ABSTRACT

Pada masa magang, saya bekerja sebagai seorang agen asuransi di AXA
Financial Indonesia cabang Bengawan. Salah satu tugas saya adalah
menelepon beberapa orang calon nasabah saya. AXA menyediakan 2
buah skrip telpon yang terdiri dari percakapan yang mungkin terjadi antara
saya dan calon- calon nasabah tersebut. Tujuan dari tugas menelepon
tersebut adalah untuk membuat janji temu dengan mereka, agar saya
dapat menjelaskan lebih detail tentang produk- produk AXA. Ada 18 orang
calon nasabah yang saya telepon, tetapi saya tidak dapat membuat satu
pun janji temu dengan mereka, walaupun saya sudah menggunakan skrip
yang disediakan oleh AXA.

Setelah melakukan analisis, saya menemukan tiga penyebab dari
masalah itu, yaitu pembicaraan saya yang tidak natural ketika sedang
membaca skrip itu, saya tidak melakukan persiapan yang cukup, dan saya
merasa tegang sehingga nada berbicara saya tidak cukup percaya diri.
Saya juga menemukan dua efek dari masalah itu, yaitu saya mengulang
percakapan saya beberapa kali ketika menelepon, sehingga membuang
banyak waktu saya dan calon- calon nasabah saya, dan saya tidak
berhasil memenuhi tujuan dari menggunakan skrip. Saya memilih tiga
solusi yang berpotensi untuk menangani kesulitan dalam menggunakan
skrip ketika menelpon beberapa orang calon nasabah saya itu. Yang
pertama adalah saya meningkatkan bagaimana saya berbicara ketika
sedang membaca skrip Maestro Elite Care. Yang kedua adalah saya
harus lebih mempersiapkan diri saya dengan membuat beberapa catatan
tentang Maestro Elite Care di skrip yang sudah disediakan, dan yang
ketiga, saya merekam diri saya ketika sedang membaca skrip Maestro
Elite Care. Berdasarkan analisis, saya memutuskan untuk
menggabungkan ketiga solusi tersebut untuk mengatasi masalah yang
saya hadapi
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