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(bagaimana cara mengatakan “aku tidak percaya kamu” 
tapi tidak mengatakan “aku tidak percaya kamu”)
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Mengatasi kepercayaan yang rendah dalam 
suatu hubungan adalah 

masalah  yang menantang
Segera setelah kata “kepercayaan” disebutkan, 

emosi mulai  meningkat, sikap defensif 
meningkat, dan orang - orang mulai merasa 
tidak nyaman  dengan arah pembicaraan.

Kunci untuk mengatasi kurangnya  
kepercayaan dalam suatu hubungan  adalah 
tidak fokus pada kepercayaan itu  sendiri, 
tetapi pada perilaku yang  menyebabkan 

kepercayaan rendah



Bagaimana anda  
menyampaikan kepada  

seseorang yang tidak anda  
percayai dengan hanya  

berbicara tetang perilaku

tapi bagaimana anda 
melakukannya?



1. Diagnosis Elemen  Kepercayaan 
Mana Yang  Rendah

Sebelum membahas perilaku spesifik yang menyebabkan  
rendahnya kepercayaan, kita harus mendiagnosis elemen  
kepercayaan mana yang terkikis. Itu karena kepercayaan  bukanlah 
konsep satu dimensi. Penelitian menunjukkan  bahwa kepercayaan 
terdiri dari empat elemen: kompetensi,  integritas, kepedulian, dan 
ketergantungan. Bergantung  pada konteks dan sifat hubungan, 
beberapa elemen  mungkin lebih ditekankan daripada yang lain, 
tetapi  semuanya penting dan dibutuhkan sampai batas tertentu.
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2. Identifikasi Perilaku Spesifik Yang 
 Menyebabkan Kepercayaan Rendah

Jarang ada situasi dimana kita tidak mempercayai segalanya tentang  
individu. Hampir selalu ada satu atau dua perilaku utama  yang 
mendorong erosi kepercayaan dalam hubungan. Setelah kita mengakui 
elemen kepercayaan mana yang rendah, kemudian kita dapat 
mempersempit perilaku yang  menyebabkan bawah kepercayaan.

3. Berikan Umpan Balik  Tentang Perilaku  Tersebut

Memberi umpan balik kepada seseorang adalah momen kepercayaan 
dalam hubungan. Ini adalah kesempatan untuk membangun 
kepercayaan atau mengikisnya. Memberikan umpan balik tentang 
perilaku spesifik tersebut dan mengembangkan rencana untuk 
memperkuatnya agar bergerak maju.



Dengan mendiagnosis elemen  
kepercayaan yang terkikis dalam suatu  

hubungan, mengidentifikasi perilaku  
spesifik pada akar masalah, dan  

mendiskusikan cara untuk mengatasinya,  
Kita bisa mendapatkan kepercayaan  

kembali ke jalurnya sambil  
mempertahankan dan mengembangkan  

hubungan.



Sumber:
How To Say “I Don’t Trust You” Without Saying “I 

Don’t Trust  You”(Randy Conley)

Link:
https://leadchangegroup.com/how-to-say-i-dont-trust-you-  

without-saying-i-dont-trust-you/

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.


