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The Body of the Interview

Panduan Wawancara

 Panduan wawancara 
bukanlah daftar pertanyaan, 
namun berisi topik, garis 
besar yang disusun secara 
seksama yang akan dibahas 
selama wawancara.

 Contoh : Wawancara 
Konseling di Tempat Kerja

Pedoman :

 Identitas interviewer

 Masalah dengan keluarga

 Masalah dengan rekan 
kerja

 Masalah dengan atasan

 Masalah pekerjaan



The Body of the Interview

Mengembangkan Panduan Wawancara

 Buat topik wawancara 

 Siapkan subtopik di bawah setiap topik 
utama



The Body of the Interview



A Nonscheduled Interview (Wawancara Tidak 
Terencana)

Wawancara tidak terencana menjadi sangat tepat ketika wawancara hanya 
berlangsung singkat

Hanyalah sebuah panduan wawancara dengan tidak ada pertanyaan 
dipersiapkan sebelumnya.

Butuh keterampilan yang tinggi

Sulit mengontrol batas waktu

Bias pewanwancara sering terjadi yaitu membuat pertanyaan yang tidak 
direncakan



A Moderately Scheduled Interview (Wawancara 
Cukup Terencana)

Daftar pertanyaan 
dibuat dan 

dijadikan panduan 
wawancara 
(terdapat 

pertanyaan-
pertanyaan 
selanjutnya)

Pertanyaan yang 
berkembang bisa 
saja melebar dari 

daftar rencana 
pertanyaan selama 
tidak melenceng 

jauh

Mengurangi 
bahaya penciptaan 

pertanyaan di 
tempat



A Highly Scheduled Interview
(Wawancara Sangat Terencana)

Menggunakan 
semua pertanyaan 

yang telah disiapkan 
sebelumnya

Sangat mudah untul 
dilakukan

Mengorbankan 
fleksibilitas dan 

adaptabilitas untuk 
kontrol



A Highly Scheculed Standardized Interview
(Wawancara Sangat Terencana dengan 

Standaridisasi)

Wawancara yang benar-benar terencana dan terstruktur

Pertanyaan dan pilihan jawaban sudah disediakan

Sangat mudah untuk dilakukan, direkam, dan disimpulkan

Sifat informasinya terbatas

Wawancara ini memberikan presisi, kemudahan untuk pengulangan, dan 
keandalan (reliabilitas) 



A Strategic Schedules (Kombinasi 
Perencanaan)

Mempertimbangkan strategi kombinasi 
perencanaan

Kombinasi rencana memudahkan 
interviewer untuk memenuhi kebutuhan 
yang beragam



Opening the Interview

 Diperlukan dua pihak untuk menjadikan wawancara 
sukses

 Fungsi utama : memotivasi kedua belah pihak agar 
berpartisipasi secara sukarela untuk berkomunikasi 
secara bebas dan akurat

 Pembukaan harus seperti dialog, bukan monolog

 Contoh :

 “Bagaimana kabarmu pagi ini?”

 “Hari yang bagus bukan?”



1. Proses Dua Langkah

 Pembukaan adalah 
proses dua langkah 
membangun 
hubungan dan 
orientasi pihak lain 
yang mendorong 
partisipasi aktif dan 
kemauan untuk 
melanjutkan ke 
dalam wawancara.

 Rapport : Membangun hubungan 
kesesuaian

 Kesesuaian adalah proses 
membangun dan mempertahankan 
hubungan antara interviewer dan 
interviewee dengan menciptakan 
perasaan baik dan kepercayaan

 Orientasi kepada pihak lain

 Menjelaskan tujuan, panjang 
waktu, sifat wawancara, bagaimana 
informasi akan digunakan, dan 
mengapa memilih pihak tersebut 
untuk wawancara



2. Teknik Pembukaan Verbal

 Menyesuaikan atau 
beradaptasi dengan 
responden dan situasi 
dalam pembukaan

 Sebutkan Tujuan

 Meringkas Sebuah Masalah

 Jelaskan bagaimana sebuah 
masalah ditemukan

 Menawarkan Sebuah Insentif 
atau Hadiah

 Permintaan Saran atau Bantuan

 Mengenal Posisi Responden

 Mengacu Pada Orang yang 
Mengirim Anda

 Lihat Organisasi Anda

 Meminta Jangka Waktu Tertentu

 Gunakan Kombinasi



3. Teknik Pembukaan Komunikasi Noverbal

 Kesan pertama sering 
menjadi langkah awal 
kesuksesan alur 
komunikasi

 Sinyal ketulusan, 
kepercayaan, 
kehangatan, 
ketertarikan, dan 
keseriusan

 Teritorial

~ ketuk pintu sebelum masuk, masuk 
dengan senyum, anggukan kepala

 Wajah, Penampilan dan Busana

~ memberi tanda yang tepat dalam 
pembukaan

 Sentuhan

~ kenali saat tepat ketika dan dengan 
siapa Anda akan bersentuhan

 Membaca Komunikasi Nonverbal

~ Jenis kelamin dan budaya 
menentukan pembukaan komunikasi 
nonverbal



Closing the Interview
 Penutupan merupakan bagian terpenting dalam 

sebuah wawancara karena tidak hanya memberi efek 
kesuksesan wawancara, tetapi juga hubungan antara 
semua pihak dan situasi

 Bersikap terbuka dan tenang ketika sebuah wawancara 
akan usai

 Senggangkan waktu sejenak dan ucapkan terima kasih 
pada akhir kalimat penutupan 



Pedoman Menutup Wawancara

 Apapun teknik yang digunakan, libatkan narasumber dalam 
penutupan

 Penawaran Menjawab Pertanyaan

 Gunakan Pertanyaan Penerimaan

 Nyatakan Penyelesaian dari Tujuan Utama

 Buat Pertanyaan Pribadi

 Buat Pertanyaan Profesional

 Tanda Waktu Habis

 Jelaskan Alasan Penutupan

 Ungkapkan Terima Kasih atau Kepuasan

 Atur Pertemuan Berikutnya

 Ringkasan Wawancara



Tindakan Penutupan Nonverbal

 Rencanakan penutupan dengan cermat seperti dalam 
opening & body interview

 Tentukan menutup teknik yang paling cocok

 Contoh : melihat jam, inattending behavior (membuat
gerakan tangan seolah2 sudah mau selesai, berdiri, dll)



Summary

 Semua tiga bagian dari setiap wawancara: opening, body, 
dan closing -sangat penting untuk keberhasilannya.

 The Opening mempengaruhi bagaimana kedua belah pihak 
memandang diri mereka sendiri dan satu sama lain.

 The Body harus hati-hati terstruktur dengan urutan yang 
tepat yang memandu pertanyaan.

 The Closing tidak hanya membawa wawancara berakhir, 
tapi mungkin meringkas informasi.


