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Bahasa 
tubuh
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KOMUNIKASI TUBUH

Biasa juga disebut 
Kinestetik, adalah 

komunikasi sederhana yang 
dihasilkan oleh tubuh Anda. 

Termasuk kontak mata, 
ekspresi wajah, gerak tubuh, 

postur, dll.
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PENENTU KOMUNIKASI LISAN
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EKSPRESI DAN KONTAK MATA

UNTUK “PELAYANAN PRIMA”

DO’S

• Tatap lawan 
bicara dg ramah

• Senyum

• Tunjukkan 
semangat/

antusiasme

DON’T’S

• Kedap-kedip

• Main mata

• Melotot

• Pandangan 
menyelidik

• Pandangan sinis

• Pandangan 
meremehkan

• Mengerutkan dahi

• Cemberut

• Menguap

• Mengeraskan rahang
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GESTUR UNTUK

“PELAYANAN PRIMA”

DO’S

• Menganggukkan 
kepala

• Menggunakan 
telapak tangan 
terbuka untuk 
meunjukkan 
sesuatu yang 
jauh

• Menggunakan 
telunjuk untuk 
menerangkan 
hal-hal yang 
detil.

DON’T’S

• Mengorek kuping/hidung

• Menggaruk-nggaruk kepala

• Menggunakan telunjuk 
untuk memanggil orang atau 
menunjuk sesuatu yang jauh

• Mendongakkan kepala 
secara berlebihan

• Mengangkat bahu

• Menghela nafas dalam-
dalam

• Sering melirik jam

• Memalingkan muka
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POSTUR UNTUK

“PELAYANAN PRIMA”

DO’S

• Berdiri tegak

• Duduk tegak

• Pada saat duduk, 
condongkan bahu 
agak ke depan 
ketika berbicara.

DON’T’S

• Bersandar ke kursi

• Menaruh dua tangan 
di depan dada 
(besedekap)

• Bertopang dagu

• Menaruh tangan di 
belakang kepala

• Menaruh tangan di 
saku

• Berkacak pinggang
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EKSPRESI

Diantara kemampuan non-verbal 
yang Anda miliki, 

kontak mata dan ekspresi wajah
merupakan yang terpenting. 
Mengapa? Karena:

 Mengkomunikasikan pesan 
kognitif 

 Mengkomunikasikan emosi

 Mengkomunikasikan kekuatan
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Bagaimana Anda 
menggunakan EKSPRESI 

WAJAH secara efektif?

1. Jadilah diri Anda 

sendiri

2. Jangan berlebihan

3. Pikir apa yang Anda 

katakan

4. Senyum
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KOMUNIKASI EFEKTIF 
DENGAN HUBUNGAN YANG SEHAT

Hal-hal yang tidak 
diungkapkan dengan 

kata-kata, tapi dengan 
isyarat, raut muka, dan 
sikap sesungguhnya 

berbicara lebih lantang 
dari ucapan.
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GERAK TANGAN DAN 

LENGAN
Penggunaan komunikasi tubuh 

yang lain yang dapat  
mengefektifkan pembicaraan 
atau  memperoleh perhatian 
audience, tergantung 
bagaimana menggunakannya:

1. Membuat simbol

2. Menekankan kata

3. Mengilustrasikan pesan verbal
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POSTUR

Meskipun postur tidak 
merupakan perilaku komunikasi 
verbal utama pada kegiatan 
keseharian, postur sangat 
penting untuk pembicara, karena:

1. Postur mengkomunikasikan 
pikiran seseorang

2. Postur dapat 
mengkomunikasikan 
kepercayaan diri atau 
ketidakpercayaan diri seseorang.
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Postur untuk mengkomunikasikan 
PERASAAN POSITIF pada audience

1. Sebelum Anda berbicara, selalu duduk 
tegak dan tampil dengan tenang, 
meskipun barangkali Anda tidak merasa 
demikian.

2. Bila saat tiba Anda untuk presentasi, 
berjalanlah ke depan dengan postur 
yang benar.

3. Pertama Anda memulai presentasi 
usahakan dengan postur formal tetapi 
rileks.

4. Gunakan ekspresi panggung/podium.
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FEED BACK DARI AUDIENCE
Apa yang Anda lakukan 

bila audience anda 
menguap, kelihatan 
bosan, bersandar di 
kursi, dan tidak 
percaya?

1. Menggunakan humor

2. Berhenti secara efektif

3. Variasikan pitch


