
KETRAMPILAN WAWANCARA : 
ENCOURAGE, PARAFRASE, 

REFLECTION OF FEELING



PENGANTAR

 Encourage dan parafrase adalah dasar untuk
pemahaman empatik dan memungkinkan
interviewer untuk berkomunikasi dengan
interviewee/klien bahwa interviewer
mendengarkan apa yang interviewee bicarakan.

 Interviewer mengatakan kembali apa yang
dia dengar, menggunakan kata-kata kunci
interviewee/klien  mengklarifikasi apa yang
telah dikatakan



ACTIVE LISTENING SKILLS: 
ENCOURAGING 

 Encouragers : berbagai cara verbal dan nonverbal yang 
dilakukan oleh konselor / interviewer untuk meminta klien 
agar terus bicara

 Contoh :

 Nonverbal: menggangguk kepala, ekspresi wajah 
yang positif untuk mendorong klien terus bicara.

 Verbal : Ucapan-ucapan lisan minimal seperti 
“Ehmmm...”, “Ho..oh”, “Ya...”, “Oke...” dan “Lalu..” 
memiliki efek yang sama. 

 Diam disertai dengan komunikasi nonverbal yang 
tepat bisa menjadi jenis lain dari encourager.



Paraphrasing
 Fokus pada konten dan menjelaskan apa yang telah
dikomunikasikan

 Parafrase akan menunjukkan kepada klien bahwa Anda
telah mendengar apa yang telah dikatakan dan
mendorong klien untuk bergerak lebih jauh dalam diskusi

Reflection of feelings
 Mengidentifikasi emosi kunci dari klien dan memberi dia
untuk memperjelas pengalaman afektif

 Sering dikombinasikan dengan parafrase dan ringkasan.

Reflection of content

(Paraphrasing) VS
Reflection of 

feelings



PARAPHRASING (REFLECTION OF CONTENT)

Parafrase sering disebut dengan reflection of content 
umpan balik kepada klien, esensi dari apa yang baru
saja dikatakan dengan mempersingkat dan
mengklarifikasi komentar klien

Parafrase tidak menirukan, namun menggunakan kata-
kata Anda sendiri ditambah kata-kata penting dari klien

Tujuan dari parafrase adalah memfasilitasi eksplorasi
dan klarifikasi masalah klien



Dimensi-dimensi yang Penting Dalam 
Parafrase

 A sentence stem, terkadang menggunakan nama klien

A sentence stem tidak selalu digunakan, dan jika terlalu
sering digunakan dapat membuat komentar Anda seperti
sedang membeo

Contoh :

“Andhita, saya mendengar Anda berkata...., “

“Hendrik, terdengar seperti....”

“Sepertinya situasinya....”



Dimensi-dimensi yang Penting Dalam 
Parafrase

 The key word yang digunakan oleh klien untuk
menggambarkan situasi atau orang

 Inti dari apa yang klien katakan dengan cara disingkat dan
bentuk yang lebih jelas (bukan mengulangi kalimat klien)

Check-out untuk akurasi

 pertanyaan singkat pada akhir parafrase, meminta 
klien untuk memberikan feedback apakah parafrase 
relatif benar.

Contoh :

“Apakah aku sudah benar?”

“Apakah saya mendengar Anda secara benar?



REFLECTION OF 
FEELINGS



ACTIVE LISTENING SKILLS: 
REFLECTION OF FEELING 

Bagaimana mengidentifikasi emosi klien?

Melalui labeling perilaku klien secara afektif
seperti kata-kata “sad”, “mad”, “glad” and
“scared”

Sad unhappy, depressed, tearful, etc.
Mad angry, annoyed, hostile, etc.
Glad happy, relaxed, comfortable, etc.
Scared frightened, anxious, worried, etc



FUNGSI UTAMA

Membuat feeling yang implisit menjadi eksplisit dan
jelas

Karena yang mendasari kata-kata dan perilaku klien
adalah feelings dan emotions



FUNGSI SEKUNDER

‘Mengeluarkan’ dunia emosional klien/interviewer

Membantu klien/interviewer memilah perasaan yang ‘mixed’
atau ambivalent terhadap orang lain dan peristiwa

‘Mendaratkan’ konselor dan klien pada pengalaman dasar.
Karena ada kecenderungan untuk ‘lari’ dari perasaan-
perasaan yang dalam

Keputusan-keputusan yang dibuat sering didasari oleh
pengalaman emosional > penting untuk membantu
klien/interviewee untuk mengidentifikasikan perasaannya


