaga hubungan yang baik 
dengan supervisor langsungnya. Ia memberitahu dan selalu membuat 
kepastian bahwa ia telah bersedia mengikuti  - melalui proyek-proyeknya. Ia 
hanya membiarkan ketrampilannya membangun hubungan yang positif 
dengan orang lain yang berbicara untuknya. 

    Pertanyaan untuk diskusi 

• Apa yang kita pikirkan tentang perilaku Wawan? 

• Bagaimana pikiran Kita tentang ketrampilan kemanusiaan akan 
berdampak  dalam membangun suatu suatu zona yang menyenangkan di 
dalam lingkungan pekerjaan saudara? 

Study kasus B 

Ketika Yogi mendapat pekerjaan yang pertamanya dia berkonsentrasi hampir 
semua perhatiannya dalam keakuratan dan jumlah pekerjaannya. Segera 
tingkat produktifitasnya lebih tinggi  dibandingkan setiap enam pekerja 
pembantunya dan ia membuat tidak ada rahasia terhadap lainnya. Apakah 
Yogi menerima penghargan dari supervisornya? Ya, tetapi bersamaan 
denganitu, ia secara keras diingatkan bahwa ia adalah bagian dari satu tim 
dan “menyebarkan” outputnya menyebabkan penolakan dan mengecewakan 
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produktifitas orang lain. 

Selain dri pada itu ketrampilan yang baik sekali yang ditunjukkan Yogi, ia 
tidak belajar terhadap keseimbangan antara kompetensi teknik dengan 
hubungan kemanusiaan yang baik. Ia tidak belajar bahwa usaha dedikasinya 
terhadap pencapaian tujuan personal dapat mempunyai dampak negative 
dalam produtifitas orang lain. Ia buta terhadap “gambar besar” yang 
melibatkan gedung dan menjaga hubungan yang baik dengan antara 
pembantu kerja dengan superiornya. 

    Pertanyaan untuk diskusi 

• Jika kita adalah Yogi, bagaimana kita dapat memenaj kemampuan 
ketrampilan kita tanpa merusak produktifitas orang lain? 

• Bagaimana kompetensi individu menjadi diseimbangkan dalam rangka 
menjadi alat yang bermanfaat untuk anggota-anggota dari suatu 
organisasi? 

Catat nama ketua kelompok untuk kita dan presentasikan hasil dari 
diskusi kita kepada pengajar dan anggota kelompok lainnya. 
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QU-2.2-AS.2/5    TUGAS KELOMPOK  “ 
KETRAMPILAN BELAJAR BEKERJA SAMA” 

PERKIRAN WAKTU:  1  JAM 

Tujuan pembelajaran:  ketrampilan praktek bekerjasama 

Tiap kelompok akan menganalisa situasi berikut dan menjawab 
pertanyaan berikut: 

 “Bayangkan bahwa satu dari teman sekolah kita sakit dan tidak dapat hadir di 
sekolah untuk beberapa waktu. Kita telah merencanakan menyiapkan laporan 
bersama yang sedang ditunggu pengajar dalam rangka memberi lampu hijau 
untuk persiapan pekerjaan diploma untuk dikerjakan pada akhir semester. 

• Apakah kita bersedia membantu atau menolak karena kita pikir hal ini 
bukan urusan saudara? 

• Bagaimana kita secara individu membantu memecahkan masalah? 

• Bagaimana seluruh kelompok membantu memecahkan masalah? 

Pikirkan contoh lainnya bagaimana memberi dan menerima bantuan yang 
diperlukan dalam pekerjaan yang kita pegang di luar sekolah atau di 
perkumpulan siswa. 

Pikirkan contoh lain dimana penolakan seseorang memberi atau menerima 
bantuan dalam suatu situasi yang menghasilkan kegagalan untuk mencapai 
tujuan individu dan/tujuan sekolah. 

Beri nama seoran gketua untuk kelompok kita dan presentasikan hasil 
dari diskusi kepada pengajar audara dan anggota kelompok lainnya. 
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QU-2.4-AS.3/5 KERJA KELOMPOK  “MARI KITA 
MENYETUJUI TERHADAP KETIDAKSETUJUAN” 

PERKIRAAN WAKTU:  1 JAM 

Tujuan pembelajaran:  mendiskusikan bagaimana mengurangi 
ketidaksetujuan. 
  
Kelas dibagi dalam kelompok terdiri dari 5 -6 siswa. 
 
Tiap kelompok akan mendiskusikan dan menjawab pertanyaan berikut 
dalam suatu cara yang jujur: 

 
 Bagaimana rasanya ketika seseorang tidak setuju dengan saudara? 
 Apakah kita memberi kritik yang kontruktif dan cara tidak agresif yang 

tidak membuat kita merasa takut atau menyerang? 
 Apakah anggota kelompok kita memperlakukan satu sama lain dengan 

hormat? 
 Sebaik apa kelompok kita dipasangkan dengan satu sama lain atau adakah 

ketegangan, diskriminasi? 
 Dalam hal ketidaksetujuan antara para anggota  kelompok saudara, 

bagaimana kita tiba pada suatu perselisihan paham yang dibudayakan? 
 Apakah anggota kelompok kita melakukan secepatnya untuk meyakinkan 

bahwa perselisihan paham diminimalis? 
 
Beri nama ketua kelompok kita dan presentasikan hasil dri diskusi 
kita kepad pengajar kita dan anggota kelompok lainnya.  
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QU-2.2-AS.4/5       BATANG KOREK API DAN 
TEKA TEKI ANGKA YANG HILANG” PEMECAHAN 
MASALAH 
PERKIRAN WAKTU:  1 JAM 

 

Tujuan pembelajaran: menerapkan pemecahan masalah dalam cara 
terstruktur dan praktek kreatifitas. 

Kelas dibagi dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 5 – 6 orang siswa. 
Pengajar akan memberikan kepada tiap-tiap kelompok  6 batang korek api 
kepada setiap ketua kelompok. 

Teka teki batang korek api 

 Setiap anggota tim akan menyusun korek api dalam suatu wujud maka 
mereka membuat bentuk bentuk yang sudah ditandai  berikut dibawah 
a. Satu segi tiga sama sisi 
b. Dua segi tiga sama sisi 
c. Empat segi tiga sama sisi 
d. Enam segi tiga sama sisi 
e. Delapan segi tiga sama sisi 

 Tiap kelompok memutuskan bagaimana mendistribusikan pekerjaan, berapa 
banyak orang yang bekerja sama , atau apakah mereka  bekerja sendiri. 

 Setelah 30 menit tiap kelompok akan mendemonstrasikan solusi terhadap 
teka teki. 

 

Teka teki angka yang hilang 

Mengulang proses seperti diatas dengan teka teki angka. Tiap kelompok harus 
melengkapi angka seri. Angka dalam tiap seri adalah jumlah dari angka-angka 
diatas, ke kiri dan satu diantara ke duanya.   

Lengkapi angka seri pada tabel yang diberikan seperti berikut: 

 

1 1 1 1 1 

1 3 5 7  

1 5 13   

1 7    



PENGEMBANGAN KOMITMEN PADA  MUTU BAHAN  UNTUK  MAHASISWA –  SEMESTER  2  

UN IT  PELAJARAN  QU-2.4  HUBUNGAN ANTAR PR IBAD I   A .  GUASTAVI/SARAH COLONNA 27  /  29  

ED I S I  :  A  /  REV I S I  :  2  14/11/2007  

1     

 

Sekarang pengajar akan menyediakan solusi terhadap kedua teka teki dan 
diskusi akan mengikuti: 

 Siapa yang dpat melengkapi teka teki? 
 Apakah anggota kelompok telah memilih bekerja bersama atau 

terpisah dalam kegiatan? 

 Apakah kegiatan memberitahu kita tentang kerjasama dan kreatifitas 
dalam kelompok-kelompok? 
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QU-2.4-AS.5/5 TUGAS KELOMPOK  “DAPATKAH 
KITA MENCEGAH MASALAH? 

 

PERKIRAAN WAKTU:  1 JAM 

Tujuan pembelajaran:  mencari beberapa saran-saran yang 
memungkinkan atau solusi terhadap masalah yang diberikan 
 
Kelas dibagi dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 5 – 6 siswa. 
 
Tiap kelompok akan mendiskusikan dan mencari beberapa saran 
yang memungkinkan atau solusi-solusi terhadap masalah yang 
diberikan. 
 

• Pikirkan tentang suatu masalah yang kita suka untuk mencegahnya 
timbul di lingkungan kita (sebagai contoh, kualitas dri makanan yang 
disajikan dikantin disekolah saudara) 

• Gabungkan semua bukti-bukti yang ada yang berhubungan dengan 
masalah dan kemudian menganalisanya untuk melihat bagaimana 
pecahan-pecahan ini cocok satu sama lain. 

Tanya padadiri sendiri: 
• Apa yang sedang terjadi 
• Siapa yang terlibat 
• Dimana lokasi masalah  
• Kapan masalah ini timbul 
• Mengapa hal ini menjadi suatu masalah 
• Bagaimana masalah dapat diselesaikan? 
• Bagaimana kita mencegah masalah agar tidak timbul lagi di masa 

depan? 
 

Tunjuk seorang ketua grup dan presentasikan hasil diskusi anda 
kepada pengajar dan teman sekelas. 
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