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Percakapan merupakan bagian 
penting dari kehidupan se-
hari-hari kita. Baik dalam ling-

kungan kerja, sosial, atau keluarga, 
kemampuan untuk berkomunikasi 
dengan efektif dan efisien sangat-
lah penting. Namun, tidak semua 
orang dapat melakukan percakap-
an dengan baik. Maka dari itu, ha-
dirnya konsep "Brain-based Con-
versation" menjadi solusi untuk 
masalah ini.

Brain-based Conversation adalah 
pendekatan percakapan yang ber-
basis pada pemahaman tentang 
bagaimana otak bekerja dan mem-
proses informasi. Konsep ini dida-
sarkan pada penelitian neurologis 
yang menunjukkan bahwa otak 
berperan penting dalam mempro-
ses informasi dan dalam interaksi 
sosial. Dengan memahami bagai-
mana otak berfungsi, seseorang 
dapat mengembangkan keteram-
pilan percakapan yang lebih efektif.

Konsep Brain-based Conversati-
on sangat penting karena mampu 
membantu meningkatkan kemam-
puan seseorang dalam berkomu-
nikasi. Melalui pendekatan ini, se-
seorang dapat belajar untuk lebih 
memahami perspektif orang lain, 
merespons secara efektif, dan ber-
komunikasi dengan cara yang lebih 
tepat sasaran.
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Landasan risetnya didasarkan 
pada penelitian neurologis dan psi-
kologis yang menunjukkan bahwa 
otak memainkan peran penting 
dalam interaksi sosial. Dengan me-
mahami bagaimana otak berfung-
si, seseorang dapat mengembang-
kan keterampilan percakapan yang 
lebih efektif.

Makna dari Brain-based Conversa-
tion adalah memahami bagaimana 
otak berfungsi dalam memproses 
informasi dan menggunakan pe-
mahaman ini untuk mengembang-
kan keterampilan percakapan yang 
lebih efektif. Hal ini membantu 
seseorang untuk lebih memahami 
perspektif orang lain, merespon 
secara efektif, dan berkomunikasi 
dengan cara yang lebih tepat sa-
saran.

Nilai tambah dari pendekatan 
Brain-based Conversation adalah 
bahwa ia memberikan fokus pada 
cara otak memproses informasi 
dan bagaimana ini dapat mempe-
ngaruhi percakapan. Pendekatan 
ini juga memberikan keterampilan 
yang dapat membantu seseorang 
memahami perspektif orang lain, 
merespon dengan cara yang lebih 
tepat sasaran, dan menciptakan 
hubungan yang lebih baik dengan 
orang lain.

Dibandingkan dengan pendekatan 
non brain-based conversation, pen-
dekatan Brain-based Conversation 
memberikan nilai tambah dalam 
memahami bagaimana otak ber-
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 Koneksi: Di dunia yang sema-
kin digital, percakapan tatap 
muka menjadi semakin jarang 
terjadi. Ketika kita memiliki 
kesempatan untuk terhubung 
dengan orang lain secara lang-
sung, penting untuk meman-
faatkan kesempatan tersebut 
sebaik mungkin. Keterampil-
an percakapan berbasis otak 
membantu kita membangun 
hubungan, membangun ke-
percayaan, dan menciptakan 
hubungan yang lebih dalam 
dengan orang-orang yang kita 
ajak berbicara.

 Kolaborasi: Banyak pekerjaan 
saat ini membutuhkan kolabo-
rasi dan kerja tim. Keterampil-
an percakapan berbasis otak 
dapat membantu kita berko-
munikasi secara efektif, me-
mahami perspektif yang ber-
beda, dan bekerja sama untuk 
mencapai tujuan bersama.

fungsi dalam percakapan dan bagaimana seseorang dapat menggunakan 
pemahaman ini untuk mengembangkan keterampilan percakapan yang 
lebih efektif. Hal ini dapat membantu seseorang untuk lebih memahami 
perspektif orang lain dan berkomunikasi dengan cara yang lebih efektif dan 
efisien.

Keterampilan percakapan berbasis otak sangat penting di masyarakat saat 
ini karena beberapa alasan berikut:

 Pemahaman: Kita hidup di 
dunia yang beragam dan mul-
tikultural. Keterampilan per-
cakapan berbasis otak mem-
bantu kita memahami dan 
menghargai budaya, perspek-
tif, dan cara berpikir yang ber-
beda. Hal ini dapat mengarah 
pada empati dan pemahaman 
yang lebih besar, dan akhirnya 
mempromosikan kerja sama 
dan harmoni yang lebih besar.

Pertumbuhan pribadi: Keteram-
pilan komunikasi yang efektif 
adalah bagian penting dari per-
tumbuhan dan pengembangan 
pribadi. Dengan meningkatkan 
keterampilan percakapan kita, 
kita dapat menjadi pendengar 
yang lebih baik, lebih efektif da-
lam berkomunikasi, dan akhir-
nya, lebih sukses dalam semua 
aspek kehidupan.
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 Mendengarkan Aktif: Men-
dengarkan aktif melibatkan 
memperhatikan penuh pada 
apa yang pembicara katakan, 
baik verbal maupun nonverbal. 
Ini melibatkan bertanya untuk 
memperjelas, merangkum apa 
yang telah dikatakan, dan me-
renungkan apa yang telah diko-
munikasikan.

 Empati: Empati melibatkan me-
mahami dan berbagi perasa-
an pembicara. Ini melibatkan 
mengakui dan memvalidasi 
emosi mereka, dan merespon 
dengan cara yang mendukung 
dan penyayang.

Komunikasi Nonverbal: Komu-
nikasi nonverbal melibatkan 
memahami dan merespons 
isyarat sosial seperti bahasa 
tubuh, nada suara, dan ekspre-
si wajah. Ini melibatkan meng-
gunakan isyarat nonverbal 
yang tepat untuk menyampai-
kan empati, minat, dan pema-
haman.

Berikut adalah beberapa keterampilan dan teknik percakapan berbasis 
otak:

 Sikap Positif: Sikap positif ada-
lah kunci untuk menciptakan 
lingkungan percakapan yang 
nyaman dan produktif. Ini me-
libatkan menggunakan bahasa 
yang positif, menemukan kesa-
maan, dan fokus pada memba-
ngun hubungan positif dengan 
pembicara.

 Kolaboratif dalam Memecah-
kan Masalah: Kolaboratif da-
lam memecahkan masalah 
melibatkan bekerja sama de-
ngan pembicara untuk me-
nemukan solusi untuk suatu 
masalah. Ini melibatkan men-
dengarkan secara aktif, empa-
ti, dan kemauan untuk bekerja 
sama untuk mencapai tujuan 
bersama.

 Praktik Reflektif: Praktik reflek-
tif melibatkan merenungkan 
gaya komunikasi Anda sendiri 
dan mengidentifikasi area yang 
perlu ditingkatkan. Ini melibat-
kan mencari umpan balik dari 
orang lain dan menggunakan 
umpan balik tersebut untuk 
meningkatkan keterampilan 
komunikasi Anda dari waktu ke 
waktu.

1

2

3

4

5

6



7

 Rasa ingin tahu: Mendekati 
percakapan dengan rasa ingin 
tahu, mencari tahu dan me-
mahami perspektif orang lain. 
Terbuka terhadap ide-ide dan 
pengalaman baru, dan meng-
hindari asumsi atau prasang-
ka.

 Empati: Mengembangkan em-
pati dengan meletakkan diri 
Anda di posisi orang lain dan 
berusaha memahami emosi 
dan perspektif mereka. Tun-
jukkan minat yang tulus pada 
pemikiran dan perasaan mere-
ka, dan merespon dengan cara 
yang mendukung dan penya-
yang.

 Otentisitas: Menjadi diri sendi-
ri dan berkomunikasi dengan 
cara yang sesuai dengan kepri-
badian dan nilai-nilai Anda sen-
diri. Hindari mencoba menjadi 
orang yang Anda tidak, atau 
berpura-pura memiliki semua 
jawaban.

Dengan mengembangkan keterampilan dan teknik keterampilan percakap-
an berbasis otak ini, Anda dapat meningkatkan kemampuan komunikasi 
Anda dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan orang-orang di 
sekitar Anda.

Selain panduan praktis, ada beberapa mindset yang dapat membantu se-
seorang mengembangkan keterampilan percakapan berbasis otak yang 
efektif. Berikut adalah beberapa contoh:

 Terbuka: Terbuka terhadap 
perspektif dan ide-ide yang 
berbeda, dan menghindari si-
kap defensif atau penolakan. 
Tetaplah rasa ingin tahu dan 
berusaha belajar dari orang 
lain, bahkan jika pandangan 
mereka berbeda dengan Anda.

Menghargai: Menunjukkan 
rasa hormat pada ide, opini, 
dan emosi orang lain. Hindari 
sikap menghakimi atau kritik, 
dan tetaplah mendekati per-
cakapan dengan sikap saling 
menghormati dan memahami.

 Mentalitas bertumbuh: Mene-
rima kesalahan dan tantang-
an sebagai kesempatan untuk 
belajar dan tumbuh, dan memi-
liki kemauan untuk belajar dan 
beradaptasi. Mendekati setiap 
percakapan sebagai kesem-
patan untuk belajar dan ber-
kembang.
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Dengan mengadopsi mindset ini, 
Anda dapat mengembangkan ke-
terampilan percakapan berbasis 
otak yang efektif dan membangun 
hubungan yang lebih kuat dengan 
orang-orang di sekitar Anda. Ingat-
lah bahwa komunikasi yang efektif 
adalah perjalanan, dan bahwa seti-
ap percakapan adalah kesempatan 
untuk belajar dan berkembang.

Berikut adalah beberapa hal yang 
perlu dilakukan (Do’s) dan tidak 
dilakukan (Dont’s) dalam praktik 
keterampilan percakapan berbasis 
otak:

Hindari sikap 
menghakimi 
atau kritik, dan 
tetaplah mendekati 
percakapan dengan 
sikap saling 
menghormati dan 
memahami.
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Hal yang tidak perlu dilakukan:

 Jangan menginterupsi pembi-
cara atau berbicara di atas me-
reka.

 Jangan menilai atau mengu-
rangi emosi atau pendapat 
pembicara.

 Jangan menggunakan bahasa 
tubuh tertutup atau menghin-
dari kontak mata.

Jangan menggunakan baha-
sa yang negatif, fokus pada 
perbedaan, atau menciptakan 
lingkungan percakapan yang 
negatif.

 Jangan memaksakan ide atau 
tujuan Anda pada percakapan 
tanpa mempertimbangkan per-
spektif pembicara.

 Jangan defensif atau menga-
baikan umpan balik atau kritik.

Hal yang perlu dilakukan:

 Dengarkan pembicara dengan 
aktif dan memberikan perhati-
an penuh.

 Berusaha untuk memahami 
dan berbagi perasaan pembi-
cara.

 Gunakan isyarat nonverbal 
yang tepat untuk menyampai-
kan empati, minat, dan pema-
haman.

Gunakan bahasa yang positif, 
mencari kesamaan, dan fokus 
pada membangun hubungan 
yang positif dengan pembica-
ra.

 Bekerja sama dengan pembi-
cara untuk menemukan solusi 
yang menguntungkan kedua 
belah pihak.

 Merenungkan gaya komunika-
si Anda dan mencari umpan 
balik dari orang lain untuk me-
ningkatkan keterampilan Anda.
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Dengan mengikuti Do’s & Dont’s ini, 
Anda dapat meningkatkan kete-
rampilan percakapan berbasis otak 
dan menciptakan percakapan yang 
lebih efektif dan produktif dengan 
orang-orang di sekitar Anda. Ingat-
lah bahwa komunikasi yang efektif 
adalah perjalanan, dan bahwa seti-
ap percakapan adalah kesempatan 
untuk belajar dan berkembang.

Sebagai penutup penulis ingin 
sampaikan bahwa “Dalam era digi-
tal saat ini, keterampilan percakap-
an berbasis otak semakin penting”. 
Kemampuan untuk berkomunikasi 
secara efektif dan membangun 
hubungan yang kuat melalui per-
cakapan akan menjadi keterampil-
an yang sangat berharga di masa 
depan. 

Dengan mempraktikkan keteram-
pilan seperti mendengarkan aktif, 
berempati, dan memahami per-
spektif orang lain, serta memiliki 
sikap positif dan terbuka terhadap 
pertumbuhan, kita dapat memba-
ngun keterampilan percakapan 
berbasis otak yang efektif dan me-
ningkatkan kemampuan kita untuk 
berkomunikasi dengan orang lain 
secara lebih baik. Teruslah belajar 
dan berkembang dalam keteram-
pilan percakapan berbasis otak ini, 
dan Anda akan melihat dampak 
positifnya pada kehidupan pribadi 
dan profesional Anda.
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