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Jadi Gini…
Bayangkan jika kita menjadi seorang pemimpin 
di suatu organisasi. Lalu ketika kita 
menyampaikan pendapat, ada beberapa 
anggota yang masih kesulitan menerima pesan 
yang kita maksud? Kira-kira apa yaa 
penyebabnya?



Gaya Komunikasi
Yap… Gaya komunikasi. Intinya, cara kita dalam 
menyampaikan suatu pendapat ke banyak orang. 
Beberapa orang terkadang mengalami kesulitan 
dalam menerima pesan yang kita sampaikan. 
Penyebabnya adalah gaya komunikasi yang kita 
gunakan. Untuk itu, kita perlu memahami gaya 
komunikasi yang kita miliki. 

Gaya komunikasi juga memiliki beberapa tipe, 
loh. Yuk, kita bahas satu per satu.



1. Pasif
Orang yang masuk ke tipe ini biasanya adalah 
orang yang pendiam, kaku, dan sering tidak 
“menonjol” jika ada kegiatan organisasi/tim. 
Jika dia menjadi pemimpin, orang ini selalu 
menghasilkan keputusan ‘yes’ karena 
orangnya cenderung gaenakan dengan 
anggotanya. Alhasil keputusan tersebut malah 
berujung menjadi beban buat dia. Sungguh 
kasihan…



2. Agresif
Tipe ini cenderung lebih berani dalam 
mengemukakan pendapat. Sampai-sampai, ia 
sering mendominasi ketika rapat atau percakapan 
berlangsung. Untuk orang yang masuk ke tipe ini, 
kalau ngomong jangan asal ‘tembak’. Sebab, tipe 
ini seringkali berbicara dulu sebelum berpikir 
sehingga dapat berdampak pada program jangka 
panjang dan hubungan antar anggota. 



3. Pasif-Agresif
Kalau ini, gabungan antara keduanya. Orang yang 
masuk ke tipe ini, cukup didefinisikan satu kalimat, 
yaitu “diam-diam menghanyutkan.”

Kenapa?
Sebab, orang ini terlihat diam di permukaan, tetapi 
memiliki ambisi yang agresif dalam mendorong 
tindakannya. Biasanya tindakan mereka tidak 
selalu sejalan dengan apa yang mereka katakan. 
Contoh yang paling sering ditemukan adalah 
ketika persiapan ujian, tipe ini mungkin nampak 
diam dari luar, tetapi di dalam pikirannya, ia belajar 
sangat giat.



Lalu, bagaimana cara menghadapi 
orang yang memiliki tipe-tipe gaya 
komunikasi itu yaa?  
Jawabannya, selow aja dan jangan panik. Jika kita 
menemukan orang dengan tipe gaya komunikasi yang 
berbeda entah di suatu tim atau organisasi. Kita bisa 
pakai cara ini.

➢ Pasif:
• Dialog mendalam
• Tawarkan ide dan pendapat mereka
• Beri pertanyaan yang diuraikan (usahakan dengan 

memberi pertanyaan yang dijawab dengan 
penjelasan, tidak hanya ‘iya atau tidak’)



Lanjut…
➢ Agresif:

● Tenang dan tegas
● Profesional dalam bercakap
● Ketahui kapan harus ‘leave the chat’

➢ Pasif - Agresif 
● Buat permintaan yang jelas 

(hindari multitafsir)
● Mintalah tanggapan mereka 

dengan jujur
● Hadapi perilaku negatif



Aku Jadi Relawan Microblog, 
Kalian Bisa Jadi Relawan Like 

and Share Postingan ini
“Kebingungan bisa diatasi dengan rasa ingin 

tahu, jadi bagikan postingan ini biar di 
sekitar kalian nggak bingung.”

-Adzhar



● Tipe-tipe Gaya Komunikasi bagi 
Pemimpin (Shania Aulia)

● https://pemimpin.id/tipe-tipe-gaya-komu
nikasi-bagi-pemimpin/

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari 
penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.

Sumber:


