


Distracting habits (kebiasaan yg
mengganggu)

Memainkan rambut

Memainkan cincin

Memasukan tangan ke saku

Mengklik pulpen terus menerus

Berputar ruangan

Sadari bahwa pendengar memperhatikan 
kebiasaan Anda, dan membentuk penilaian,
saat berkonsentrasi pada pesan Anda.



Posture

• Postur dapat mencerminkan emosi seseorang, 
sikap dan niat

• Open and Closed Posture: Dua bentuk postur 
telah diidentifikasi, 'terbuka' dan ‘tertutup', 
yang dapat mencerminkan tingkat 
kepercayaan individu, status atau penerimaan 
terhadap orang lain.



Threatening gestures (gerakan
ekspresif/ mengancam)

Jari menunjuk dan tinju mengepal
menghasilkan pesan yang sangat kuat dan 
agresif (mengintimidasi). 

Cocok dilakukan dalam sebuah kampanye

Sebaiknya tidak dilakukan jika Anda ingin 
dikenal sebagai seseorang yg santai



berbohong, tidak terbuka untuk berkomunikasi, menyembunyikan sesuatu tapi apa?,
mengancam, sikap bermusuhan, tidak aman, agresif, pikiran tertutup, tertarik,
defensif tertutup, berpikir anda bodoh, tidak sabar untuk pergi/meninggalkan



• Posisi tertutup : tangan terlipat, kaki disilangkan 
atau diposisikan sedikit miring dari orang dengan 
siapa mereka berinteraksi. 

• Postur terbuka Anda mungkin berharap untuk 
melihat seseorang langsung menghadap Anda 
dengan tangan terpisah di lengan kursi. 

• Postur terbuka mengisyaratkan keterbukaan atau 
minat seseorang dan kesiapan untuk 
mendengarkan, sedangkan Postur tertutup 
menyiratkan ketidaknyamanan atau 
ketidaktertarikan.

Open&Close Communication



Eye Contact

• Kontak mata merupakan aspek penting dari 
perilaku non-verbal. Dalam interaksi 
interpersonal, itu menyajikan tiga tujuan 
utama:

• Untuk memberikan dan menerima umpan 
balik: Melihat seseorang memungkinkan 
mereka tahu bahwa penerima berkonsentrasi 
pada isi pesan. 



• Tidak mempertahankan kontak mata dapat 
menunjukkan ketidaktertarikan. Komunikasi 
mungkin tidak menjadi proses halus jika receiver 
“averts/memalingkan” mata mereka terlalu 
sering.

• Bila Anda tidak menyukai seseorang, Anda 
cenderung menghindari kontak mata dan ukuran 
pupil sering berkurang. Di sisi lain, pemeliharaan 
kontak mata yang positif merupakan sinyal tujuan
yg dapat menarik lawan bicara.



Studi Edward Hall mengenai jarak (Personal Distance):

Jarak intim

• Fase
sentuhan
sampai 45 
cm.

• Menyentuh
, 
merasakan
suara, bau
atau napas
dari
pasangann
ya

• Hubungan
psikologis.

Jarak personal

• Batas 
pribadi
seseorang
yang tidak
bisa
disentuh.

• Berjarak
antara 75-
120 cm.

Jarak sosial

• Kita dengan
orang-
orang lain.

• 210-360 
cm.

• Pekerjaan
yang 
bersifat
formal. 

Jarak publik

• 360-450 cm 
bisa
mengambil
sikap
mempertah
ankan diri.

• Jarak
antara
panggung
opera 
dengan
penonton
nya.  
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