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The Human Voice 
Suara yang kita mainkan, mungkin suara yang 
paling kuat didunia dan satu-satunya yang bisa 
memulai perang atau mengatakan I love you

Beberapa orang memiliki pengalaman saat 
mereka berbicara, orang-orang tidak
mendengarkannya. Pernah mengalaminya?

Kenapa ya ini terjadi?



Menurut Julian Treasure, 

seven deadly 
sins of speaking

Gossip

Judging 

Negativity

Complaining

ExcuseLying

Dogmatism



So here we go!
Ada 7 hal yang harus kita hindari karena ini adalah kebiasaan 
yang menjebak dan merusak komunikasi kita

1. Gossip. Menjelek-jelekkan orang di belakang kita, bukan 
kebiasaan yang baik. Sekarang membicarakan orang lain, 
5 menit kemudian bisa saja kita yang dibicarakan

2. Judging. Orang seperti ini dan sangat sulit mendengarkan 
seseorang ketika kita tau ia akan menghakimi kita

3. Negativity. Sulit untuk mendengarkan seseorang yang 
negatif. Saat akan bertemu, rasanya mendengarkan 
semangat dan kebahagiaan dari seseorang terdengar jauh 
lebih menarik daripada memperhatikan hal-hal negatif

4. Mengeluh. Kita bisa melakukan complaining  tentang 
politik, cuaca, olahraga atau apapun itu, tapi sebenarnya 
complaining adalah viral misery



5. Excuse. Kita semua pernah bertemu orang ini dan 
mungkin kita pernah menjadi orang ini. Ada orang yang suka  
melemparkan kesalahannya pada siapa saja dan tidak 
bertanggung jawab atas tindakan mereka 
6. Lying. Melebih-lebihkan, menambah-nambahkan. Ini 
kadang seperti meremehkan bahasa kita dan sangat 
mungkin berubah dengan cepat menjadi kebohongan. 
Sangat sulit mendengarkan orang dan kebohongannya
7. Dogmatisme. Terlalu banyak mencampuradukkan fakta 
dan  pendapat atau ide, sehingga sulit untuk mendengarkan 
seseorang yang membagikan pendapat yang seolah-olah itu 
adalah satu-satunya kebenaran.



Honestly (Jujur, lugas dan jelas dengan perkataan ) 

Authenticity (Jadilah diri kamu sendiri, berpegang 
pada kepercayaan kita)

Integrity (melakukan apa yang kita katakan)

Love (bukan tentang cinta yang romantis, tapi mendoakan 
kebaikan untuk seseorang)

Adakah cara positif untuk melihatnya? Tentu ada.

Julian menyarankan 4 landasan penting agar kita bisa 
berpegang teguh terhadap perkataan kita dan bisa 
mengubah dunia dengan Konsep HAIL (untuk 
menyapa atau memuji secara antusias)



Bagaimana cara kamu mengatakannya?

Kamu punya toolbox yang hebat, sayangnya 
toolbox jarang dibuka oleh sebagian orang
 



1. Register 
Kita dapat mengubah suara kita tergantung dari mana kita berbicara. Kita 
dapat berbicara dari hidung atau turun ke tenggorokan, atau bahkan dada kita

2.  Timbre 
Warna nada menentukan bagaimana suara kita terasa. Penelitian 
menunjukkan bahwa orang lebih menyukai suara yang halus dan hangat, 
seperti coklat panas hehe

3. Prosody
Kita menggunakan ini untuk memberi makna dalam sebuah percakapan

4. Pace 
Kita bisa menjadi bersemangat ketika kita mengatakan sesuatu 
dengan cepat, atau kita bisa melambat untuk menekankan sebuah 
pernyataan. variasi kecepatan dapat menambah kekuatan dan 
kepercayaan 

5. Pitch 
Berjalan seiringan dengan pace, memberikan dua penyampaian 
yang berbeda ketika kita menggunakan nada 

6. Volume
Seberapa kuat dan pelan kita mengatakan sesuatu, tentu saja juga 
mengubah penyampaian kita. Memvariasikan volume kita akan 
memberi semangat dan membuatnya lebih mudah untuk 
mendengarkan dengan cermat



Gimana? Seruu kann!!
Jangan lupa hindari hal-hal yang merusak komunikasi kita
Lakukan 4 landasan penting dan optimalkan toolbox yang kita 
punya!! 



● How to Speak So That People Want to 
Listen 

● https://m.youtube.com/watch?v=eIho2S
0ZahI

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:


