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• Bentuk-bentuk wawancara
non tradisional
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INTERAKTIF

Wawancara adalah interaktif karena adanya pertukaran
atau pembagian, sebuah peran, tanggung jawab,
perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi

 Interaksional tidak berarti posisi yang sejajar  kedua
belah pihak harus menetapkan rasio pembagian waktu
yang tepat

 Interaksional berarti kedua belah pihak bertanggung
jawab atas masing-masing peran

Wawancara merupakan komunikasi yang menekankan
pada kolaborasi antara verbal dan non verbal



Wawancara merupakan interaksi beragam
variable yang dinamis, terus-menerus. Dalam
berinteraksi, semua pihak memberikan energy
yang berkeinginan untuk mencapai sebuah
tujuan.

 Interaksi komunikasi tidak bersifat statis. Peranan
berganti, ada pertukaran informasi, penyampaian
perasaan dan motif memproduksi reaksi dan
mengacu pada area baru yang tidak terduga.

PROSES



lnjtn

Manusia sebagai komunikator selalu mengirim
dan menerima pesan secara terus-menerus.
Hasilnya, setiap komunikator memiliki
kesempatan mengubah jalannya perbincangan
kapan saja selama proses berlangsung.

Masing-masing pihak melibatkan sebuah interaksi
persepsi, mellaui pesan verbal dan non verbal,
tingkat kepuasan, umpan balik, pemahaman,
motivasi, harapan dan asumsi.
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Kedua belah pihak membawa pengetahuan,
pengalaman, harapan, tekanan dan keterbatasan
pribadi ke dalam interaksi. Setiap wawancara
muncul pada waktu, lokasi dan lingkungan
khusus, lalu dipengaruhi oleh lingkungan sekatar
yang kadang diikuti dengan beragam kejadian
yang dapat memberi dampak baik atau buruk.

Semua komunikasi bertempat pada konsteks
kebudayaan (cultural context).



PIHAK

Wawancara merupakan
proses dyadic (dua pihak).
Dalam setiap situasi, selalu
ada dua pihak 

pewawancara dan pihak
yang diwawancara.

 Lebih dari dua orang
mungkin terlibat dalam
sebuah wawancara, tetapi
tidak pernah lebih dari dua
pihak pewawancara dan
pihak yang di wawancarai



TUJUAN

 Setidaknya satu dari dua pihak harus datang pada
wawancara dengan sebuah tujuan penting, selain
kesenangan, dan niat untuk fokus terhadap subjek masalah.

Determinasi dan keseriusan tujuan ini membedakan
wawancara dari perbincangan sosial atau informal, Saat
perbincangan jarang direncanakan sebelumnya, wawancara
harus punya tahap persiapan rencana dan struktur, bahkan
meskipun sedikit keluar jalur.

Dalam wawancara efektif, pewawancara merencanakan
pembukaan, memilih topic, menyiapkan pertanyaan,
mengumpulkan informasi dan menemukan cara jalannya
wawancara.



KETERAMPILAN WAWANCARA
(Bertanya)

Sebuah wawancara, 
merupakan proses 
komunikasi interaksi antara
dua pihak setidaknya salah
satunya telah menentukan
tujuan serius yang 
melibatkan Tanya jawab
dari sebuah pertanyaan.



LATIHAN 1
1. Seorang siswa bertemu dengan dokter dan suster untuk

mengetahui kapan ia dapat kembali bergabung latihan dengan
kelompok senamnya

2. Tiga orang supervisor sedang berdiskusi langkah mereka untuk
melihat performa kinerja pada kuartal kedua di tahun ini

3. Seorang dosen pembimbing berdiskusi kemungkinan
penjadwalan ulang kelas dengan siswanya

4. Seorang representative dari manajemen perusahaan konstruksi
bertemu dengan sekelompok mahasiswa dalam sebuah bursa
kerja

5. Seorang perekrut navy bertemu dengan pelamar potensial
pada acara pembukaan lowongan disebuah pusat perbelanjaan



6. Profesor menanyakan pertanyaan tentang tugas studi kasus
dan prakteknya dalam desain perangkat komputer

7. Dua anggota dari sebuah perusahaan konsultan arsitektur yang
membahas proposal bangunan dengan pengawas sekolah

8. Seorang mahasiswa berbicara di telp dengan alumnus
kampusnya tentang kontribusi untuk dana beasiswa

9. Seorang reporter televisi bertemu dengan wakil presiden untuk
urusan mahasiswa dan dekan untuk membicarakan kekerasan
dikampus

10. Seorang sales representative berkeinginan menjual barang
pada dua orang bersaudara yang berencana membuka took
pakaian pria



BENTUK-BENTUK WAWANCARA
TRADISIONAL



Wawancara memberi informasi

Wawancara mengumpulkan informasi

Wawancara seleksi

Meninjau perilaku responden

Meninjau perilaku pewawancara

Persuasif



BENTUK-BENTUK WAWANCARA
NON-TRADISIONAL



Wawancara terfokus pada kelompok

Wawancara telepon

Wawancara konferensi video

Wawancara e-mail

Wawancara virtual


