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2005 – 2006 Badan Eksekutif Mahasiswa FMIPA Unpad
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Sebagai Anggota Departemen Kesejahteraan Umum HIFI FMIPA Unpad



ASASPEMBELAJARAN

PERSAMAAN

PERAN SERTAPERAN SERTA

SPONTANITAS



Mari Bermainterlebih dahulu

Tak kenal, Maka………….
KenalanAtuh.. yu ah kenalandulu.
SiapkanAlat Tulismu, kertas dan pena

mu…mu…
Dah Itu dengarkanInstruksinya..



Sebelumkita mulai,
kita kerjain ini dulu , yuks …

Tolong anda kerjakan
test ini sesuai dengantest ini sesuai dengan

diri anda,
Sejujur – jujurnya …



Berikan kombinasi nilai 0 sampai 3 pada kolom yang tersedia untuk
pasangan-pasangan pernyataan berikut.
0 = tidak pernah; 1 = jarang;

2 = kadang- kadang ;3 = sering.

Ingat, jumlah sekor yang anda berikan untuk tiap
pasangan harus = 3.pasangan harus = 3.

(Liat papan Tulis)

Comtoh:
Apabila Anda memilih 1A = 0

jawaban yang diberikan untuk 1B harus = 3;
Apabila Anda memilih !A = 1

jawaban yang diberikan untuk 1B harus = 2;
Apabila Anda memilih !A = 2

jawaban yang diberikan untuk 1B harus = 1;
Apabila Anda memilih !A = 3

jawaban yang diberikan untuk 1B harus = 0;



PERTANYAAN 1

1A
Sayamudah bergaul

1B1B
Sayakurang terbukaterhadap
oranglain secarapersonal dan
kurangsuka bergauldengan
mereka



PERTANYAAN 2

2A
Sayabertindak lambanSayabertindak lamban

2B
Sayabertindak cepatdan spontan



PERTANYAAN 3

3A
Saya bersedia meluangkan waktu saya

untuk orang lainuntuk orang lain

3B
Saya hanya menyediakan sebagian dari

waktu saya untuk orang lain



PERTANYAAN 4

4A
Saya selalu memperkenalkan diri pada orang lain

di setiap pertemuan

4B
Saya cenderung menunggu orang lainSaya cenderung menunggu orang lain

memperkenalkan diri pada saya



PERTANYAAN 5

5A
Saya memfokuskan pembicaraan saya

pada hal-hal yang menarik perhatian lawan bicarapada hal-hal yang menarik perhatian lawan bicara

5B
Saya memfokuskan pembicaraan saya

pada tugas, isu-isu bisnis, atau hal-hal yang
pokok-pokok saja



PERTANYAAN6

6A
Saya tidak tegas, dan mau bersabar dengan

kemajuan yang lambankemajuan yang lamban

6B
Saya adalah seorang yang tegas, dan pada

saat-saat tertentu agak kurang sabar



PERTANYAAN7PERTANYAAN7

7A
Keputusan yang saya buat selalu
berdasarkan fakta dan buktiberdasarkan fakta dan bukti

7B
Keputusan saya biasanya dipengaruhi oleh

perasaan, pengalaman, dan hubungan dengan
teman



PERTANYAAN 8

8A
Saya selalu berperan aktif dalam setiap obrolanSaya selalu berperan aktif dalam setiap obrolan

8B
Saya hanya berperan aktif pada obrolan dengan teman-
teman dekat saja



PERTANYAAN9

9A
Sayalebih senangbekerja sama dengan
oranglain, salingmendukung bilaoranglain, salingmendukung bila

memungkinkan

9B
Sayalebih memilihbekerja sendirian



PERTANYAAN10

10A
Saya bertanya dan bicara dengan hati- hatiSaya bertanya dan bicara dengan hati- hati

10B
Saya mengemukakan pernyataan empati

dan mengekspresikan perasaan secara langsung



PERTANYAAN 11

11A
Sayalebih memfokuskandiri pada
ide,konsep, danhasilide,konsep, danhasil

11B
Sayalebih memfokuskanpada
pribadi,interaksi, danperasaan



PERTANYAAN12

12A
Saya selalu menggunakan gerakan tubuh, ekspresi
wajah, dan intonasi suara untuk memperjelas poin-poin
pembicaraanpembicaraan

12B
Saya tidak menggunakan gerakan tubuh, ekspresi
wajah, dan intonasi suara untuk memperjelas poin-poin
pembicaraan



PERTANYAAN13

13A
Sayaterbuka padapendapat orang
lainlain

13B
Sayakurang sukapendapat orang
lain



PERTANYAAN14

14A
Sayamelakukan responterhadap
perubahan-perubahandengan secara
terencanaterencana

14B
Sayamerespon akibatdan
perubahan-perubahansecara dinamis
dantidak terencana



PERTANYAAN15

15A
Saya lebih suka menyimpan masalah- masalahSaya lebih suka menyimpan masalah- masalah

personal dan hanya menceritakan masalah personal
apabila terpaksa

15B
Saya dapat berbagi cerita dan perasaan pada

orang lain



PERTANYAAN16

16A
Sayaselalu mencaripengalaman dan
situasibarusituasibaru

16B
Sayalebih sukasesuatu danorang -
orangyang sudahsaya kenal
sebelumnya



PERTANYAAN17

17A
Sayamenghargai agenda,minat, dan
kepedulianorang lainkepedulianorang lain

17B
Sayaselalu langsung
mempertimbangkanagenda, minat,
danpikiran -pikiransaya



PERTANYAAN18

18A
Sayamerespon konflikdengan
kalemdan tidaklangsungkalemdan tidaklangsung

18B
Sayamerespon konflikdengan
langsung dancepat



O S D I
1A 1 1B 2 2B 0 2A 3
3B 3A 4A 4B
5A 5B 6B 6A
7B 7A 8A 8B7B 7A 8A 8B
9A 9B 10B 10A
11B 11A 12A 12B
13A 13B 14B 14A
15B 15A 16A 16B
17A 17B 18B 18A
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah



ApakahGaya ManajerialAnda…

Open : Terbuka
 Berorientasi hubungan
 Mendukung kebutuhan

orang lain
 Dapat membagi

Direct : Langsung
 Extroverted:

mengekspresikan pikiran
dan perasaannya
meskipun terkadang Dapat membagi

perasaan

Self Contained :
Tanggung jawab pribadi
 Berorientasi tugas
 Cenderung sempit /

kaku
 Kurang dapat berbagi

rasa (perasaan)

meskipun terkadang
agak “memaksa” atau
“ngotot”

 Biasanya cenderung
asertif sampai agresif

 Indirect : Tidak langsung
 Introverted: menahan,

menunggu
 Biasanya cenderung asertif

sampai pasif



GayaManajerial Anda

 O+D = Socializer Style (bersosialisasi)

 S+D = Director Style (mengarahkan)

 O+D = Socializer Style (bersosialisasi)

 S+D = Director Style (mengarahkan)

 I+S = Thinker Style (pemikir)

 I+O = Relater Style (penghubung)

 I+S = Thinker Style (pemikir)

 I+O = Relater Style (penghubung)



Sadari dan pahami kemudianbersikap dan
bertindakbijak & tepat dengan adanya…

DinamikaKelompok
&

DinamikaIndividu



KUNCI berhubungandengan
manusia…

Langkah Pertama untuk meningkatkanLangkah Pertama untuk meningkatkan
ketrampilan anda dalam berhubungan
dengan orang (relasi manusia yang
berhasil) adalah memahami orang dan
kodrat manusia dengan tepat

~ Les Giblin ~



Makhsudnya…

Bila anda mempunyai pemahaman yang tepat
mengenai orang dan kodrat manusia – bila anda
tahu mengapa orang melakukan hal – hal yang
mereka lakukan – bila anda tahu mengapa dan
bagaimana orang akan bereaksi di bawah kondisi
tertentu – maka anda dapat menjalin hubungantertentu – maka anda dapat menjalin hubungan
manusia dengan baik.

Hal tersebut, hanyalah soal mengenali dan
mengakui orang sebagai mana mereka adanya –
bukan apa yang anda kira/pikirkan tentang
mereka, dan bukan anda menginginkan mereka
menjadi apa.



5peran dalamteam work

DRIVER
PLANNER
ENABLER
EXEC
CONTROLLER



DRIVER

Mengembangkan
gagasan
Memberiarah
Menemukanhal – halMenemukanhal – hal

baru



PLANNER

Menghitung
kebutuhanteam
Merencanakan

strategikerjastrategikerja
Menyusunkerja



ENABLER

Ahlimemecahkan
masalah
Mengelolasumber

dayadaya
Menyebarkan

gagasan
Melakukannegosiasi



EXEC

Maubekerja
Menghasilkanoutput
Mengkoordinir
MemeliharateamMemeliharateam



CONTROLLER

Membuatcatatan
Mengaudit
Mengevaluasi

kemajuanteamkemajuanteam



KenapaKita Butuh Team?

SupermanIs Dead!
Tidakpernah ada supermandi dunia
Yang ada adalahsuperteam!
Bikin team IdealmuBikin team Idealmu
KarenaTiap manusiaPunya Potensi.
Dan Karena setiap manusiaadalah

istimewa,.



FiveFunctions ofLeadership
(regardess ofthe situation)

@Planning
@Organizing@Organizing
@Staffing
@Motivating
@Controlling



TujuhPilar dalam
SelfAuthorized Leadership

1. Kepedulian – Caring

2. Keberanian – Courage

3. Kejujuran – Honesty3. Kejujuran – Honesty

4. Keutuhan – Integrity

5. Tanggung Jawab – Responsibility

6. Kesetiaan – Loyality

7. Keadilan - Fairness



At First we make habbit,
at last habbit make you



PIKIRANMU adalah AWAL dari PERKATAANMU
PERKATAANMU adalah AWAL dari PERBUATANMU
PERBUATANMU adalah AWAL dari KEBIASAANMU
KEBIASAANMU adalah AWAL dari KARAKTERMU
KARAKTERMU adalah AWAL dari TAKDIRMU

PIKIRANMU adalah TAKDIRMU

SelamatBerkarya Anak Muda…
^___________^


