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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan cara membangun komunikasi yang baik di dalam 

keluarga sehingga keretakan dapat dicegah dan keharmonisan dapat diwujudkan. 

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap siswa mengerti tentang pentingnya komunikasi. 

2. Setiap siswa belajar seni berbicara yang baik sehingga tercipta suasana damai 

sejahtera di dalam keluarga. 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi  

 

Materi Pelajaran 

 

1. Seni berbicara kita mempengaruhi suasana dalam keluarga 

2. Seni berbicara yang mendatangkan berkat dalam keluarga 

 

Pendalaman 

 

Siswa menjawab pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan mengisi 

checklist. 
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omunikasi adalah proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu 

pihak kepada pihak lain. Pada umumnya komnikasi dilakukan secara lisan atau 

verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa 

verbal, komunikasi masih dapat dilakukan secara non-verbal, yaitu dengan menggunakan 

gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan 

kepala, mengangkat bahu. 

Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang dapat dipahami oleh pihak lain.  Akan 

tetapi komunikasi hanya akan efektif apabila pesan yang disampaikan dapat ditafsirkan 

sama oleh penerima pesan tersebut.  Di dalam keluarga, sikap atau perasaan salah satu 

anggota keluarga dapat dipahami oleh anggota keluarga lainnya bila terjadi komunikasi 

yang efektif.  Sebaliknya komunikasi yang buruk dapat mengakibatkan sesama anggota 

keluarga tidak dapat saling memahami sikap dan perasaan, sehingga menimbulkan banyak 

masalah dalam keluarga.  Oleh karena itu seni berkomunikasi dalam keliarga merupakan 

hal penting untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. 

A. Seni Berbicara Kita Mempengaruhi Suasana dalam 

Keluarga 

Ada perkataan yang bisa menimbulkan kerukunan, ada perkataan yang bisa 

menimbulkan salah paham.  Kita harus menyadari bahwa seni berbicara dalam 

keluarga akan mempengaruhi apakah keluarga kita rukun atau bertengkar, bahagia 

atau sedih, bisa menerima dengan baik atau marah besar. 

Ada jenis perkataan tertentu yang akan membuat suami dan istri lebih romantis, adik 

dan kakak semakin rukun, mertua dan menantu menjadi kompak, dan keluarga 

bersatu.   Tapi ada juga jenis perkataan tertentu akan menimbulkan kesalahpahaman, 

pertengkaran, kekecewaan, kemarahan, bahkan perpecahan. 

Allah melihat apa yang di dalam hati, sedangkan manusia melihat apa yang di depan 

mata.  Ini berarti, kita harus mengerti bahwa suami kita tidak bisa melihat apa yang 

ada di hati kita, hanya Tuhan yang bisa.  Yang dilihat dan didengar oleh suami kita 

bukan suara di dalam hati kita, tapi suara yang keluar dari mulut kita, itu yang penting 

bagi dia.  Demikian pula istri kita tidak bisa melihat apa yang ada di hati kita, hanya 

Tuhan yang bisa.  Yang dilihat dan didengar oleh istri kita adalah seperti apa perkataan 

dan perbuatan kita terhadap dia.  Anak kita, orang tua kita, juga tidak bisa melihat apa 

yang ada di hati kita, hanya apa yang kita katakan dan kita perbuat, itulah yang bisa 
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dilihat oleh mereka. dari situlah mereka mengambil kesimpulan apakah kita baik atau 

jahat.   

Sekalipun maksud hati kita baik dan Tuhan melihat maksud hati kita yang baik, tetapi 

kalau cara mengatakannya keras, maka yang dilihat oleh suami, istri, orang tua, anak 

adalah yang penyampiannya yang keras itu.  Mengapa?  Karena mereka bukan Tuhan 

yang bisa melihat apa yang di dalam hati kita; mereka adalah manusia yang hanya bisa 

melihat perkataan dan perbuatan kita kepada mereka. 

B. Seni Berbicara yang Mendatangkan Berkat dalam 

Keluarga  

Kita perlu belajar mengembangkan seni berbicara yang baik dalam keluarga kita, seni 

berbicara yang mendatangkan berkat.  

1. Berbicara dengan Lembut 

Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas 
membangkitkan marah. (Amsal 15:1) 

Ini adalah seni berbicara pertama yang kita perlu kembangkan dalam komunikasi 

kita dengan keluarga kita, yaitu berbicara dengan lembut.  Ini akan membuat 

suasana pembicaraan menjadi rileks, topik pembicaraan yang biasanya sukar pun 

lebih mudah dikomunikasikan, bahkan orang yang tadinya marah pun bisa menjadi 

reda amarahnya kalau kita menjawabnya dengan lembut.   

Sebaliknya kalau kita bicara dengan nada yang pedas, kasar, dan emosional, maka 

dalam sekejap pun suasana pembicaraan bisa menjadi rusak.  Kalau kita berbicara 

dengan nada yang tidak enak dengan pasangan atau orang tua atau kakak kita, 

jangan heran kalau mereka menjadi marah pada kita: suami kita akan bangkit 

amarahnya, istri kita akan uring-uringan, anak-anak kita akan sakit hati, orang tua 

kita akan kecewa. 

Maksud yang baik, kalau disampaikan dengan cara bicara yang pedas, akan 

membuat suasana menjadi tidak enak.  Maksud yang sama, pembicaraan yang 

sama, orang yang sama, tetapi kalau cara bicaranya pedas, pasti suasana jadi tidak 

enak, kesalahpahaman dan pertengkaran mudah sekali terjadi.  Bahkan niat baik 

yang disampaikan dengan cara yang tidak enak pun, biasanya akan direspon juga 

dengan kejengkelan dan kemarahan. Bukan karena niatnya, tetapi karena seni 

berbicara yang salah. 

Hal ini terjadi bukan hanya di dalam keluarga, tapi juga di tempat kerja, di kampus, 

di lingkungan tempat tinggal, bahkan di gereja. Ada orang-orang yang maksud 

hatinya baik, tujuannya untuk kebaikan, akan tetapi caranya menyampaikan selalu 
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saja dengan kata-kata yang pedas dan keras.  Orang-orang seperti ini biasanya 

akan membuat orang jadi jengkel.  Awalnya jengkel sedikit, tetapi karena terjadi 

terus-menerus, pada akhirnya tidak tahan juga, dan kejengkelannya meledak. 

Kalau sudah seperti ini, maka pertengkaran terjadi. Yang satu panas, yang satunya 

lagi lebih panas. Akhirnya saling melukai dan menyakiti satu sama lain, bahkan bisa 

memakan korban. Padahal setelah diteliti, sebenarnya keduanya punya maksud 

yang sama-sama baik.  Gara-gara nada bicara yang tidak enak, maka energi 

dihabiskan bukan untuk mencari jalan keluar, tetapi untuk bersitegang yang tidak 

ada gunanya sama sekali. 

Itu sebabnya, mungkin Saudara mempunyai pembawaan berbicara yang keras, 

atau mungkin hati Saudara sedang jengkel, belajarlah seni berbicara dengan 

lembut, maka Saudara akan menikmati hubungan keluarga yang lebih baik.  Kalau 

biasanya Saudara berbicara dengan tempo yang sangat cepat, sekarang perlu 

belajar berbicara dengan tempo yang lebih lambat.  Kalau biasanya cepat sekali 

memotong pembicaraan orang lain, sekarang lebih baik belajar untuk mendengar 

sampai dia puas bicara, baru kemudian kita menjawabnya dengan baik.   

Mungkin latihan seperti ini pada awalnya akan terasa sukar dan aneh buat kita, 

akan tetapi kalau kita memang cinta kepada keluarga, maka demi kebahagiaan 

keluarga, belajarlah sebisa mungkin untuk berbicara dengan lembut, maka kita 

akan menikmati keluarga yang lebih damai dan lebih sukacita. 

2. Berikan Pujian dengan Tepat 

Salah satu seni berbicara yang paling penting adalah seni memberikan pujian yang 

tepat. Dengan kata-kata pujian, kita bisa membangun rasa percaya diri yang sehat 

dalam diri anak-anak kita, kita bisa membuat pasangan kita termotivasi 

bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dewasa, kita bisa membuat 

hubungan kita dengan orang tua kita menjadi lebih indah, rasa kasih sayang dalam 

keluarga akan dipertebal. 

Sebaliknya kata-kata mencemoooh, merendahkan, dan menghakimi, akan 

membuat keluarga kita bermasalah.  Tidak ada orang yang suka untuk dicemooh, 

dihina, dan dihakimi.  Sebaliknya, semua orang suka menerima kata-kata pujian 

yang tepat yang disampaikan dengan tulus. Sejelek-jeleknya istri, pasti ada 

kelebihannya; selemah-lemahnya suami, pasti ada sisi positifnya; sekurang-

kurangnya anak atau orang tua, pasti ada kebaikannya juga. 

Jadi hindari kata-kata seperti berikut ini: “Kamu tidak berguna!”, “Kamu bodoh” 

“Ini semua salahmu!”, “Kamu jelek”, “Dia itu payah!”, “Seleranya rendah”, “Hai 

monyet!”  
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Kalau kita berkata bahwa keluarga kita tidak mempunyai sisi baik atau sisi positif 

apapun, sebenarnya kitalah yang belum mampu melihat. Itu sebabnya berdoalah 

supaya Roh Kudus membukakan mata rohani kita supaya kita bisa melihat sisi yang 

baik dari pasangan kita, sisi positif dari orang tua kita, kelebihan anak-anak kita; 

sehingga kita bisa memberikan kata-kata pujian yang tepat dengan tulus. 

Jadi mulai kembangkan seni memberikan pujian yang tepat dengan tulus.  Katakan 

kepada anak, “Wah, suaramu bagus sekali!”, “Hebat, nilai kamu semakin naik!” 

Katakan kepada orang tua, “Dalam hal itu, Papa hebat sekali, aku salut sama 

Papa!”, “Mama luar biasa sekali perhatian sama cucu-cucunya, benar-benar jadi 

Oma kesayangan!”   Katakan kepada istri, “Kamu cantik sekali hari ini!”, “Aku salut 

kamu bisa mengurusi semua urusan rumah secara luarbiasa.”  Katakan pada 

suami: “Aku kagum sekali pada Papa, benar-benar teladan yang luarbiasa buat 

anak-anak!”  

Bayangkan saja kalau keluarga kita sudah fasih dalam seni memuji satu dengan 

yang lain, maka yang ada adalah sukacita yang berlimpah-limpah dan setiap 

anggota keluarga akan termotivasi untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang 

lebih baik, bahkan keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis dan penuh 

kebahagiaan. 

3. Minta Tolong dengan Baik 

Meminta tolong dengan baik akan menghindarkan banyak kesalahpahaman 

dalam keluarga.  Banyak keluarga mengalami ketidakenakan dalam hubungan, 

kejengkelan, dan kekecewaan, karena berharap sesuatu, tetapi tidak mau 

mengungkapkannya; kita mau keluarga kita bisa pengertian sendiri dengan situasi 

kita. Biasanya keluarga yang punya budaya seperti ini akan mengalami banyak 

kendala yang tidak perlu. 

Seni meminta tolong juga akan membuat kita bisa terbuka dan merasa dikasihi 

oleh keluarga kita, kemudian kita termotivasi ganti mengasihi dan menolong 

keluarga kita.  Ini salah satu kunci keluarga yang harmonis dan bahagia. 

Kalau meminta tolong, jangan dengan nada memerintah, tetapi belajarlah untuk 

menyampaikannya dengan sopan, bahkan sekalipun itu kepada anak sendiri.  Kalau 

meminta tolong, jangan memaksa.  Sebaliknya, kalau minta tolong, sadarilah 

bahwa orang yang kita mintai tolong tidak selalu bisa menolong kita. Jadi kalau dia 

tidak bisa, jangan tersinggung; tapi kalau dia bisa, maka bersukacitalah. 

Jangan hanya minta tolong terus, kita juga harus menyediakan diri untuk 

menolong.  Semuanya perlu ada keseimbangan dan hubungan timbal balik. 
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4. Mengucapkan Terima Kasih dengan Tulus 

Ketika kita berkata ‘terima kasih’ dengan tulus, maka keluarga kita merasa 

dihargai. Ketika seseorang melakukan sesuatu bagi kita, kita harus belajar untuk 

tidak pernah lupa mengucapkan, “Terima kasih, aku menghargai apa yang kamu 

lakukan!” Itu ucapan yang sederhana, tetapi dampaknya sangat dahsyat.  Perasaan 

dihargai itulah yang akan menciptakan atmosfer yang menyenangkan sehingga 

keluarga bisa bahagia. 

Waktu kita berkata ‘terima kasih’ pada hal-hal kecil yang orang lakukan kepada 

kita, maka kita membuat pasangan kita merasa dihargai, orang tua kita merasa kita 

menghargai apa yang mereka lakukan bagi kita, anak kita merasa kasihnya sampai 

kepada kita.  Ketika seseorang merasa bahwa kita menghargainya, maka mereka 

akan merespon kita dengan lebih positif.  Ini yang akan menciptakan atmosfer 

yang menyenangkan sehingga keluarga bisa bahagia. 

Kapan terakhir kali kita berkata terima kasih?  Kapan berterima kasih kepada 

orang tua karena mereka sudah menyekolahkan?  Kapan terakhir kali istri 

berterima kasih pada suami karena membantu membawakan barang?  Kapan 

terakhir kali suami berterima kasih pada istri karena menyiapkan masakan?  

Mengucapkan terima kasih pada hal-hal kecil akan mendatangkan kebahagiaan 

besar dalam keluarga. 

5. Menyatakan Kasih dari Hati 

Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar (Kolose 4:6a) 

Kita perlu mengisi perkataan kita dengan ‘kata-kata kasih’, sehingga perkataan kita 

bisa terasa manis di telinga keluarga kita yang mendengarkan. Tanpa ‘kata-kata 

kasih’, maka hubungan bisa menjadi hambar.  

Kalau suami istri tidak pernah lagi saling mengucapkan “I love you.”, jangan heran 

kalau pernikahan terasa hambar.  Demikian pula halnya orang tua terhadap 

anaknya, kita perlu secara konsisten dan terus-menerus mengucapkan, “Papa 

sayang kamu!”, “Mama sayang kamu!”  Ini yang akan membuat hubungan keluarga 

menjadi manis dan indah. 

Mengucapkan kata-kata kasih dari hati akan membuat hubungan keluarga menjadi 

manis dan indah. Itu sebabnya mulai hari ini mari kita semua belajar seni 

menyatakan kasih dari hati sehingga hari demi hari keluarga kita menjadi semakin 

harmonis dan bahagia. 

6. Minta Maaf dengan Benar 

Salah satu seni berbicara yang paling penting yang harus kita miliki dalam keluarga 

kita adalah seni meminta maaf dengan benar, “Saya minta maaf, saya yang salah.” 
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Meminta maaf dengan benar akan menghapus banyak kekecewaan dan sakit hati, 

serta menghindarkan keluarga kita dari konflik yang tajam.   

Jangan gengsi untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf.  Keluarga yang tidak 

bahagia adalah keluarga yang orang-orangnya gengsi mengakui salah dan minta 

maaf, akibatnya sebagian besar waktunya didominasi dengan perdebatan, 

pertengkaran, dan kekecewaan. 

Semua orang pasti berbuat salah, tanpa terkecuali.  Jadi kalau kita tidak 

membiasakan diri mengakui salah dan meminta maaf secara konsisten, maka 

jangan heran kalau keluarga kita tidak bahagia.  Sadar atau tidak, kita pasti berbuat 

salah kepada pasangan kita, kita pasti berbuat salah pada anak kita, kita pasti 

berbuat salah pada orang tua kita. 

Kapan terakhir kali Saudara minta maaf pada pasangan, anak, orang tua?  Kalau itu 

sudah setahun yang lalu, kalau itu sudah sebulan yang lalu, jangan-jangan kita yang 

terlalu gengsi untuk minta maaf.  Ini yang seringkali membuat ganjalan-ganjalan 

dalam hati menjadi tidak terselesaikan, kejengkelan-kejengkelan tetap terpendam, 

bahkan masalah kecil bisa menjadi masalah besar, perbedaan pendapat kecil 

menjadi pertengkaran besar. 

Seandainya saja kita mau berbesar hati mengakui salah dan meminta maaf, maka 

kita tidak akan menghabiskan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari dan 

bertahun-tahun, untuk berdebat, saling menyerang, dan saling melukai.  

Sebaliknya, kita akan bisa saling mengasihi, saling mendukung, dan saling memuji. 

Ini yang akan membuat keluarga menjadi bahagia dan penuh dengan sukacita. 

Jadi mulai sekarang jangan gengsi mengakui kesalahan.  Mulai sekarang biasakan 

untuk berkata, “Saya minta maaf, saya yang salah.”  Inilah perkataan yang punya 

kekuatan besar untuk meningkatkan kebahagiaan keluarga kita secara luar biasa. 


