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Diskusi

 Berasal dari kata dalam Bahasa Latin discussio, 

discussi, discussum yang berarti memeriksa, 

memperbincangkan, membahas. Kemudian kata 

discussion dalam Bahasa Inggris yang artinya

perundingan atau pembicaraan.

 Proses bertukar pikiran antara dua orang atau lebih

mengenai suatu masalah untuk mencapai tujuan

tertentu.

 Komponen yang terlibat dalam diskusi: ketua, 

sekretaris, dan peserta.

 Diskusi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu diskusi

kelompok dan diskusi panel.



Jenis Diskusi

 Diskusi yang dilaksanakan

secara sederhana, peserta

terbatas, dan permasalahan

yang dibicarakan biasanya

tidak terlalu kompleks, 

tujuannya untuk

memahami, mendalami

materi atau disiplin ilmu

tertentu.

 Kegiatan bertukar

pikiran atau pengalaman

antara tiga sampai enam

orang ahli, yang dipandu

oleh seorang moderator 

dan disaksikan oleh

sejumlah pendengar.

Diskusi Kelompok Diskusi Panel



Pertemuan yang dihadiri oleh

sekelompok orang yang pekerjaannya

sejenis untuk memecahkan

permasalahan tertentu.

Workshop



Seminar

 Berasal dari kata semin yang berarti biji

atau benih.

 Seminar dapat diartikan sebagai tempat

benih-benih kebijaksanaan disemaikan.

 Yang dibicarakan dalam seminar bukan

hal-hal yang bersifat teknis, tetapi lebih

bersifat membangun wacana, 

kebijaksanaan yang akan dijadikan

solusi bagi masalah-masalah teknis.



Pembicaraan, rapat, atau pemusyawaratan antara

wakil-wakil negara atau lembaga untuk membahas

kepentingan bersama guna pemecahan masalah

atau pengambilan tindakan tertentu.

Konferensi



Sebuah pertemuan atau rapat besar

yang dihadiri oleh peserta dalam jumlah

sangat besar. Dikenal juga dengan istilah

muktamar.

Kongres



Simposium

 Bentuk diskusi yang diawali

serangkaian pidato pendek oleh

dua sampai empat orang ahli, 

untuk menyampaikan pandangan-

pandangan mengenai pokok

permasalahan yang dipandu oleh

seorang moderator. Setelah itu, 

peserta diminta untuk memberikan

tanggapan.



Berbeda dengan simposium, para ahli yang 

dihadirkan hanya memberikan jawaban yang 

diajukan peserta mengenai topik yang telah

ditentukan tanpa diawali pidato terlebih dahulu

Kolokium



Model diskusi yang format dan sifat suasananya

mendekati santai, permasalahan yang dibahas tidak

terlalu dibatasi, sehingga pembicaraan menjadi

sangat kaya perspektifnya

Sarasehan



Debat

 Berbicara kepada lawan untuk

membela sikap, pendirian, pendapat, 

atau rencana yang diyakini serta

melawan sikap, pendirian, pendapat, 

atau rencana lawan.

 Secara sederhana, debat berarti

bertukar pikiran tentang suatu hal

dengan saling memberi alasan untuk

mempertahankan pendapatnya

masing-masing.


