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Modul pelatihan ini tersusun berkat dukungan yang besar dari rakyat 
Amerika melalui United States Agency for International Development 
(USAID). Isi modul ini menjadi tanggung jawab International Relief and 
Development berdasarkan sub-hibah no. 497-A-00-05-00040-00 
dari Save the Children Federation, Inc. dan tidak selalu mencerminkan 
pandangan USAID atau Pemerintah Amerika Serikat. 

 



PPeennggaannttaarr  PPrrooggrraamm  PPeellaattiihhaann  KKeeccaakkaappaann  
HHiidduupp  

GGaammbbaarraann  UUmmuumm  
Sistem pendidikan formal di  Indonesia sedang mengalami proses transformasi yang 
cukup besar.  UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menuntut adanya 
peningkatan kualitas dan menetapkan bahwa Standar Nasional Pendidikan (PP 19 Tahun 
2005) harus dikembangkan dan disusun untuk bidang-bidang sebagai berikut:  
 
• Muatan Pendidikan • Proses Pendidikan 
• Sarana dan Prasarana  • Pengelolaan  
• Pendidik dan Tenaga Kependidikan  • Pembiayaan Pendidikan 
• Standar Lulusan Bidang Pendidikan • Evaluasi Sekolah dan Unit Pendidikan 

Lainnya  
     
Sejak tahun 2003 Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk mengembangkan 
standar ini khususnya mengenai guru. PP 19 /2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan, UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Mendiknas No 
16/2007 tentang Standar Kompetensi Guru, dan Peraturan Mendiknas No 18/2007 
tentang Sertifikasi Guru memerinci kualifikasi dan kompetensi minimum yang harus 
dimiliki oleh guru dan proses penilaiannya.  Menteri Pendidikan Nasional dan  
khususnya Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan  
Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi sekarang mendapat tugas yang sangat besar untuk 
menjamin bahwa 3,000,000 guru yang sudah bekerja dan semua guru baru agar 
memenuhi standar ini. Hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah di negara yang besar dan 
beragam seperti Indonesia.     
 

Decentralized Basic Education Three (DBE3) Project, yang didanai USAID, bertujuan 
untuk mendukung Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama untuk meningkatkan 
mutu dan relevansi pendidikan menengah pertama dan pendidikan non formal.  Untuk 
mencapai tujuan ini, DBE3 telah mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan 
guru yang disebut dengan Program Pelatihan Kecakapan Hidup.       
 

AAppaa  yyaanngg  DDiimmaakkssuudd  ddeennggaann  PPrrooggrraamm  PPeellaattiihhaann  KKeeccaakkaappaann  HHiidduupp    
Program Pelatihan Kecakapan Hidup adalah  program pelatihan guru  yang secara 
khusus dirancang untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan 
mutu pendidikan untuk memenuhi standar nasional pendidikan dalam hubungannya 
dengan guru, muatan dan proses.  Peraturan perundangan yang disebutkan di atas telah 
digunakan sebagai basis untuk pengembangan bahan-bahan pelatihan.   
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BBaaggaaiimmaannaa  PPrrooggrraamm  iittuu  DDaappaatt  MMeenndduukkuunngg  PPeenniinnggkkaattaann  MMuuttuu  

PPeennddiiddiikkaann  ddii  IInnddoonneessiiaa?? 

Ketujuh buah modul serta bagaimana semua itu telah dikembangkan untuk mendukung 
peningkatan mutu pendidikan di Indonesia digambarkan secara detil berikut ini. Tiga 
modul pertama adalah modul dasar. Ketiganya memperkenalkan beberapa prinsip dan 
konsep utama tentang mutu pendidikan dalam konteks bangsa Indonesia. Modul 
tersebut dapat digunakan oleh guru semua mata pelajaran.    
 
Modul & Isi   Bagaimana Modul tersebut mendukung Peningkatan 

Mutu Pendidikan di  Indonesia  
 

1. Pengajaran Profesial dan 
Pembelajaran Bermakna  Modul ini 
adalah modul pengantar untuk 
Program Pelatihan Kecakapan Hidup. 
Modul ini menyajikan prinsip dan 
konsep dasar tentang pengajaran 
dan pembelajaran yang efektif 
melalui paparan “siapa” (guru dan  
siswa), “apa” (isi dan  perencanaan) 
“mengapa” (tujuan), “bagaimana” 
(metode) dan  “sejauh mana” 
(penilaian) pendidikan. Prinsip-
prinsip dan konsep ini diperkuat dan 
dijadikan dasar bagi modul program 
berikutnya.    

⇒
 
 

Modul ini akan membantu guru dalam memenuhi 
standar nasional tentang kompetensi guru.  Dengan 
menggunakan modul ini, guru-guru akan lebih dapat 
mengembangkan kompetensi inti pedagogik 1–10 yang  
meliputi kompetensi kepribadian, profesional, dan  
sosial.  Selama pelatihan, guru-guru akan mengenal 
peraturan perundangan tentang pendidikan dan dilatih 
menggunakan beberapa format resmi yang disiapkan 
oleh Depdiknas (misalnya, rencana pelaksanaan 
pembelajaran).  Melalui modul ini, guru-guru akan 
belajar bagaimana mengembangkan portfolio 
profesional sesuai dengan petunjuk teknis dari 
Depdiknas tahun 2007 dan akan mendapatkan bantuan 
untuk mulai menyusun portfolio    

   
2. Mengintegrasikan Kecakapan 
Hidup ke dalam Pembelajaran di 
Kelas  Konsep pendidikan sebagai 
persiapan hidup, belajar dan bekerja 
pada masa yang akan datang 
diperkenalkan dalam modul 
Pengajaran profesional dan 
pembelajaran bermakna. Modul ini 
menelaah pendidikan kecakapan 
hidup yang lebih terperinci untuk 
membantu guru dalam memahami 
“apa” (definisi) “mengapa” 
(pentingnya) dan  “bagaimana” 
(proses) Pendidikan Kecakapan 
Hidup.      

⇒
 

Modul ini akan membantu guru-guru dalam memenuhi 
standar nasional pendidikan tentang kompetensi guru. 
Modul ini membantu guru-guru untuk memahami 
bagaimana mengintegrasikan Kecakapan Hidup ke 
dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari sebagaimana 
dituntut oleh peraturan perundangan di Indonesia. 
Guru-guru akan mengenal definisi yang dikemukakan 
oleh Depdiknas dan kategori Kecakapan Hidup 
(Personal, Sosial, Akademik dan  Vokasional) dan  
standar kompetensi untuk masing-masing  kategori.  
Guru-guru belajar teknik yang berbeda untuk 
mengintegrasikan Kecakapan Hidup dan sepanjang 
pelatihan modul ini akan lebih mengembangkan 
kompetensi inti 2, 4, 6, 8 dan  10.   
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3. TIK untuk Pendidikan Kecakapan 
Hidup  TIK sebagai Kecakapan hidup 
pokok dan  sebagai perangkat 
pembelajaran diperkenalkan di 
dalam Modul Pengajaran Profesional 
dan Pembelajaran yang Bermakna 
dan mengintegrasikan Kecakapan 
Hidup ke dalam proses Pembelajaran 
di Kelas.  Modul ini akan 
memadukan beberapa modul ini dan 
membantu guru dalam memahami 
“apa” (definisi) “mengapa” 
(pentingnya) dan yang paling 
penting “bagaimana” (proses) TIK 
untuk Pendidikan.    

⇒
 

Modul ini akan membantu guru dalam memenuhi 
standar nasional kompetensi guru.  TIK dimasukkan 
sebagai kompetensi kecakapan hidup yang utama bagi 
siswa. Semua guru diharapkan memiliki kompetensi 
“Memanfaatkan TIK untuk Kepentingan Pembelajaran” 
(kompetensi inti 5) dan kompetensi “p ofesional” 
(kompetensi inti 24).  Modul ini akan menjadikan guru 
lebih kompeten dalam menggunakan TIK untuk 
pengembangan pembelajaran dan profesional.

r

                                                

1.    

 

Empat modul (modul 4-8) berikutnya menggunakan konsep, kecakapan, dan pengetahuan yang 
dikembangkan pada ketiga modul sebelumnya dan menelaah lebih mendalam bagaimana konsep, 
kecakapan, dan pengetahuan itu dapat diterapkan pada mata pelajaran tertentu, Oleh karena itu, 
modul-modul ini harus digunakan oleh guru-guru mata pelajaran. 
   
4. PKN/Bahasa Inggris/Matematika 
untuk kehidupan, Pembelajaran dan 
PekerJaan Modul Pengajaran 
Profesional dan Pembelajaran 
Bermakna mengidentifikasi beberapa 
orang kunci yang terlibat dalam 
pengajaran dan pembelajaran yang 
efektif.  Modul ini Mengintegrasikan 
Kecakapan Hidup ke dalam 
Pembelajaran di Kelas, tujuan 
pendidikan adalah menyiapkan anak 
untuk mengarungi kehidupan, 
belajar, dan bekerja.  Modul ini 
memperluas konsep-konsep ini dan 
menganalisis bagaimana kecakapan 
yang dipelajari di kelas relevan untuk 
kehidupan sesudah sekolah, dan 
masyarakat dapat digunakan sebagai 
konteks serta sumber bagi 
pendidikan anak muda.2

⇒
 

Modul ini akan membantu guru-guru dan sekolah 
untuk memenuhi standar nasional tentang kompetensi 
guru.  Modul ini akan membantu guru dalam 
memahami bagaimana mereka dapat melakukan proses 
pembelajaran di “lapangan” dan “menyelenggarakan 
pembelajaran yang mendidik” (kompetensi inti 4).  
Modul ini akan mendorong guru-guru untuk 
membangun hubungan yang lebih erat dengan 
masyarakat (kompetensi inti 17).  Melalui perencanaan 
bagaimana bekerja bersama masyarakat untuk 
mendukung kegiatan pembelajaran, guru-guru juga 
akan “menguasai materi, struktur konsep, dan pola 
pikir keilmuan yang mendukung matapelajaran yang 
diampu” (kompetensi inti 20) dan  ”mengembangkan 
materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.” 
(kompetensi inti 22) 
 
 

 
1 Modul ini didukung strategi TIK DBE3 yang lebih luas yang membekali guru dengan perangkat TIK secara 
terbatas, kecakapan untuk mengoperasikan dan memeliharanya dan buku-buku yang terkait dengan kegiatan 
TIK untuk digunakan dalam kelas dan kegiatan ekstrakurikuler.      
2 Modul ini didukung oleh modul Kemitraan DBE3 yang membantu sekolah dan guru memahami bagaimana 
Sektor Swasta juga dapat dilibatkan untuk mendukung pendidikan bagi remaja. 
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5. Mengintegrasikan Kecakapan 
Hidup ke dalam Standar Nasional 
Pendidikan Standar Isi dan 
komponen-komponen kurikulum 
diperkenalkan dalam modul 
Pengajaran profesional dan 
Pembelajaran Bermakna.  Modul ini 
membahas lebih mendalam standar 
kompetensi untuk masing-masing 
mata pelajaran.  Modul ini 
menguraikan apa yang dimaksud 
dengan standar kompetensi dan 
bagaimana guru-guru 
menggunakannya untuk 
mengembangkan silabus dan 
rencana pelaksanaan pembelajaran 
yang memadukan Kecakapan Hidup 
dan  Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) 

⇒
 

Modul ini membantu mengembangkan keterampilan 
guru untuk menyusun kurikulum tingkat satuan 
pendidikan/KTSP berdasarkan standar isi, mengacu 
pada pedoman pengembangan KTSP (BSNP 2006 butir 
2).  Modul ini akan menambah kecakapan guru 
“mengembangkan kurikulum yang terkait dengan 
matapelajaran diampu” (kompetensi inti 3) dan rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP) (kompetensi inti 4) di 
samping kompetensi profesional dasar 20, 21 dan  22 
yang mewajibkan para guru untuk menguasai materi 
mata pelajaran yang mereka ajarkan.  Selama 
mempelajari modul, guru akan memiliki kesempatan 
lebih luas untuk berlatih menyusun silabus dan RPP 
dengan menggunakan berbagai format termasuk yang 
disarankan oleh Depdiknas (Depdiknas 2007), yang 
dapat melengkapi portfolio mereka.  

 

6. Pengajaran dan Pembelajaran 
Pendidikan Kecakapan Hidup  
Metode Pengajaran dan 
Pembelajaran Efektif diperkenalkan 
dalam modul Pengajaran Profesional 
dan Pembelajaran Bermakna.  Modul 
ini dikembangkan atas konsep 
tersebut dan membahas metode 
pengajaran dan pembelajaran yang 
cocok untuk setiap mata pelajaran.  
Modul ini memperkenalkan berbagai 
macam pendekatan pengajaran dan 
memberikan guru kesempatan untuk 
mengujicobakan beberapa teknik 
melalui pengajaran mikro. 

⇒
 

Modul ini akan membantu guru dalam memenuhi 
standar nasional tentang prose  pendidikan, y‘Proses 
pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan 
secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 
memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif …”
(Pasal 19 PP 19/2005).  Modul ini akan membantu 
membantu guru untuk mengembangkan kompetensi 
inti 2, 20, 21 dan  22. Melalui  pengajaran mikro akan 
merefleksikan penampilan mereka dan  
mengembangkan kompetensi inti 10 dan  23.   

s

 

s

 

7. Menilai Kecakapan Hidup  
Prinsip dan metode penilaian 
formatif diperkenalkan dalam modul 
Pengajaran Profesional dan 
Pembelajaran Bermakna.  Modul ini 
akan lebih lanjut mengembangkan 
kemampuan guru untuk menilai hasil 
belajar siswa dan menggunakan 
hasilnya untuk merencanakan 
pembelajaran berikutnya dengan 

⇒
 

Modul ini akan mendukung guru memenuhi standar 
nasional tentang penilaian.  Standar Nasional 
mewajibkan guru “secara terus menerus melakukan 
pemantauan terhadap proses, peningkatan dan  
perbaikan hasil belajar” (pasal 64 PP 19/2003).  Modul 
ini akan mendukung guru mencapai standar ini dengan 
mengembangkan kompetensi inti 8 “menyelenggarakan 
penilaian dan evaluasi prose  dan hasil belajar”  dan  
kompetensi inti 9 “memanfaatkan hasil penilaian dan  
evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.”   Selama 
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memusatkan pada berbagai jenis 
penilaian formatif berbasis kelas dan 
rancangan dan pengembangan 
penilaian seperti rubrik unjuk kerja.  

mempelajari modul ini, guru akan memiliki kesempatan 
untuk berlatih mengembangkan instrumen penilaian, 
yang dapat dimasukkan dalam portfolio mereka.   

Sebagai hasil setelah mengikuti Program Pelatihan Kecakapan Hidup, guru akan lebih 
mampu merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar-mengajar, artinya mereka 
lebih dapat menjamin siswa mencapai standar kelulusan.  Lebih lanjut, guru yang 
sukses mengikuti dan menyelesaikan Program Pelatihan Kecakapan Hidup akan lebih 
siap menghadapi dan lulus dalam penilaian sertifikasi profesi guru.   
 

SSiiaappaa  YYaanngg  DDaappaatt  MMeennggaammbbiill  MMaannffaaaatt  ddaarrii  PPrrooggrraamm  PPeellaattiihhaann  
KKeeccaakkaappaann  HHiidduupp??      
Modul Kecakapan Hidup secara khusus dirancang untuk melatih guru yang sudah 
bekerja.  Namun demikian, banyak dari pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang 
dikemukakan dalam modul ini juga dapat diterapkan untuk program pelatihan calon 
guru dan dengan beberapa penyesuaian modul ini, dapat digunakan untuk melatih 
guru-guru pada jenjang pendidikan lain, termasuk Sekolah Dasar dan Sekolah 
Menengah Umum.   
  

BBaaggaaiimmaannaa  PPrrooggrraamm  PPeellaattiihhaann  GGuurruu  DDiissuussuunn??      
Ketika digunakan untuk pelatihan guru-guru yang sudah bekerja, modul ini dibagi 
menjadi tiga lokakarya yang berlangsung seluruhnya selama empat belas hari.  
Pengaturannya adalah sebagai berikut: 
 
Lokakarya Guru Pertama  
  
Hari Pertama Hari Kedua Hari Ketiga Hari Keempat Hari Kelima Hari Keenam 
 
Pengajaran 
Profesional 
dan  
Pembelajaran 
Bermakna  

 
Pengajaran 
Profesional 
dan  
Pembelajaran 
Bermakna  

 
Mengintegrasikan 
Kecakapan Hidup 
ke dalam 
Pembelajaran di 
Kelas 

 
Mengintegrasi-
kan Kecakapan 
Hidup ke dalam 
Pembelajaran di 
Kelas  

 
TIK untuk 
Pendidikan 
Kecakapan 
Hidup 

 
Pengajaran 
Profesional 
dan  
Pembelajaran 
Bermakna  
Sesi 12 
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Lokakarya Guru Kedua   
  
Hari Pertama Hari Kedua Hari Ketiga Hari Keempat 
 
PKN/Bahasa 
Inggris/ 
Matematika 
untuk 
kehidupan, 
Pembelajaran 
dan 
PekerJaan  

 
Mengintegrasikan 
Pendidikan 
Kecakapan Hidup 
ke dalam Standar 
Nasional 

 
Mengintegrasikan 
Pendidikan 
Kecakapan Hidup 
ke dalam Standar 
Nasional 

 
Mengintegrasikan 
Pendidikan 
Kecakapan Hidup 
ke dalam Standar 
Nasional 

 
Lokakarya Guru Ketiga    
  
Hari Pertama Hari Kedua Hari Ketiga Hari Keempat 
 
Pengajaran 
dan 
Pembelajaran 
Pendidikan 
Kecakapan 
Hidup  

 
Pengajaran 
dan 
Pembelajaran 
Pendidikan 
Kecakapan 
Hidup  
 

 
Menilai 
Perkembangan 
Kecakapan 
Hidup 

 
Pengajaran 
dan 
Pembelajaran 
Pendidikan 
Kecakapan 
Hidup  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setiap modul berisi jadwal yang disarankan untuk diikuti untuk setiap lokakarya.  
Supaya guru memperoleh manfaat maksimal dari Program Pelatihan Kecakapan Hidup, 
anda sangat dianjurkan untuk mengikuti rencana jadwal ini.        
 

SSiiaappaa  YYaanngg  MMeenngggguunnaakkaann  MMoodduull  iinnii  UUnnttuukk  MMeellaattiihh  PPaarraa  GGuurruu??  
 
Modul Kecakapan Hidup telah disusun secara spesifik untuk para pelatih guru untuk 
digunakan sebagai panduan dalam melatih guru-guru tingkat Sekolah Menengah 
Pertama di Indonesia. Namun, untuk dapat benar-benar menerapkan Program Pelatihan 
Kecakapan Hidup, banyak pelatih guru di Indonesia yang juga perlu meningkatkan 
pengetahuan, keterampilan dan pemahaman mereka tidak hanya mengenai program 
melainkan juga bagaimana melatih pelajar dewasa secara efektif yang mana sebagai 
guru yang sudah bekerja membawa banyak pengetahuan yang utama, pengalaman dan 
mengembangkan tingkah laku dan latihan-latihan dengan mereka. Oleh karena itu, 
DBE3 telah mengembangkan sebuah program untuk melatih para pelatih guru. Dasar 
dari program pelatihan ini adalah modul ”Pengajaran Profesional dan Pembelajaran 
Bermakna”. Modul ini mendukung para pelatih untuk melakukan pembelajaran dewasa 
dan proses belajar dalam rangka mencapai hasil akhir pembelajaran yang diharapkan 
dengan sukses.    
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BBaaggaaiimmaannaa  PPrrooggrraamm  PPeellaattiihhaann  PPeellaattiihh  DDiissuussuunn  
Para pelatih guru dilatih melalui suatu rangkaian pelatihan yang berlangsung selama 15 
hari. Selama pelatihan, mereka dilatih mengenai ’apa’ (isi) dan ’bagaimana’ (proses) dari 
Program Pleatihan Kecakapan Hidup. 
 
Lokakarya Pelatih Pertama 
  

Lokakarya Pelatih Kedua 

Hari 
Pertama 

Hari Kedua Hari Ketiga Hari Keempat Hari Kelima Hari 
Keenam 

Hari Ketujuh 

 
Menjadi 
Fasilitator 
yang 
Efektif:  
Sesi 1, 3, 
4, 5,   

 
Pengajaran 
Profesional 
dan  
Pembelajaran 
Bermakna  

 
Pengajaran 
Profesional 
dan  
Pembelajaran 
Bermakna  

 
Mengintegrasikan 
Kecakapan Hidup 
ke dalam 
Pembelajaran di 
Kelas 

 
Mengintegrasi-
kan Kecakapan 
Hidup ke 
dalam 
Pembelajaran 
di Kelas  

 
TIK untuk 
Pendidikan 
Kecakapan 
Hidup 

 
Menjadi 
Fasilitator 
yang Efektif:  
Sesi 10 
Simulasi 
Pembelajaran
(Micro 
Training)  

  
Hari Pertama Hari Kedua Hari Ketiga Hari Keempat 
 
PKN/Bahasa 
Inggris dan 
Matematika 
untuk 
kehidupan, 
Pembelajaran 
dan 
PekerJaan 

 
Mengintegrasikan 
Pendidikan 
Kecakapan Hidup 
ke dalam Standar 
Nasional 

 
Mengintegrasikan 
Pendidikan 
Kecakapan Hidup 
ke dalam Standar 
Nasional 

 
Menjadi 
Fasilitator 
yang Efektif:  
Sesi 2, 6, 7, 
dan 10  
 

  
Lokakarya Pelatih Ketiga 
 
Hari Pertama Hari Kedua Hari Ketiga Hari Keempat 
 
Pengajaran 
dan 
Pembelajaran 
Pendidikan 
Kecakapan 
Hidup  
 

 
Pengajaran 
dan 
Pembelajaran 
Pendidikan 
Kecakapan 
Hidup  
 

 
Menilai 
Perkembangan 
Kecakapan 
Hidup 

 
Menjadi 
Fasilitator 
yang Efektif:  
Sesi 8, 9 dan 
10  
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BBaaggaaiimmaannaa  MMoodduull  DDiissuussuunn??      
Modul Program Pelatihan Kecakapan Hidup disusun secara khusus karena alasan 
tertentu.  Sesi-sesi yang dimasukkan dalam modul semuanya menggunakan tata letak 
dan pendekatan yang sama dalam pengaturan proses per sesi, sehingga anda 
mengetahui bagaimana cara menggunakannya, maka anda akan dapat menggunakan 
semuanya.  Setiap sesi berisi hal-hal sebagai berikut:  
JJuudduull  SSeessii    
Judul ditulis dalam bentuk kalimat tanya.  Pertanyaan merujuk langsung pada isi sesi 
dan pada akhir sesi, para guru harus dapat menjawab pertanyaan tersebut.   
  

  PPeennddaahhuulluuaann    
Bagian pendahuluan sesi akan menjelaskan informasi latar belakang tentang isi sesi dan 
alasan mengapa bahan ini dimasukkan ke dalam modul. 

 TTuujjuuaann  ddaann  HHaassiill  BBeellaajjaarr  
Bagian ini menjelaskan tujuan sesi dan apa yang harus dikuasai peserta pada akhir sesi. 
Ini akan menunjukkan kepada anda bagaimana keterkaitan hasil belajar dengan 
peraturan perundangan bidang pendidikan dan standar nasional pendidikan.    

   PPeerrttaannyyaaaann  KKuunnccii  
Pertanyaan kunci berkaitan dengan hasil belajar pada masing-masing sesi. Pertanyaan 
itu harus disampaikan kepada guru pada awal sesi  

  CCaattaattaann  uunnttuukk  FFaassiilliittaattoorr  
Bagian ini menyajikan gagasan dan petunjuk kepada fasilitator untuk menyiapkan dan 
menyampaikan materi dalam sesi.   
Anda seharusnya membaca catatan ini secara cermat bahkan sebelum anda mulai 
merencanakan pelaksanaan sesi tersebut. Penjelasan itu akan membantu anda untuk 
memastikan sesi tersebut berhasil dan guru-guru mempelajari apa yang telah anda 
tetapkan.   

      SSuummbbeerr  ddaann  BBaahhaann 
Bagian ini akan berisi daftar barang-barang yang anda perlukan untuk melaksanakan 
sesi tersebut. Persiapkan barang-barang tersebut sebelum anda melaksanakan sesi 
tersebut.   
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  WWaakkttuu 
Bagian ini memberitahu anda batas waktu minimal yang akan anda perlukan untuk 
melaksanakan sesi tersebut. Ingatlah bahwa ini adalah batas minimal.    

 IICCTT 
Bagian ini menyediakan beberapa saran bagaimana anda dapat menggunakan berbagai 
macam aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung 
pembelajaran di sesi tersebut. Penggunaan TIK tidak wajib dan akan tergantung pada 
fasilitas dan sumber yang tersedia bagi anda di tempat pelatihan  

  RRiinnggkkaassaann  SSeessii  
  

 

 

 
 

Connection 
20 menit 

Application 
200 menit 

Reflection 
10 menit 

Extension Introduction 
5 menit 
 

Bagian ini berisi ringkasan dalam bentuk bagan alur bagi anda tentang bagaimana sesi 
tersebut akan berjalan. Bagian ini dibagi dalam tahap-tahap ICARE.   

   EEnneerrggiizzeerr  
Bagian ini berisi ide-ide bagaimana anda dapat menyegarkan guru-guru sepanjang 
pelatihan. Semua energizer berhubungan dengan tema dari sesi tersebut namun tidak 
menyatu dengan sesi tersebut sehingga tidak wajib untuk dilakukan. Gunakan penilaian 
Anda untuk menentukan apakah energizer akan dilaksanakan dengan 
mempertimbangkan kebutuhan guru-guru dalam pelatihan 

  RRiinncciiaann  LLaannggkkaahh--LLaannggkkaahh  KKeeggiiaattaann 
Bagian ini berisi petunjuk secara bertahap dalam melaksanakan semua kegiatan pada 
sesi tersebut. Langkah-langkah tersebut dibagi dalam kerangka ICARE yang 
digambarkan dan dijelaskan secara terperinci pada bagian yang berikutnya. Ikuti 
langkah-langkah tersebut sebagaimana dituliskan dalam modul. 
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CCaattaattaann  FFaassiilliittaattoorr    ##11  
Kotak ini berisi informasi khusus hanya bagi anda (pelatih atau fasilitator).  Pada 
kotakini, anda akan menemukan saran-saran bagaimana menyelesaikan kegiatan-
kegiatan, ide untuk menyediakan masukan bagi peserta, rekomendasi bagaimana 
menyimpulkan sebuah diskusi, dan informasi utama yang anda perlu digunakan 
sebelum menyiapkan presentasi. Baca informasi dalam kotak ini dengan cermat.    

PPeessaann  UUttaammaa  
Bagian ini berisi ringkasan sesi yang dengan singkat menyebutkan pokok utama yang 
seharusnya sudah dikuasai oleh peserta dari sesi tersebut. Anda sebaiknya memberikan 
pesan utama ini kepada guru-guru setelah mereka menyerahkan ringkasan mereka 
sendiri kepada anda. 

 BBaaccaaaann  TTaammbbaahhaann 
Bagian ini akan mengidentifikasi beberapa sumber yang mungkin ingin anda baca untuk 
memperdalam pengetahuan dan pemahaman anda tentang konsep yang terdapat pada 
sesi tersebut. Anda juga dapat memberikan daftar ini kepada guru-guru di lokakarya 
jika mereka tertarik untuk mempelajarinya lebih lanjut.   

 HHaannddoouutt  uunnttuukk  PPeesseerrttaa 
Handout adalah alat pembelajaran yang dapat digunakan para guru untuk membantu 
mereka menyelesaikan beberapa kegiatan di sesi tersebut. Handout ini terdapat pada 
akhir tiap sesi dan perlu difotokopi sebelum pelatihan.    

 IInnffoorrmmaassii  TTaammbbaahhaann 
Informasi tambahan dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Ini dapat digunakan oleh 
fasilitator untuk memperluas pengetahuan mereka tentang konsep yang diberikan di 
dalam sesi atau untuk difotokopi dan disediakan bagi guru-guru sebagai bahan bacaan 
tambahan atau kegiatan lanjutan (extension). 
  

BBaaggaaiimmaannaa  SSeehhaarruussnnyyaa  MMoodduull  iinnii  DDiigguunnaakkaann??      
Modul-modul ini dimaksudkan sebagai panduan pelatihan.  Modul-modul ini dapat 
membantu para pelatih dalam melaksanakan lokakarya partisipatif yang berhasil dengan 
pelajar dewasa. Modul-modul ini bukanlah seperangkat instruksi yang harus seluruhnya 
dilakukan dengan tepat. Yang terbaik adalah, kebanyakan fasilitator yang efektif  adalah 
seoarng pemikir yang kritis dan kreatif, mampu bereaksi dengan situasi di ruang 
pelatihan dan fleksibel dalam melakukan pendekatan dan muatan training ini.  
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Oleh karena itu, setiap fasilitator yang menggunakan modul Pelatihan Kecakapan Hidup 
ini dianjurkan secara aktif untuk dapat memodifikasi dan mengadaptasikan kegiatan-
kegiaran yang terdapat dalam modul ini dan menyesuaikannya dengan peserta dan 
situasi pelatihan.  
 
Meskipun demikian, karena setiap sesi dalam setiap modul dan setiap modul adalah 
bagian dari pemikiran yang hati-hati mengenai program pelatihan ini, maka pentinglah 
kiranya untuk tetap mempertahankan tujuan, hasil pembelajaran dan pesan utama. Oleh 
karena itu, setiap kegiatan yang anda lakukan harus ditujukan pada pencapaian tujuan 
dan hasil pembelajaran. Selain itu, ingatlah bahwa muatan dari modul-modul ini 
ditujukan bagi guru (bukan pelatih). Hal ini dimaksudkan untuk membangun 
pengetahuan, keterampilan, tingkah laku dan sikap dari pada guru-guru di dalam kelas. 
Jadi, hanya karena anda berfikir bahwa sesuatu itu sederhana, tidak lantas guru-guru 
akan berpendapat sama.    
 

AAppaa  yyaanngg  TTeerrjjaaddii  SSeetteellaahh  PPeellaattiihhaann  IInnii  ??      
Ingatlah bahwa apa yang terjadi setelah pelatihan ini adalah penting juga. Seringkali 
guru-guru memerlukan dukungan tindak lanjut untuk mengalihkan apa yang telah 
mereka pelajari di pelatihan pada kegiatan di dalam kelas. Pada intinya, hal ini lebih 
penting dibandingkan pelaksanaan pelatihan itu sendiri. Bacalah DBE3 ”Melampaui 
Pelatihan: Panduan untuk Melaksanakan Kegiatan Tindak Lanjut Setelah Pelatihan” untuk 
memberikan beberapa gagasan tentang bagaimana mendukung guru-guru di dalam 
kelas. 
 

BBeebbeerraappaa  PPeennddaappaatt  TTeerraakkhhiirr      
Ingatlah bahwa tujuan dari program Pelatihan Kecakapan Hidup ini adalah untuk 
meningkatkan kualitas guru-guru di Indonesia. Tidak untuk mempertahankan kondusi 
yang sama. Oleh karena itu, modul-modul Pelatihan Kecakapan Hidup meliputi 
beberapa muatan dan konsep yang sangat menuntut dan yang akan menguji dan 
menantang cara-cara dan tingkah laku guru-guru yang selama ini digunakan. Hal ini 
bukan berarti bahwa apa yang selama ini mereka gunakan adalah salah, hanya saja 
sekarang ini ada beberapa cara yang secara umum dapat dikatakan lebih baik. Pastikan 
anda membahas semua konsep dan muatan yang sulit. Tantanglah semua guru untuk 
berefleksi dan meningkatkan kemampuan diri. 
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PPeennggaannttaarr  MMoodduull  DDaassaarr  MMeennggiinntteeggrraassiikkaann  
PPeennddiiddiikkaann  KKeeccaakkaappaann  HHiidduupp  kkee  ddaallaamm  

PPeemmbbeellaajjaarraann  ddii  KKeellaass  
  
  
MMeennggaappaa  MMeennggiinntteeggrraassiikkaann  PPeennddiiddiikkaann  KKeeccaakkaappaann  HHiidduupp  

kkee  ddaallaamm  PPeemmbbeellaajjaarraann  ddii  KKeellaass  ppeennttiinngg??  
 
Kecakapan hidup terdiri atas kecakapan personal, sosial, akademik, dan vokasional. 
Kecakapan ini tidak diperoleh secara turun menurun, tetapi diperoleh melalui 
belajar. Kecakapan ini harus dipraktekkan oleh siswa dan diberi contohnya oleh 
guru, orang tua dan anggota masyakarat. Mempraktekkan kecakapan personal 
penting untuk membangun rasa percaya diri pada siswa, mengembangkan ahlak 
yang mulia, mengembangkan potensi penuh mereka, dan menanamkan kasih sayang 
dan rasa hormat kepada orang lain di dalam masyarakat. Mengembangkan 
kecakapan sosial sangat penting untuk membantu siswa mengembangkan hubungan 
yang positif, secara konstruktif mengelola emosi mereka dan meningkatkan 
partisipasi mereka dalam kegiatan yang menguntungkan masyarakat. Pengembangan 
kecakapan akademik sangat penting untuk membantu siswa memperoleh kecakapan  
ilmiah, teknologi dan analitis yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam 
lembaga pendidikan formal dan tempat kerja. Kecakapan vokasional penting untuk 
membekali siswa dengan kecakapan teknis dan sikap yang dituntut oleh perusahaan 
atau lembaga yang menyediakan lapangan kerja.  
 
Keberhasilan pengembangan kecakapan hidup sangat tergantung pada sejauh mana 
remaja dapat melihat orang-orang yang memberi teladan tentang sifat-sifat 
tersebut. Pada masa lalu, sekolah mengandalkan orang tua untuk mengajarkan 
kecakapan hidup yang pokok ini kepada remaja. Sementara kebanyakan remaja 
memperoleh kecakapan hidup yang positif melalui interaksi sehari-hari dengan 
orang dewasa dan teman sebaya, tidak semua siswa dikelilingi oleh orang-orang 
yang memberikan contoh positif di rumah atau masyarakat mereka. Meningkatnya 
pengaruh negatif dari masyarakat dan tuntutan yang semakin besar dari kehidupan 
keluarga mengganggu proses pembelajaran terhadap kebiasaan dan kecakapan yang 
positif di dalam keluarga. Bertambahnya tekanan hidup karena beban ekonomi yang 
semakin tinggi dapat menyebabkan remaja mengembangkan kebiasaan yang 
menganggu perkembangan, kesehatan atau keselamatan mereka. Oleh karena itu, 
sekolah  harus memperkuat pendidikan kecakapan hidup melalui pembelajaran baik 
secara langsung maupun tidak langsung.  

Untuk memperoleh kecakapan hidup juga diperlukan lingkungan yang nyaman yang 
dapat digunakan oleh remaja untuk berlatih menggunakan kecakapan hidup. Di 
dalam kelas, guru dapat membantu remaja mengembangkan kompetensi kecakapan 
hidup dengan menerapkan kegiatan yang cocok agar siswa dapat mengembangkan, 
membangun, dan berlatih menggunakan kecakapan hidup setiap hari.  
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Dengan memberikan banyak kesempatan kepada siswa untuk menggunakan 
kecakapan hidup, dibantu dengan petunjuk yang jelas, mereka diharapkan dapat 
menghadapi tantangan sehari-hari sepanjang hidupnya. Guru juga 
bertanggungjawab membantu remaja untuk lebih memahami nilai-nilai personal, 
moral, agama, sosial dan akademik dalam masyarakat agar mereka menjadi warga 
negara yang baik dan produktif. Oleh karena itu, teladan yang positif di dalam dan di 
luar kelas sangat penting bagi remaja untuk memperoleh kecakapan hidup  ini. 
Karena pembelajaran kecakapan hidup membutuhkan penguatan baik dari dalam 
maupun dari luar sekolah, sekolah bersama dengan orang tua harus membantu 
proses pembelajaran sosial ini. 

Terdapat banyak manfaat kemasyarakatan positif yang diperoleh dari generasi 
remaja yang dibekali dengan kecakapan hidup. Manfaat itu ditunjukkan melalui 
hubungan yang positif dengan teman sebaya dan rekan kerja, kemampuan individu 
untuk mencapai tujuan personal dan pemenuhan hidup. Pengembangan kecakapan 
hidup juga memainkan peran penting dalam mempertahankan lingkungan sekolah 
yang positif dan mengurangi kekerasan di sekolah.  Siswa yang tidak 
mengembangkan kecakapan  personal, sosial, akademik dan vokasional akan 
mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan tekanan kehidupan, tuntutan 
kerja dan lingkungan  sosial.  

Departemen  Pendidikan Nasional (Depdiknas) mendefinisikan siswa yang memiliki 
kecakapan hidup adalah mereka: 

♦ yang memiliki kecakapan, pengetahuan, sikap dan kesiapan agar berhasil 
dalam bekerja dengan orang lain atau bekerja secara mandiri, yang akan 
membantu meningkatkan kualitas hidup mereka; 

♦ yang memiliki motivasi tinggi dan etika sehingga berhasil dalam bekerja dan 
mampu bersaing dalam lingkungan lokal, domestik dan internasional 
(global), serta dapat memenuhi tuntutan pasar; 

♦ yang memiliki kecakapan dan peluang untuk belajar sepanjang hayat 
sehingga mereka dapat mencapai status yang sama dengan orang lain; 

♦ yang sadar akan pentingnya pendidikan bagi mereka sendiri dan keluarga 
mereka dan kaitan antara pendidikan dengan peningkatan pendapatan dan 
kesejahteraan sosial. 

 
Karena  sangat menghargai pendidikan kecakapan hidup, Departemen  Pendidikan 
Nasional telah mengadopsi pendekatan terpadu terhadap pendidikan kecakapan 
hidup. Artinya, pendidikan kecakapan hidup bukan mata pelajaran yang berdiri 
sendiri, tetapi harus diintegrasikan ke dalam setiap mata pelajaran dan setiap kelas. 
Mengingat separo dari jumlah remaja tidak melanjutkan pendidikan formal sesudah 
SMP, dan akibatnya banyak dari mereka ingin bekerja, guru semua mata pelajaran 
bertanggung jawab untuk mendukung siswa mengembangkan kecakapan yang 
diperlukan supaya sukses dalam hidupnya kelak. 
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AAppaa  ttuujjuuaann  MMoodduull  MMeennggiinntteeggrraassiikkaann  PPeennddiiddiikkaann  
KKeeccaakkaappaann  hhiidduupp  kkee  ddaallaamm  PPeemmbbeellaajjaarraann  ddii  KKeellaass??  
 

Tujuan Modul Mengintegrasikan Pendidikan Kecakapan hidup ke dalam  
Pembelajaran di Kelas adalah memberdayakan guru agar dapat menggabungkan 
pembelajaran kecakapan hidup ke dalam mata pelajaran yang diajarkan. Modul ini 
dimaksudkan untuk membekali guru dengan pengetahuan dan kemampuan untuk 
mengajar kecakapan hidup setiap hari di setiap kelas dengan menggunakan 
pendekatan yang interaktif dan bersemangat. 
 
Sesi    1-3 memusatkan perhatian pada pemahaman tentang kecakapan hidup. 
Sesi    4-6 bertujuan membantu guru untuk mengembangkan  kegiatan  berorientasi 
kecakapan hidup. 
Sesi    7-8 memberikan perhatian pada penilaian kecakapan hidup. 
Sesi    9-10 adalah sesi pilihan. 
 
Ringkasan setiiap sesi adalah sebagai berikut: 
 

♦ Sesi  1 akan memusatkan pada pemahaman tentang apa yang dimaksud 
dengan kategori dan kompetensi kecakapan hidup personal, sosial, akademik 
dan vokasional melalui permainan interaktif. Peserta akan mengidentifikasi 
lingkungan hidup yang nyata tempat digunakannya kecakapan hidup. 

♦ Sesi  2 menekankan definisi yang relevan dengan kondisi setempat tentang 
kompetensi Personal, Sosial  dan Akademik. Karena sebagian besar guru 
menyamakan kecakapan hidup dengan pendidikan vokasional, diberikan 
waktu lebih banyak pada Sesi 2 untuk membahas tiga kategori lainnya. Guru 
bekerja sama secara kelompok untuk mengembangkan definisi, ilustrasi atau 
peragaan yang menggambarkan masing-masing kompetensi. 

♦ Sesi  3 seluruhnya digunakan untuk mendefinisikan kompetensi vokasional.  
Guru akan mengunjungi tempat kerja formal dan informal di daerah mereka 
untuk mengidentifikasi pekerjaan dan kecakapan vokasional setempat yang 
digunakan dalam lingkungan perusahaan swasta dan lembaga pemerintah. 
Mereka akan membahas tantangan, sikap yang diperlukan untuk mengatasi 
tantangan itu dan persyaratan pendidikan bagi berbagai jenis pekerjaan. 

♦ Sesi 4: Guru akan belajar bagaimana tindakan dan interaksi sehari-hari 
mereka dapat mempengaruhi perkembangan kecakapan hidup remaja 
menjadi lebih baik atau lebih buruk. Mereka akan bermain peran beberapa 
skenario yang menunjukkan perilaku positif dan negatif dan merefleksikan 
gambaran orang-orang yang memiliki kecakapan hidup yang positif dan 
negatif.  

♦ Sesi 5 memberikan contoh strategi pembelajaran individual dan aktif dan 
peserta mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing 
strategi untuk menetapkan pendekatan mana yang paling cocok untuk 
mengajarkan kecakapan hidup. 
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♦ Sesi 6 memperkenalkan kepada peserta tentang studi kasus pemecahan 
masalah dan kegiatan analisis risiko/investasi sebagai cara untuk 
menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran kontekstual untuk 
mengembangkan kecakapan hidup. 

♦ Dalam Sesi 7, peserta  akan merumuskan indikator yang relevan dengan 
kondisi lokal untuk kompetensi yang dirumuskan pada Sesi 1-3.   

♦ Sesi  8 memberi kesempatan kepada peserta untuk menetapkan kompetensi 
dan indikator kecakapan hidup mana yang paling relevan dengan mata 
pelajaran mereka. 

♦ Dalam Sesi  9, peserta akan menilai jenis alat penilaian dan akan 
mengembangkan rubrik (pedoman) sederhana untuk menilai kompetensi dan  
indikator. 

♦ Dalam Sesi 10, peserta akan mempelajari kembali semua pesan utama dari 
sesi sebelumnya dan mengembangkan rencana pembelajaran yang 
berorientasi kecakapan hidup. Kelompok akan menerapkan Daftar Cek 
tentang Kecakapan hidup untuk mengetahui apakah pelajaran mereka sesuai 
dengan tujuan modul. 

 

PPeerrssyyaa aattaann  ““PPeenngggguunnaa””  MMoodduull    rr
Pengguna modul ini harus membaca seluruh sesi secara lengkap sebelum memulai 
pelatihan. Pelajari dengan cermat “Informasi Tambahan” sebelum setiap sesi. Sesi 1-
8 bersifat wajib dan  sesi 9 dan 10 bersifat pilihan. Catatlah pesan utama dan 
pertanyaan kunci dari setiap sesi. Pandulah peserta untuk memahami pesan utama 
dan menjawab pertanyaan kunci pada akhir sesi. Jangan melewatkan bagian ini 
karena digunakan untuk mengevaluasi apakah peserta paham tentang gagasan 
pokoknya atau tidak. Untuk mempersiapkan Sesi 10, peserta diminta membuat 
catatan pada jurnal refleksi pembelajaran dan menulis ringkasan pesan utama pada 
akhir setiap sesi. 
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DDaaffttaarr  IIssii  
 Hal 

Pengantar Program Pelatihan Kecakapan Hidup     

Pengantar Modul Dasar tentang Kecakapan hidup   

Daftar Isi 

Tujuan dan Hasil Belajar   

Jadwal Pelatihan  

Penjelasan tentang kerangka ICARE  

Persiapan Pra-Lokakarya  

Penilaian Pra- Lokakarya 

Petunjuk Umum bagi Fasilitator 

Penjelasan Sesi-Sesi     

Sesi    1    Apa yang dimaksud dengan Kecakapan Hidup? 

Sesi    2    Bagaimana Anda Dapat Mendefinisikan Kompetensi  

Personal, Sosial dan Akademik  ? 

Sesi    3   Apa yang dimaksud dengan Kecakapan Vokasional? 

Sesi    4   Bagaimana Tindakan dan Interaksi Anda Sehari-hari 

Dapat Mempengaruhi Perkembangan Kecakapan Hidup 

Remaja? 

Sesi    5   Jenis Kegiatan apa yang Dapat Anda lakukan di 

Kelas untuk Menyiapkan Siswa untuk Hidup?   

Sesi    6    Jenis Kegiatan apa yang Dapat Anda lakukan di 

Kelas untuk Menyiapkan Siswa untuk Bekerja?    

Sesi    7    Apa Indikator Kecakapan Hidup yang Relevan 

i. 

1 

5 

7 

10 

12 

14 

15 

16 

19 

20 

36 

 

53 

67 

 

 

89 

 

97 

 

113
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dengan Daerah Anda?    

Sesi    8    Kompetensi dan Indikator Kecakapan Hidup Mana 

yang Paling Penting bagi Mata Pelajaran Anda? 

Sesi    9   Bagaimana Anda Dapat Menilai Kecakapan hidup di 

Kelas? 

Sesi    10 Bagaimana Anda Akan Mengintegrasikan Kecakapan 

Hidup ke dalam Kelas? 

Ringkasan Kegiatan 

Penilaian Pasca-Lokakarya  

Evaluasi   

 

126

 

136

 

148

 

162

164

165
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TTuujjuuaann  ddaann  HHaassiill  BBeellaajjaarr  
 

Tujuan Modul Mengintegrasikan Pendidikan Kecakapan Hidup ke 
dalam Kelas adalah 
 

 Memperkenalkan kepada guru tentang kompetensi kecakapan hidup 
yang telah dikembangkan Depdiknas untuk memenuhi standar 
nasional 

 Membantu guru untuk mengubah kompetensi kecakapan hidup ke 
dalam indikator yang relevan dengan kondisi lokal 

 Membantu guru memahami bagaimana mengintegrasikan kecakapan 
hidup ke dalam pembelajaran di kelas dan  ke dalam mata pelajaran 

 Memperluas pemahaman guru tentang kecakapan hidup sehingga 
tidak hanya meliputi kecakapan vokasional 

 Membekali guru dengan definisi baru kecakapan bekerja – yaitu 
kecakapan yang meliputi perilaku dan sikap selain kecakapan yang 
terkait dengan pekerjaan teknis – dan membekali guru dengan 
kegiatan pembelajaran sederhana yang terkait dengan kurikulum yang 
mengembangkan kecakapan kerja dan wirausaha bagi pada siswa. 

 

Pada akhir  modul ini, guru dapat memperoleh hasil belajar sebagai 
berikut: 
 

 Merumuskan sekurang-kurangnya 3 kompetensi kecakapan hidup 
yang terkait dengan mata pelajaran  

 Mengembangkan sekurang-kurangnya 3 indikator lokal yang relevan 
untuk kompetensi kecakapan hidup yang terkait dengan mata 
pelajaran  

 Menyusun perangkat penilaian untuk kompetensi dan indikator yang 
terkait dengan mata pelajaran  

 Memiliki gagasan kongkrit tentang kegiatan yang mengajarkan 
kecakapan hidup     

 Menyusun rencana pembelajaran berorientasi kecakapan hidup yang 
siap digunakan di kelas  

 
 
 
 

USAID: DBE3 Kecakapan Hidup untuk Remaja                                                                                                                                       7



Melalui partisipasi dalam kegiatan sesi, peserta akan memperoleh 
pengetahuan, kecakapan dan kemampuan  agar dapat: 
 

 Menjelaskan definisi kecakapan hidup sesuai dengan definisi oleh 
Depdiknas 

 Membuat daftar empat kategori kecakapan hidup dan satu contoh 
kompetensi untuk masing-masing kategori 

 Menguraikan jenis lingkungan dan situasi tempat kecakapan hidup 
digunakan 

 Membuat definisi yang relevan dengan kondisi lokal untuk setiap 
kompetensi kecakapan hidup personal, sosial  dan akademik   

 Menjelaskan jenis kecakapan vokasional yang penting untuk remaja 
termasuk sikap positif terhadap kecakapan kerja dan kecakapan 
berwirausaha  

 Menggambarkan berbagai jenis kecakapan vokasional yang diperlukan 
oleh industri setempat 

 Menyepakati daftar kompetensi tambahan yang terkait dengan 
kecakapan hidup vokasional  

 Mengembangkan kecakapan hidup siswa setiap hari dengan 
pemberian teladan dan perilaku positif yang mendukung baik di dalam 
maupun di luar kelas 

 Mendefinisikan pembelajaran  aktif    
 Menjelaskan bagaimana kegiatan pembelajaran aktif dapat digunakan  

untuk mengajar kecakapan hidup     
 Menggambarkan bagaimana pembelajaran kontekstual dapat 

digunakan untuk mengembangkan  kecakapan vokasional  
 Mengidentifikasi jenis kecakapan vokasional yang dapat 

dikembangkan melalui  pengajaran dan pembelajaran kontekstual 
 Mengembangkan kegiatan yang menghubungkan kewirausahaan 

dengan kurikulum mata pelajaran  
 Merumuskan indikator dan  bagaimana  indikator itu dapat digunakan 
 Mengembangkan indikator lokal yang relevan untuk setiap kompetensi   

kecakapan hidup yang dirumuskan Depdiknas     
 Mengidentifikasi kompetensi pendidikan kecakapan hidup mana yang 

paling relevan dengan mata pelajaran mereka  
 Merangking urutan kompetensi kecakapan hidup yang terkait dengan 

mata pelajaran berdasarkan tingkat pentingnya  
 Mengembangkan indikator untuk mengukur pemerolehan kompetensi  

yang dipilih 
 Menganalisis berbagai bentuk penilaian untuk mengidentifikasi mana 

yang dapat digunakan  untuk  menilai kecakapan hidup     
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 Mengembangkan dan menggunakan rubrik kinerja sederhana 
 Menjelaskan muatan bahan ajar yang berorientasi kecakapan hidup  
 Menilai bahan ajar berorientasi kecakapan hidup dengan 

menggunakan daftar cek sederhana 
 Menyiapkan rencana pembelajaran yang siap digunakan untuk 

mengajarkan bahan ajar berorientasi kecakapan hidup  



JJaaddwwaall  LLookkaakkaarryyaa  PPeellaattiihhaann  HHaarrii  11  
SSeessii  11  ––  55  

  
Program:  Mengintegrasikan  Kecakapan hidup ke dalam Kegiatan Kelas  

Waktu Isi Hasil  
08 00 – 08 30 

 
Ice-breaker dan Gambaran Umum 

tentang Tujuan Modul 
Peserta akan saling kenal satu sama lain, mengetahui tujuan modul, berhasil 
menyusun tata tertib, dan telah memilih ketua kelompok yang bertanggung jawab 
untuk mengecek ketepatan penggunaan waktu dan membagi handout. 

08 30 – 09 30 
 

Sesi    Satu:  
Apa yang dimaksud dengan Kecakapan 

Hidup?  

Peserta  akan  mengetahui apa yang dimaksud dengan kecakapan hidup dalam 
kaitannya dengan pendidikan, sehingga mereka memahami pentingnya kecakapan 
hidup bagi mereka sendiri dan bagi siswa 

9 30 – 10 30 Sesi Dua Bagian I: 
Bagaimana  Anda Dapat mendefinisikan  

Kompetensi   Personal, Sosial  dan   
Akademik  ? 

Peserta  akan merumuskan definisi atau  contoh ilustrasi yang relevan dengan 
kondisi lokal untuk menggambarkan satu kompetensi Personal, Sosial, dan  
Akademik dalam kelompok besar  

10 30 – 10 45 Rehat 
10 45 – 11 45 Sesi Dua Bagian II: 

 
Peserta  akan merumuskan definisi atau  contoh ilustrasi yang relevan dengan 
kondisi lokal untuk menggambarkan  beberapa kompetensi Personal, Sosial, dan  
Akademik dalam kelompok kecil  

11 45 – 12 45 Makan Siang 
 
12 45 – 2 15 
 

Sesi Tiga: 
Apa yang dimaksud dengan Kecakapan 

Vokasional? 

Peserta  akan mengamati kecakapan hidup yang terkait dengan pekerjaan dalam 
situasi hidup riil dan mulai berpikir tentang peran pendidikan untuk membantu 
menyiapkan siswa untuk hidup dan bekerja. 

 
2 15 – 3 45 

Sesi Empat: 
Bagaimana  tindakan dan   interaksi anda 

sehari-hari dapat mempengaruhi 
perkembangan kecakapan hidup remaja? 

Peserta  akan  menganalisis dan membahas kehidupan sehari-hari di sekolah  dan  
menyarankan beberapa cara agar siswa dapat memperoleh kecakapan hidup  
melalui  budaya sekolah, teladan dari orang dewasa, dan interaksi dengan  orang 
dewasa dan teman sebaya. 

3 45 – 4 00  Rehat 
 
4 00 – 5 00 
 

Sesi  Lima:   
 Jenis kegiatan apa yang dapat anda 
lakukan di kelas untuk menyiapkan 

remaja untuk hidup? 

Peserta akan dapat menggunakan berbagai strategi dalam kegiatan pembelajaran 
mereka untuk menyiapkan siswa untuk hidup, sehingga mereka mengembangkan 
kecakapan hidup dalam kehidupan mereka sehari-hari dan siap menghadapi 
pengalaman hidup sesudah sekolah. 
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JJaaddwwaall  LLookkaakkaarryyaa  PPeellaattiihhaann  HHaarrii  22  
SSeessii  66  ––  1100  

  
Program:  Mengintegrasikan Kecakapan hidup ke dalam Kegiatan Kelas 

Waktu Isi Hasil  
08 00 – 09 30 
 

Sesi Enam:  
Jenis kegiatan apa yang dapat anda 
lakukan di kelas untuk menyiapkan 

siswa untuk bekerja? 

Peserta  akan mampu menggunakan berbagai strategi dalam kegiatan belajar-
mengajar untuk menyiapkan siswa untuk memperoleh pengalaman kerja di 
sektor wirausaha dan pemerintah yang akan diperlukan sesudah sekolah. 
 

 
09 30 – 11 00 
 

Sesi Tujuh: 
Apa indikator lokal yang relevan untuk 

Kecakapan Hidup? 

Peserta  akan  mampu memahami hubungan antara indikator dan   kompetensi 
dan akan  mengembangkan   indikator  l yang relevan dengan kondisi lokal 
untuk setiap kompetensi kecakapan hidup yang dirumuskan Depdiknas, dengan 
perhatian khusus diberikan pada pengukuran kompetensi vokasional 

11 00 – 11 15 Rehat 
 
11 15 – 12 45   
 

Sesi Delapan:  
Kompetensi Pendidikan Kecakapan 

hidup apa yang paling relevan dengan 
mata pelajaran anda? 

Peserta  akan  memahami kompetensi  pendidikan kecakapan hidup yang paling 
relevan dengan mata pelajaran dan mampu menemukan indikator untuk 
kompetensi yang dapat mereka ajarkan di kelas 

12 45 – 13 30  Makan Siang 
 
13 30 – 15 00    
 

Sesi Sembilan: 
Bagaimana  anda dapat menilai  

kecakapan hidup di kelas? 

Peserta  akan memahami berbagai perangkat formal yang dapat digunakan guru 
untuk menilai kemajuan siswa untuk mencapai kompetensi dan indikator yang 
relevan dengan mata pelajaran mereka 

15 00  - 15 30  Rehat 
 
15 30 – 17 00  
 

Sesi Sepuluh:  
Bagaimana  anda akan 

mengintegrasikan Kecakapan hidup ke 
dalam kelas?  

Guru  akan mendemonstrasikan proses belajar-mengajar yang memadukan 
kecakapan hidup ke dalam bahan ajar, sehingga guru dapat menggabungkan 
semua  pembelajaran menjadi kegiatan belajar-mengajar yang berhasil.   

 
17 00 – 17 15  
 

 
Sesi Penutup  

 

Guru akan bekerja sama untuk mengembangkan gambar/video yang 
menggambarkan kelas tradisional dan kelas yang memadukan kecakapan hidup 



P

s

Peennjjeellaassaann  tteennttaanngg  KKeerraannggkkaa  IICCAARREE    
 
Modul Kecakapan Hidup disusun menggunakan kerangka sederhana yang disebut 
ICARE.  Metode ini dianggap sebagai metode pembelajaran paling baik untuk orang 
dewasa yang meliputi berbagai metode pembelajaran interaktif yang bertujuan 
memotivasi guru selama lokakarya.  Metode yang sederhana ini meliputi lima 
langkah kunci untuk memastikan para peserta menghubungkan pengalamannya 
sebelumnya, memiliki kesempatan untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari 
dan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka dapatkan di akhir 
pembelajaran.  Kelima langkah kunci tersebut adalah:  Introduction, Connection, 
Application, Reflection dan Extension.  Dengan menggunakan pendekatan ICARE 
selama lokakarya pelatihan guru, para guru tidak hanya termotivasi, tetapi juga 
diberikan kesempatan untuk melihat bagaimana model diterapkan sehingga mereka 
dapat menerapkannya dengan lebih baik di kelas mereka masing-masing.  Kerangka 
ICARE dijelaskan secara terperinci di bawah ini. 
  

  IInnttrroodduuccttiioonn 
I 

Pada tahap pengalaman pembelajaran ini, fasilitator menanamkan pemahaman 
tentang isi dari sesi kepada para peserta. Bagian ini harus berisi penjelasan tentang 
tujuan sesi dan apa yang akan dicapai—hasil selama pembelajaran/sesi tersebut.   
 

 CCoonnnneeccttiioonn 
C 

Sebagian besar pembelajaran merupakan rangkaian dengan satu kompetensi 
dikembangkan berdasarkan kompetensi sebelumnya. Oleh karena itu, semua 
pengalaman pembelajaran yang baik perlu dimulai dari apa yang sudah diketahui 
dan dapat dilakukan oleh peserta dan mengembangkannya berdasarkan itu. Pada 
tahap connection, anda berusaha menghubungkan bahan ajar yang baru dengan 
sesuatu yang dikenal para peserta dari pembelajaran atau pengalaman sebelumnya. 
Anda dapat melakukan ini dengan mengadakan latihan brainstorming sederhana 
untuk memahami apa yang telah diketahui para peserta, dengan meminta mereka 
memberitahu anda apa yang mereka ingat dari pembelajaran sebelumnya atau 
dengan mengembangkan kegiatan yang dapat dilakukan peserta sendiri. Sesudah 
itu, anda dapat menghubungkan para peserta dengan informasi baru. Ini dapat 
dilakukan melalui presentasi atau penjela an yang sederhana paling lama kira-kira 
sepuluh menit.    
  

 AApppplliiccaattiioonn 
A 

Ini adalah tahap yang paling penting dari pembelajaran. Setelah peserta memperoleh 
pengetahuan atau kecakapan baru melalui tahap connection, mereka perlu diberi 
kesempatan untuk berlatih menerapkan pengetahuan dan kecakapan tersebut. 
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Bagian application harus menjadi bagian paling lama dari sesi. Di dalam bagian ini 
peserta bekerja sendiri tanpa instruktur, secara berpasangan atau berkelompok 
untuk melakukan kegiatan kehidupan yang nyata atau memecahkan masalah 
kehidupan yang nyata dengan menggunakan informasi dan kecakapan baru yang 
telah mereka peroleh.    
  

 RReefflleeccttiioonn 
R 

Bagian ini merupakan ringkasan dari pembelajaran dan peserta memiliki kesempatan 
untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari dan bagi intruktur untuk menilai 
sejauh mana pembelajaran telah berhasil. Kegiatan refleksi atau ringkasan dapat 
berupa diskusi kelompok. Instruktur meminta peserta untuk memberikan presentasi 
atau menjelaskan apa yang telah mereka pelajari. Dapat juga berbentuk kegiatan 
penulisan mandiri, yaitu para peserta menulis ringkasan pembelajaran mereka atau 
dapat berbentuk kuis pendek,  yaitu instruktur memberi pertanyaan berdasarkan isi 
pembelajaran/sesi. Hal penting yang harus diingat dalam refleksi adalah bahwa 
instruktur perlu menyediakan kesempatan bagi para peserta untuk mengungkapkan 
apa yang telah mereka pelajari.   
 

 EExxtteenndd 
E 

Bagian Extension dari sesi adalah ketika anda memberikan kegiatan yang dapat 
dilakukan peserta setelah sesi berakhir untuk memperkuat dan memperluas 
pembelajaran. Di sekolah, kegiatan extension biasanya disebut pekerjaan rumah. 
Kegiatan Extension dapat meliputi penyediaan bahan bacaan tambahan, tugas 
penelitian atau latihan-latihan.   
 
Lihat kembali beberapa sesi di modul anda untuk melihat beberapa contoh dari 
kerangka ICARE yang digunakan dan untuk mengetahui berbagai kegiatan 
connection, application, reflection dan extension  
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PPeerrssiiaappaann    PPrraa--llookkaakkaarryyaa      
 

Guru harus membawa barang-barang berikut ke dalam lokakarya: 

 

 Panduan guru    

 Buku ajar untuk siswa    

 Rencana pembelajaran untuk digunakan selama dua minggu 

sesudah lokakarya berakhir.  

 

Guru akan diminta mempelajari kembali rencana pembelajaran selama 

lokakarya dan menyempurnakannya. 
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PPeenniillaaiiaann  PPrraa--LLookkaakkaarryyaa  

 

Jawablah pertanyaan berikut secara ringkas: 

1. Mata pelajaran apa yang anda ajarkan di sekolah? 

 

2. Apa tugas anda sebagai guru? 

 

3. Kecakapan apa yang menurut anda diperlukan siswa agar dapat 

bertahan hidup, hidup sejahtera dan menghadapi tantangan hidup di 

daerah setempat anda? 

 

4. Menurut anda, siapa yang bertanggung jawab untuk mendukung siswa 

untuk mengembangkan kecakapan yang diperlukan agar dapat 

bertahan hidup, hidup sejahtera dan menghadapi tantangan hidup 

sebagai orang dewasa? 

 

5. Apa yang anda ketahui tentang kecakapan hidup? 

 

6. Menurut anda, bagaimana cara kita mengintegrasikan kecakapan 

hidup ke dalam mata pelajaran? 

 

7. Apa manfaat kecakapan hidup: 

 

Bagi anda sebagai guru: 

 

Bagi siswa (usia 12-16): 
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PPeettuunnjjuukk  UUmmuumm  bbaaggii  FFaassiilliittaattoorr  
 
 
 
SSeebbeelluumm  SSeessii        

Perintah  sangat penting dan harus disampaikan dengan jelas. Harap berlatih 
memberikan penjelasan sebelum sesi dimulai. 

Pengaturan waktu juga penting. Harap berlatih sebelum sesi untuk menentukan 
alokasi waktu pada setiap langkah. 

Pertanyaan Kunci. Pelajari kembali semua pertanyaan kunci. Pelajari kembali pesan 
utama dan catatan bagi fasilitator sebelum setiap sesi dimulai.  Jika tersedia, siapkan 
perangkat LCD untuk menayangkan pertanyaan kunci dan hasil  belajar  selama 
berlangsungnya sesi. Pikirkan bagaimana anda dapat memperkuat pesan utama 
sepanjang sesi berlangsung. 

Sumber dan Bahan. Siapkan sumber-sumber dan bahan untuk setiap sesi dan 
pelajari kembali semua informasi/rujukan tambahan. Fotokopi handout yang cukup 
untuk setiap peserta. Bawa fotokopi kompetensi yang terkait dengan mata pelajaran 
kalau-kalau peserta lupa membawanya.  

Persiapan Ruang. Sediakan waktu untuk menyiapkan ruang. Tanyakan kepada diri 
anda: 

 Apa semuanya sudah siap?  

 Adakah ruang yang cukup untuk melakukan energizer dan kegiatan yang 
direncanakan?  

 Apakah kursi /meja sudah diatur untuk meningkatkan pembelajaran  
aktif?  

 Berapa banyak peserta akan bekerja sama dalam kelompok? Maka 
usahakan mengatur meja supaya mereka siap dalam kelompok ketika 
mereka duduk. 

Siapkan Penjelasan Tertulis. Untuk mempercepat penyajian definisi/konsep kunci, 
tulis pada kertas flipchart sebelum sesi. Tulisan harus cukup besar agar mudah 
dibaca dan dilihat. 

Fotokopi angket penilaian. Angket penilaian akan digunakan  untuk  penilaian pra-
lokakarya dan pasca-lokakarya --- oleh karena itu, gandakan dua rangkap untuk 
setiap peserta. Anda akan membagikannya pada hari pertama dan terakhir. Pada Hari 
I lokakarya pelatihan kecakapan hidup, bagikan kepada semua peserta  pada sesi 
pendahuluan sebelum sesi 1 dimulai. Sesudah 5 menit, kumpulkan dan simpan 
untuk rujukan berikutnya. Pada Hari 2 sesudah Sesi 10 selesai, bagikan angket 
kosong dan minta peserta mengisinya lagi. Kumpulkan semua tanggapan dan 
bandingkan hasilnya antara sebelum lokakarya dan sesudah lokakarya untuk 
mengetahui apakah pendapat mereka berubah sesudah mengikuti lokakarya. Mereka 
tidak perlu diberitahu tentang tujuan kegiatan itu karena dapat mempengaruhi 
tanggapan mereka. 

Kenali peserta anda. Identifikasi dan periksa semua informasi tentang peserta  
(nama, jenis kelamin, sekolah, asal daerah, dan mata pelajaran yang diajarkan) dan 
sesuaikan pelatihan dengan keadaan peserta.  

Tepati waktu. Harap siapkan air minum, buku catatan, pulpen, spidol, OHP/LCD, 
dsb. sebelum sesi dimulai. Anda mungkin harus menyiapkan kertas flipchart dan 
isolasi untuk kegiatan curah pendapat. Tempelkan isolasi di sekitar papan tulis 
untuk memperlancar kegiatan. 
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SSeellaammaa  BBeerrllaannggssuunnggnnyyaa  SSeessii        

Pendahuluan. Pada awal setiap sesi, jelaskan tujuan sesi, tujuan belajar dan 
pertanyaan kunci yang harus dijawab guru pada akhir sesi.  

Waktu. Tentukan waktu untuk setiap langkah dan kegiatan kelompok. Upayakan 
tepati batas waktu yang telah ditentukan. Daya perhatian rata-rata adalah 20 menit. 
Pastikan tidak ada kegiatan atau langkah berlangsung lebih dari 20 menit. 

Format. Ikuti dan terapkan kerangka: Introduction, Connection, Application, 
Reflection dan  Extension (ICARE). Jangan ubah urutan langkah-langkah tersebut. 
Jangan lewatkan salah satu langkah. Harap diingat untuk memberikan kegiatan 
tambahan. 

Mengakhiri Sesi. Ingatkan peserta untuk menyimpan jurnal refleksi pembelajaran 
yang diberikan pada modul 1 dan membawanya pada setiap sesi. Pada akhir setiap 
sesi, minta mereka menulis apa yang telah mereka pelajari, pesan utama apa untuk 
mereka. Ini akan berguna pada Sesi 10. 

Handout. Selama berlangsungnya sesi, jangan berikan contoh jawaban untuk semua 
handout, khususnya pada sesi 6. Tujuannya adalah untuk mendorong mereka 
mengembangkan berpikir kritis, kerja tim, dan kecakapan mengambil keputusan. 
Meskipun mungkin tidak mudah, hal ini memperkenalkan mereka dengan cara baru 
berpikir dan bertindak. Mereka akhirnya mungkin terkejut sesudah mereka melihat 
hasilnya. 

Sikap positif dan hal-hal yang perlu diperhatikan.  

 Bersikaplah luwes. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak berjalan seperti 
yang direncanakan dan tanggapan terhadap pertanyaan tidak seperti yang 
diharapkan. Apabila hal seperti itu terjadi, gunakan informasi dari bagian 
pendahuluan atau pesan utama untuk memperkuat gagasan pokok. 
Diskusikan definisi dan  informasi  tambahan untuk mendorong peserta 
berpikir di luar tingkat pengetahuan mereka sekarang. Katakan kepada 
mereka bahwa ini adalah perspektif lain yang harus mereka pikirkan. 
Mereka dapat menyatakan apakah mereka setuju atau tidak, atau hanya 
merenungkan informasi baru itu dan melanjutkan kegiatannya. 

 Harap ketahui tingkat energi dari kelompok dan ambil tindakan. Jika 
mereka bosan dan kelelahan, gunakan permainan untuk memberi 
semangat kepada mereka. Jika mereka terlalu gaduh dan tidak 
konsentrasi, perkenalkan  kegiatan baru untuk mengembalikan perhatian 
kelompok.  

 Jangan biarkan peserta bertindak kasar atau melakukan kekerasan kepada 
orang lain. Juga perhatikan perbedaan jenis kelamin dan upayakan laki-
laki dan perempuan merasa nyaman. Gunakan rujukan pada kecakapan 
hidup bahwa kita semua harus memberi contoh. Gunakan pendekatan 
yang menyenangkan, santai dan positif. Perlakukan peserta dengan rasa 
hormat. Ingat anda tidak harus menjawab dengan benar semua 
pertanyaan. Jika anda tidak tahu jawabannya, kembalikan pertanyaan 
kepada peserta. Kemungkinan besar, ada peserta yang dapat memberi 
jawabannya. Jika tidak, sampaikan anda akan mencari dan 
memberitahukan jawabannya pada waktu kemudian. Kadang-kadang tidak 
ada jawaban yang benar, tetapi hanya berupa pendapat. Gunakan 
kesempatan itu untuk mendorong diskusi dan  kemudian upayakan untuk 
merangkum pendapat mayoritas. 

 Upayakan untuk menyajikan sesi yang menyenangkan. Jika peserta tidak 
senang dan tidak menikmati lokakarya, pasti ada ada hal-hal yang tidak 
beres. Jika anda curiga sesi itu tidak menyenangkan, tanyakan kepada 
mereka apa yang mereka suka dan tidak suka pada akhir sesi dan 
bagaimana caranya untuk menjadikannya lebih menyenangkan atau 
menarik. 
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Selama Keja Kelompok. Berjalanlah mengelilingi ruangan selama kerja kelompok 
untuk memantau kemajuan setiap kelompok. Jika kelompok-kelompok mengalami 
kesulitan, duduklah dengan mereka untuk menemukan sebabnya dan bicarakan 
masalahnya. Upayakan membantu memotivasi  mereka  dengan  petunjuk dan/atau 
humor yang sederhana dan jelas. 

Memperoleh dan Memberikan Umpan balik.. Dorong peserta untuk sering 
memberikan komentar dan pastikan semua peserta  mendapatkan kesempatan yang 
sama untuk ikut serta dalam kegiatan energizer, menyajikan kerja kelompok, dan 
berbicara dalam diskusi pleno. Berilah kesempatan berbicara kepada peserta  yang 
pendiam. Pikirkan cara bagaimana  meminta umpan balik sesudah kegiatan 
kelompok. Beberapa hal yang perlu diperhatikan: 

 Apakah anda perlu semua kelompok memberikan umpan balik atas 
semua jawaban? 

 Bagaimana anda dapat menyusunnya secara lebih efisien? (Misalnya, anda 
dapat meminta kelompok untuk menempelkan jawaban mereka di 
dinding sedangkan kelompok lainnya berjalan berkeliling dan memilih 
jawaban yang paling baik atau paling tidak jelas. Kemudian, kelompok itu 
menjelaskan tanggapan mereka.  

 Anda mungkin juga meminta kelompok untuk memilih satu atau dua 
jawaban mereka sendiri yang ingin mereka sampaikan yang mereka 
anggap paling mewakili pesan utama. 

 

Tanggapi komentar peserta secara tepat dan positif. Bahkan jika mereka 
menyampaikan sesuatu yang “salah”, usahakan untuk menanggapinya secara positif. 
Kemudian, pastikan anda memperbaiki pemahaman yang salah sebelum sesi 
berakhir. Peserta lebih suka mengetahui jawaban yang benar daripada mengira 
mereka itu benar dan kemudian mereka akhirnya tahu bahwa mereka mengajarkan 
sesuatu berdasarkan informasi yang salah. 

 

SSeessuuddaahh  SSeessii  BBeerraakkhhiirr        

Ingatkan. Ingatkan peserta  untuk merangkum pesan utama dalam jurnal refleksi 
mereka. 

Pelajari kembali dan  refleksikan. Pelajari kembali sesi itu dan renungkan hasilnya. 
Apakah peserta mudah memahami dan mengikuti perintah? Apakah satu langkah 
dengan mulus berpindah kepada langkah berikutnya?  Apa yang anda lupa lakukan 
atau katakan? Bagaimana anda dapat memperbaikinya pada waktu yang akan 
datang?  

Pertimbangkan sikap dan pendekatan anda. Pikirkan seberapa bersemangat 
kelompok itu. Bagaimana perasaan anda? Bagaimana dengan perasaan peserta? 
Apakah anda perlu melakukan energizer baru? Apakah anda perlu menggunakan 
contoh-contoh yang secara budaya lebih sesuai atau pendekatan personal?  

Apakah peserta memahami pesan utama? Apakah mereka mengerti pesan utama 
pada akhir modul atau apakah masih ada kebingungan? Kemudian, tentukan apa 
yang akan anda lakukan untuk memperbaikinya pada waktu yang akan datang. 
Renungkan sesi demi sesi dan keseluruhan sesi. 

Tetapkan tujuan. Tetapkan tujuan anda sendiri untuk sesi berikutnya untuk 
meningkatkan kecakapan fasilitasi anda. 
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PPeennjjeellaassaann    
SSeessii--SSeessii          
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SSeessii  11  
AAppaa  yyaanngg  ddiimmaakkssuudd  ddeennggaann  KKeeccaakkaappaann  HHiidduupp??  

  

  PPeennddaahhuulluuaann  
Sekarang ini tidak hanya ada satu definisi, tetapi ada banyak definisi tentang 
kecakapan hidup (periksa informasi tambahan). Secara sederhana, kecakapan hidup 
didefinisikan sebagai kecakapan yang diperlukan untuk hidup. Definisi yang lebih 
kompleks merujuk pada kecakapan yang lebih luas, yang meliputi fisik, sosial, 
kognitif dan lingkungan, termasuk kecakapan baca-tulis dan berhitung. Kecakapan 
itu meliputi kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dan harmonis 
dengan diri sendiri, orang lain dan lingkungan; kemampuan untuk bertindak secara 
bertanggungjawab dan aman; kemampuan mengambil keputusan yang tepat; 
kemampuan berkomunikasi secara efektif; dan kemampuan untuk bertahan dalam 
berbagai kondisi. Tujuan pengembangan potensi manusia melalui pendekatan 
holistik adalah agar individu dapat hidup dengan sukses, produktif, dan memuaskan.  

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) mendefinisikan kecakapan hidup 
sebagai kemampuan yang memungkinkan orang dapat secara positif dan adaptif 
mengatasi situasi dan tuntutan hidup sehari-hari. Serupa dengan definisi umum di 
atas, definisi Depdiknas meliputi cara berpikir kreatif dan kritis, pengambilan 
keputusan yang tepat, pemecahan masalah dan sikap tanggung jawab. Depdiknas 
membagi kecakapan hidup menjadi empat kategori -- personal, sosial, akademik 
dan vokasional. Kecakapan personal penting untuk membangun rasa percaya diri 
pada siswa, mengembangkan ahlak mulia, mengembangkan potensi penuh mereka, 
dan menanamkan kasih sayang dan rasa hormat kepada orang lain di dalam 
masyarakat. Kecakapan sosial sangat penting untuk membantu siswa untuk 
mengembangkan hubungan yang positif, secara konstruktif mengendalikan emosi 
mereka dan untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan yang 
menguntungkan masyarakat. Kecakapan akademik sangat penting untuk membantu 
siswa memperoleh kecakapan ilmiah, teknologi dan analitis yang diperlukan untuk 
mencapai keberhasilan di lembaga pendidikan formal dan di tempat kerja. 
Kecakapan vokasional penting untuk membekali siswa dengan kecakapan  teknis dan  
sikap yang dituntut oleh perusahaan atau lembaga yang menyediakan lapangan 
kerja. 

Pemerolehan semua empat jenis kecakapan hidup menghasilkan individu yang 
dibekali dengan pengetahuan dan kecakapan yang diperlukan untuk bertahan dalam 
lingkungan apa pun. Dia akan memiliki kemampuan untuk memaksimalkan 
pemanfaatan semua sumber daya dan, dengan demikian, akan dapat meningkatkan 
kualitas hidup bagi semua anggota masyarakat.   
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 TTuujjuuaann  ddaann  hhaassiill  bbeellaajjaarr        
Tujuan sesi ini adalah mempelajari kembali kategori kecakapan hidup, memberikan 
kepada peserta pemahaman kongkrit tentang apa yang dimaksud dengan 
kompetensi kecakapan hidup, dan memberikan pemahaman kepada guru tentang 
lingkungan tempat kecakapan hidup digunakan. 

Pada akhir sesi, peserta akan mampu…. 

  MMeennjjeellaasskkaann  ddeeffiinniissii  tteennttaanngg  kkeeccaakkaappaann  hhiidduupp  mmeennuurruutt  DDeeppddiikknnaass  
  MMeennyyuussuunn  ddaaffttaarr  eemmppaatt  kkaatteeggoorrii  kkeeccaakkaappaann  hhiidduupp  ddaann  ccoonnttoohh  kkoommppeetteennssii  uunnttuukk            

sseettiiaapp  kkaatteeggoorrii  
  MMeennggggaammbbaarrkkaann  jjeenniiss  lliinnggkkuunnggaann  ddaann  ssiittuuaassii  tteemmppaatt  kkeeccaakkaappaann  hhiidduupp  

ddiigguunnaakkaann  
 

   PPeerrttaannyyaaaann  kkuunnccii      
 Bagaimana definisi kecakapan hidup menurut Depdiknas? 
 Apa kategori kecakapan hidup? Berikan contoh kompetensi untuk setiap 

kategori. 
 Jenis lingkungan seperti apa kecakapan hidup digunakan? 

 

  CCaattaattaann  uunnttuukk  FFaassiilliittaattoorr 
 Pelajari kembali langkah-langkah dan handout sebelum pelatihan.  
 Pertimbangkan untuk membuat beberapa slide PowerPoint atau dokumen Word 

untuk menyajikan tujuan sesi dan pertanyaan-pertanyaan penting pada bagian 
pendahuluan. 

 Rujuk Bagian Informasi Tambahan mengenai definisi dan pentingnya kecakapan 
hidup. Bagikan handout pada akhir sesi. 

 Putar kembali video clip dan catat kecakapan yang diamati pada setiap adegan. 
 Fotokopi Handout 1.2 Kartu Permainan Kecakapan Hidup, satu untuk setiap 

kelompok 4-6 orang. Tempelkan masing-masing handout pada lembar kertas 
besar (20cm X 10 cm) dan potong sesuai dengan garis kotak sehingga semua 
kompetensi tercantum pada lembar kertas. Letakkan 32 kompetensi itu ke dalam 
amplop dan dikocok agar tidak berurutan. Setiap amplop harus berisi semua 
kompetensi untuk setiap kelompok. Potong kertas secara bersamaan untuk 
menghemat waktu. 

 Fotokopi dahulu semua handout untuk setiap peserta. 
 Jangan berikan lem perekat sebelum peserta menerka kategori yang benar pada 

Langkah  Application (4). 
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      SSuummbbeerr  ddaann  BBaahhaann  
 

 Video Clip yang menggambarkan beberapa contoh berbeda tentang remaja yang 
sedang mempelajari kecakapan personal, sosial, akademik dan vokasional  

 Handout 1.1 Kategori Kecakapan hidup mana.. untuk setiap peserta lokakarya   
 Handout 1.2 Kartu Permainan Kecakapan hidup untuk setiap peserta lokakarya  
 Handout 1.3 Kompetensi Kecakapan hidup  untuk setiap peserta lokakarya 
 Informasi Tambahan: Definisi  Kecakapan hidup untuk setiap peserta lokakarya  
 Informasi Tambahan: Pentingnya Kecakapan hidup untuk setiap peserta 

lokakarya 
 Kertas flip chart dan papan pajang 
 Lem untuk kelompok 4-6 orang 
 Isolasi untuk menempelkan kertas flipchart  
 Spidol warna 

 

   WWaakkttuu 
90 menit  
 

 IICCTT   
Penggunaan ICT untuk mendukung sesi ini bersifat pilihan dan akan tergantung 
pada peralatan yang tersedia.  Beberapa peralatan yang dapat digunakan antara lain: 

 Laptop dan projektor LCD untuk menyajikan tujuan sesi dan pertanyaan kunci  
selama bagian pendahuluan. 

 

 EEnneerrggiizzeerr   
 

Berikan Handout 1.1 Kategori Kecakapan hidup mana yang digunakan dalam Situasi 
ini? Perintahkan guru untuk mempelajari kembali situasi dan menunjukkan apakah 
kecakapan personal, sosial, akademik atau vokasional digunakan. Mungkin ada lebih 
dari satu jawaban untuk setiap situasi. Sesudah 5 menit, minta guru memberikan 
tanggapannya. Jika perlu, jelaskan bahwa jawaban yang lebih dari satu itu tetap 
benar karena kita menggunakan lebih dari satu kategori kecakapan hidup dalam 
berbagai situasi. Berikan contoh untuk setiap kategori untuk memperkenalkan 
kompetensi sebagaimana dicantumkan di bawah ini. 
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Situasi Kategori Kecakapan Hidup  
Mengurus rumah tangga vokasional, personal (bertanggung jawab)
Mengelola keuangan akademik , personal  (berpikir rasional) 
Membesarkan anak personal, akademik , vokasional 
Memperbaiki perabot rumah tangga dan 
elektronik yang rusak 

vokasional, akademik  

Memelihara kedamaian dalam keluarga Sosial  (bekerja dalam kelompok), 
personal       

Melanjutkan ke pendidikan yang lebih 
tinggi 

akademik , sosial  (kerjasama) 

Warga desa agar sukses hidup di kota    sosial , personal dan  vokasional 
Menjadi wirausahawan yang sukses vokasional, sosial , personal       
Memperoleh nilai yang tinggi akademik , sosial  (disiplin) 
Mencari kerja sosial , vokasional 
Mempertahankan pekerjaan vokasional, personal       
Mengembangkan jaringan profesional  sosial  
Refleksi: Tanyakan kepada guru mengapa kecakapan hidup penting untuk 
perkembangan remaja. 
Penguatan: Terangkan bahwa kecakapan hidup  penting untuk perkembangan 
remaja karena kecakapan digunakan sepanjang hidup mereka. 
   

 RRiinnggkkaassaann  SSeessii 
  

Connection 
 25 menit  
Fasilitator dan 
peserta 
mempelajari 
kembali kategori 
kecakapan 
hidup yang 
dibahas dalam 
modul 
sebelumnya, 

Application 
40 menit  
Peserta 
melakukan 
permainan 
kompetensi 
kecakapan 
hidup untuk 
belajar 
menempatkan 
kompetensi di 

Reflection 
 20 menit 
Peserta 
merenungkan 
makna 
kecakapan 
hidup dalam 
jurnal 
pembelajaran 
dan menanggapi 
pertanyaan 
 

 

 
 
 
 
 

Introduction 
5 menit 
Fasilitator 
menyajikan  
topik sesi dan 
tujuan 
pembelajaran. 
Fasilitator 
memperkenal- 
kan pertanyaan 
kunci. 
 

 
 

 

menonton video 
kecakapan 
hidup, dan 
menetapkan 
kecakapan 
hidup mana 
yang digunakan 
untuk setiap 
lingkungan. 

bawah setiap 
kategori. 

kunci. Fasilitator 
menyampaikan 
pesan pokok 
dan lembar 
informasi 
tambahan. 
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Peserta 
mencatat 
skenario yang 
perlu disiapkan 
oleh remaja, 
mengidentifikasi 
jenis kecakapan 
hidup yang 
diperlukan 
untuk mengatasi 
tantangan, dan 
menguraikan 
bagaimana 
kecakapan itu 
dapat 
membantu siswa 
mengembang-
kan ketrampilan 
mereka. 
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RRiinncciiaann  llaannggkkaahh--llaannggkkaahh  kkeeggiiaattaann   
 

Introduction (5 menit )  
I 

(1) Pelajari kembali tujuan  sesi dan  hasil pembelajaran. 
(2) Bacalah pertanyaan yang penting dan minta guru untuk memikirkan 

pertanyaan-pertanyaan itu selama berlangsungnya sesi.  Jelaskan bahwa tujuan 
mereka adalah menjawab pertanyaan tersebut pada akhir sesi. 

 

Connection (25 menit )  
C 

(1) Ingatkan peserta bahwa mereka telah membicarakan kategori dasar kecakapan 
hidup dalam Modul Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih Baik. Mintalah 
mereka merefleksikan apa yang telah mereka pelajari.  

(2) Ajukan pertanyaan, “Sebutkan empat kategori kecakapan hidup? Buatlah daftar 
kategori itu.  

(3) Kemudian, ajukan pertanyaan, “Berikan beberapa contoh kecakapan hidup?” 
Guru dapat menyebut beberapa contoh dari sesi Pengajaran dan Pembelajaran 
yang lebih Baik. Catat 2-3 jawaban.  

(4) Jelaskan bahwa mereka akan menonton video yang menggambarkan siswa-
siswa yang sedang mempelajari berbagai kecakapan hidup. Perintahkan para 
guru menyusun daftar kecakapan yang mereka lihat digunakan oleh para siswa 
dalam setiap adegan. Dorong mereka untuk menyusun daftar apa saja yang 
muncul di benak mereka. 

(5) Sesudah menonton video kecakapan hidup, pancing tanggapan-tanggapan 
tentang jenis kegiatan dan kecakapan yang mereka amati dan tulis pada kertas 
flipchart. Gunakan  Catatan Fasilitator #1 sebagai panduan tambahan. 

 

 

Catatan Fasilitator #1 
Tidak ada jawaban salah atau benar dalam latihan ini. Tujuan kegiatan ini adalah agar 
peserta memahami bahwa kecakapan hidup dipelajari dan digunakan dalam lingkungan 
kehidupan sehari-hari. Untuk menjamin pemahaman tentang pesan, ajukan pertanyaan 
berikut: 

 Jenis kegiatan apa yang anda amati?  
 Kecakapan apa yang digunakan pada setiap kegiatan? 
 Jawaban: Memasak (Akademik), Berdoa (Personal), atletik (Sosial), belajar cara 

menggunakan mesin kasir dan mengoperasikan mesin pengolah makanan (vokasional), 
belajar cara menjual (vokasional) dan cara menghitung seluruh penghasilan (akademik 
dan vokasional).  

 
 
(6) Akhiri dengan pertanyaan, “Berdasarkan kecakapan yang anda lihat di video, 

apa definisi kecakapan hidup?” Diskusikan bersama informasi dari bagian 
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pendahuluan tentang berbagai jenis definisi kecakapan hidup  yang ditutup 
dengan definisi oleh Departemen Pendidikan Nasional. Tulis definisi  itu dalam 
Catatan Fasilitator #2 di bawah ini di tempat yang mudah dilihat dan  minta 
peserta  untuk menulisnya dalam Jurnal Refleksi. 

 

 

Catatan Fasilitator #2 
Tulis definisi berikut pada kertas flipchart atau layar LCD. Menurut Depdiknas, kecakapan 
hidup adalah kemampuan personal, sosial, akademik, dan vokasional yang memungkinkan 
remaja untuk secara positif dan adaptif mengatasi situasi dan tuntutan hidup sehari-hari, 
misalnya berpikir kreatif dan kritis, mengambil keputusan yang tepat, memecahkan 
masalah dan memiliki sikap tanggung jawab.  
Jelaskan: Ada 34 defnisi kecakapan hidup menurut Depdiknas. Kecakapan hidup ini 
berkaitan dengan kesehatan hidup remaja, pengembangan keluarga dan masyarakat, 
partisipasi warga negara dan juga partisipasi dalam dunia kerja. 
 

 
 

Application (40 menit )  
(1) Bentuklah kelompok  4-6 orang. 
Bagikan Kartu Permainan Kecakapan Hidup yang dipotong dari Handout 1.2 dan 
kertas flipchart kepada setiap kelompok. Perintahkan kelompok-kelompok untuk 
memberi nama pada empat kategori kecakapan hidup pada bagian atas dari kertas: 
Personal, Sosial, Akademik dan Vokasional.  
 
(2) Perintahkan kelompok-kelompok untuk meletakkan kartu di bawah kategori 

yang sesuai TETAPI JANGAN DULU KARTU DILEM DENGAN KERTAS! Kemudian, 
pelajari kembali tanggapan-tanggapan itu menurut Catatan Fasilitator #4 di 
bawah ini. 

 

 

Catatan Fasilitator #4 
Perintahkan setiap kelompok untuk memberikan satu contoh untuk setiap kategori  .  

 Kelompok 1 akan memberikan contoh kecakapan Personal;  
 Kelompok 2 akan memberikan contoh kecakapan Sosial;  
 Kelompok 3 akan memberikan contoh kecakapan Akademik; dan    
 Kelompok 4 akan memberikan contoh kecakapan Vokasional.  

Perintahkan setiap kelompok untuk menjelaskan mengapa mereka memilih kategori itu .  
 

(3) Bagikan Handout 1.3 Kompetensi Kecakapan Hidup dan lem kepada setiap    
kelompok. Ikuti petunjuk dalam Catatan Fasilitator #5 di bawah ini ketika anda 
membagikan bahan-bahan. 

 

 

Catatan Fasilitator #5 
Ketika anda membagikan bahan-bahan, jelaskan bahwa banyak kompetensi tampak 
termasuk dalam lebih dari satu kategori, tetapi Depdiknas telah menetapkan bahwa setiap 
kecakapan hanya termasuk dalam salah satu dari kategori-kategori itu sehingga kita akan 
mengikuti kerangka tersebut.   
 

A 
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(4) Minta peserta meninjau kembali daftar itu dan mencatat semua kompetensi 
yang belum dimasukkan. Kemudian, mereka membetulkannya dan 
menempelkan kompetensi itu pada kategori yang tepat. Perintahkan setiap 
kelompok menempelkannya di dinding untuk diperlihatkan kepada kelompok 
lain.  

 

Reflection (20 menit )  
R 

(1) Diskusikan dengan guru kompetensi mana yang paling sulit dikategorikan dan 
mengapa.  

(2) Minta guru merenungkan apa makna kecakapan hidup bagi mereka dan 
menuliskannya dalam jurnal refleksi. (5 menit ) 

(3) Bagikan  lembar Informasi Tambahan tentang definisi dan pentingnya 
kecakapan hidup ketika sedang menulis pada jurnal mereka. 

(4) Pelajari kembali PERTANYAAN KUNCI pada awal sesi. Jika tersedia waktu, 
tanyakan apa manfaat dari memiliki kecakapan hidup. 

(5) Tanyakan apa makna pesan utama bagi mereka. Kemudian, sampaikan pesan 
utama di bawah ini. 

  

PPeessaann  UUttaammaa  
Kecakapan hidup membantu remaja secara positif dan adaptif mengatasi situasi dan 
tuntutan hidup sehari-hari. Empat jenis kecakapan hidup, yaitu personal, sosial, 
akademik dan vokasional, sangat penting bagi kehidupan keluarga dan masyarakat, 
pendidikan masa depan dan pendidikan sepanjang hayat, dan partisipasi dalam 
angkatan kerja. Sebagai guru, anda memiliki kebijaksanaan dari pengalaman hidup 
yang dapat ditawarkan dan kemampuan untuk menciptakan situasi untuk membantu 
siswa memperoleh kecakapan sehingga mereka berhasil dan produktif dalam setiap 
lingkungan mereka. 
 

   EExxtteennssiioonn  
Sesudah kembali ke sekolah anda, tulis tentang tantangan hidup yang harus 
dihadapi remaja di masyarakat anda. Jelaskan bagaimana  kecakapan  personal, 
sosial, akademik, dan vokasional dapat membantu mereka mengatasi tantangan-
tantangan itu. Jelaskan bagaimana anda dapat membantu mereka. Periksa Catatan 
Fasilitator #6 untuk penjelasan lebih lanjut. 
 

 

Catatan Fasilitator #6 
Pada tahap ini, kita belum menginginkan guru untuk mengembangkan rencana 
pembelajaran atau kegiatan. Mereka hanya harus merenungkan tantangan hidup dan mulai 
mencatat jenis situasi yang bakal dihadapi siswa. Minta mereka menyimpan catatan ini 
dalam buku refleksi mereka dan merenungkannya ketika akan menyusun rencana 
pembelajaran  untuk menentukan kecakapan hidup mana yang harus diajarkan. 
 

E 
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 HHaannddoouutt  uunnttuukk  PPeesseerrttaa  11..11  

 

KKaatteeggoorrii  KKeeccaakkaappaann  hhiidduupp  mmaannaa  ((PPeerrssoonnaall,,  SSoossiiaall,,  AAkkaaddeemmiikk,,  
aattaauu    VVookkaassiioonnaall))  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  ddaallaamm  SSiittuuaassii  iinnii??  

 
Petunjuk: Baca daftar situasi di bawah ini. Tentukan apakah situasi itu 
memerlukan: Kecakapan Personal, Sosial, Akademik atau Vokasional. 
Tulis jawaban anda pada kolom di sebelah kanan. 
 

Situasi Kategori  Kecakapan      
Hidup     

Mengurus rumah tangga (memasak, 
membersihkan rumah, mencuci 
pakaian) 

 

Mengelola keuangan  
Membesarkan anak  
Memperbaiki perabot rumah tangga 
dan elektronik yang rusak 

 

Memelihara kedamaian dalam 
keluarga 

 

Melanjutkan ke pendidikan yang 
lebih tinggi 

 

Warga desa agar sukses hidup di 
kota    

 

Menjadi wirausahawan yang sukses  
Memperoleh nilai yang tinggi  
Menjadi guru  
Mencari kerja  
Mempertahankan pekerjaan  
Mengembangkan jaringan 
profesional  
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 HHaannddoouutt  uunnttuukk  PPeesseerrttaa  11..22  
 

PPeerrmmaaiinnaann  KKaarrttuu  KKeeccaakkaappaann  hhiidduupp  
 

Petunjuk untuk fasilitator:  

Fotokopi handout agar setiap kelompok memperoleh satu handout. Tempelkan pada 

kertas karton yang tebal (20cm x 10cm) dan potong sesuai kotak. Letakkan setiap 

32 lembar dalam amplop. 

 

 
KECAKAPAN PERSONAL Berahlak mulia

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertaqwa kepada Tuhan
YME
Percaya kepada diri sendiri

 

Menghargai diri sendiri 

KECAKAPAN SOSIAL 

Bekerja dalam kelompok 
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Memahami diri sendiri
 

 
Kecakapan belajar mandiri
Berpikir rasional
Mencerminkan harkat dan
martabat sebagai mahluk 
 
Optimalisasi potensi diri 
 
Menunjukkan tanggung
jawab sosial 
 
Mengendalikan emosi
 
Bertanggung jawab
 Berinteraksi dengan
masyarakat
 
Berpartisipasi dalam budaya
lokal dan global
Mengembangkan potensi
fisik
 
Bersikap sportif
 Disiplin
 
Kerjasama
 Hidup sehat
ntuk Remaja 28



 

 

 
KECAKAPAN AKADEMIK

 

 

 

Menguasai pengetahuan Menggunakan kecakapan 
ilmiah

Bersikap ilmiah  

 

Berpikir ilmiah 

 Berpikir strategis 
 

Kecakapan belajar 
sepanjang hayat

 
Kecakapan berkomunikasi 

 

 

Berpikir kritis, kreatif dan 
mandiri

Mengambil keputusan  

 
Memecahkan masalah 
 

 
Kecakapan meneliti dan 
mengeksplorasi 

 

Kemampuan menggunakan 
teknologi

 

 

 

KECAKAPAN 
VOKASIONAL  

 

 

 

 

 

 

 
 

• Kecakapan yang terkait 
dengan profesi yang 
berhubungan dengan 
satu bidang khusus 
seperti menjahit, bertani, 
beternak, montir, 
ketrampilan berbisnis, 
teknologi informasi dan 
komunikasi, industri. 

 

Memiliki sikap yang baik 
dalam lingkungan kerja 
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 HHaannddoouutt  uunnttuukk  PPeesseerrttaa    11..33 

  

KKoommppeetteennssii  kkeeccaakkaappaann  hhiidduupp          
 
Dalam sistem  pendidikan di Indonesia, kecakapan hidup mencakupi empat kategori 
dan kompetensi di bawah ini: 
  

Personal      Sosial  Akademik  Vokasional 

 Bertakwa 
kepada Tuhan 
Yang Maha Esa 
 

 Berahlak mulia 
 

 Memahami diri 
sendiri  
 

 Percaya kepada 
diri sendiri  
 

 Kecakapan 
belajar mandiri  
 

 Berpikir 
rasional  
 

 Menghargai 
diri sendiri  
 

 Mencerminkan 
harkat dan 
martabat 
sebagai 
mahluk Tuhan  
 

 Optimalisasi 
potensi diri  

 

 Bekerja dalam 
kelompok  
 

 Menunjukkan 
tanggung 
jawab sosial  
 

 Bertanggung 
jawab  
 

 Mengendalikan 
emosi  
 

 Berinteraksi 
dengan 
masyarakat  
 

 Berpartisipasi 
dalam budaya 
lokal dan 
global  

 

 Mengembang-
kan potensi 
fisik  

 

 Bersikap 
sportif  

 

 Disiplin 
 

 Kerjasama 
 

 Hidup sehat  

 Menguasai 
pengetahuan  

 

 Menggunakan 
kecakapan ilmiah  

 

 Bersikap ilmiah    
 

 Berpikir lmiah    
 

 Berpikir strategis  
 

 Kecakapan belajar 
sepanjang hayat  

 

 Kecakapan 
berkomunikasi  

 

 Berpikir kritis, 
kreatif dan 
mandiri 

 

 Mengambil 
keputusan 

 

 Memecahkan 
masalah  

 

 Kecakapan 
meneliti dan 
mengeksplorasi 

 

 Kemampuan 
menggunakan 
teknologi 

Kecakapan yang 
terkait dengan 
profesi yang 
berhubungan 
dengan satu 
bidang khusus 
(misalnya 
menjahit, bertani, 
beternak) 

  
DAN   
 

Sikap yang baik 
dalam lingkungan 
kerja 
 

Sumber: Departemen Pendidikan Nasional 
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 IInnffoorrmmaassii  TTaammbbaahhaann       
  

DDeeffiinniissii  KKeeccaakkaappaann  hhiidduupp         
 
Definisi kecakapan hidup yang digunakan dalam modul ini adalah sesuai 
dengan definisi yang dirumuskan oleh Departemen Pendidikan Nasional. 
 
 

Kecakapan Hidup: kemampuan personal, sosial, akademik dan vokasional 
yang memungkinkan remaja dapat secara positif dan adaptif mengatasi 
situasi dan tuntutan hidup sehari-hari, seperti berpikir kreatif dan kritis, 
mengambil keputusan yang tepat, memecahkan masalah dan bersikap 
tanggung jawab. Kecakapan-kecakapan ini berkaitan dengan kesehatan 
pribadi remaja (fisik dan emosi), pengembangan keluarga dan masyarakat, 
partisipasi sebagai warga negara, juga partisipasi dalam tenaga kerja. 
 
Sumber: Departemen Pendidikan Nasional 
 
Banyak guru di Indonesia memandang Pendidikan Kecakapan Hidup hanya 
berupa pelatihan kecakapan vokasional atau pelatihan kerja. Akan tetapi,  
makna kecakapan hidup lebih dari itu. Kecakapan Personal, Sosial dan 
Akademik juga kecakapan hidup yang penting untuk perkembangan remaja. 
Di Indonesia, Pendidikan Kecakapan Hidup didasarkan atas konsep bahwa 
siswa perlu 1.) belajar3 untuk mengetahui, 2.)  belajar untuk melakukan, 3.) 
belajar untuk hidup dengan sesama  dan   4.) belajar untuk menjadi. Oleh 
karena itu, kecakapan hidup terbagi atas empat kategori:  
 

 Kecakapan hidup Akademik  (know)  
 Kecakapan hidup Vokasional  (do)  
 Kecakapan hidup Sosial  (live with others) dan    
 Kecakapan hidup Personal  (be).   

 
Kecakapan hidup dimasukkan dalam pendidikan dasar dan menengah, baik 
formal maupun non-formal sebagaimana ditetapkan dalam Sandar Nasional 
Pendidikan (pasal 13).  
 
 

                                                 
3 Rencana Aksi Nasional: Pendidikan Indonesia Untuk Semua (2003) Forum Koordinasi Nasional Pendidikan 
Untuk Semua  
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Tujuan pendidikan kecakapan hidup menurut Depdiknas adalah 
memberdayakan siswa4 untuk mengembangkan pengetahuan dan kecakapan 
yang diperlukan untuk bertahan hidup dalam semua lingkungan dengan 
menggunakan sumber-sumber yang ada dalam rangka meningkatkan 
kualitas hidup mereka. 
 
Depdiknas mendefinisikan siswa yang memiliki kecakapan hidup adalah 
mereka: 
 

♦ yang memiliki kecakapan, pengetahuan, sikap dan kesiapan agar 
berhasil dalam bekerja dengan orang lain atau bekerja secara mandiri, 
yang akan membantu meningkatkan kualitas hidup mereka; 

♦ yang memiliki motivasi dan etika tinggi agar berhasil dalam bekerja 
dan bersaing dalam lingkungan lokal, domestik dan internasional 
(global) dan memenuhi tuntutan pasar; 

♦ yang memiliki kecakapan dan peluang untuk belajar sepanjang hayat 
sehingga mereka dapat mencapai status yang sama dengan orang 
lain;  

♦ yang sadar akan pentingnya pendidikan bagi mereka sendiri dan 
keluarga mereka dan kaitan antara pendidikan untuk peningkatan 
pendapatan dan kesejahteraan sosial. 

 
Di bawah ini dikemukakan beberapa definisi5 lain yang biasa digunakan 
untuk menjelaskan  kecakapan hidup: 

Definisi Kecakapan hidup: Istilah ini merujuk pada sekelompok besar 
kecakapan psiko-sosial dan interpersonal yang dapat membantu 
orang untuk mengambil keputusan yang tepat, berkomunikasi secara 
effektif, dan mengembangkan kecakapan mengatasi masalah dan 
manajemen diri yang dapat membantu mereka memperoleh hidup 
yang sehat dan produktif. Kecakapan hidup dapat diarahkan kepada 
tindakan pribadi dan tindakan kepada orang lain, juga tindakan untuk 
mengubah lingkungan sekitar agar kondusif terhadap kesehatan. 

 
Pendidikan berbasis kecakapan hidup: Istilah ini sering digunakan 
secara bergantian dengan istilah pendidikan kesehatan berbasis 
kecakapan. Perbedaan keduanya terletak pada jenis muatan atau topik 
yang dicakupi. Dengan menggunakan istilah “pendidikan berbasis 
kecakapan hidup”, tidak semua muatan program dianggap ''terkait 

                                                 
4 Siswa atau remaja: anak yang berusia antara 12 and 16 tahun. 
5 Sumber: http://www.unicef,org/lifeskills/index_7308.html 
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dengan kesehatan." Misalnya, muatannya mungkin meliputi baca tulis, 
berhitung, pendidikan tentang hidup secara damai atau hak asasi 
manusia. 

 
Kecakapan Mencari Nafkah: Kecakapan hidup mungkin dirancukan 
dengan kecakapan mencari nafkah; tetapi, keduanya tidak sama. 
Kecakapan mencari nafkah hanya terkait dengan memperoleh 
pendapatan dan kecakapan vokasional, merupakan hanya satu bagian 
dari kecakapan hidup. Kecakapan mencari nafkah adalah kemampuan, 
sumber daya, dan kesempatan untuk memperoleh tujuan pribadi dan 
ekonomi keluarga. Kecakapan–kecakapan ini meliputi pertukangan 
kayu, menjahit, pemrograman komputer, mencari kerja (misalnya 
mengikuti wawancara), kecakapan mengelola bisnis, kecakapan 
wirausaha, dan kecakapan mengelola uang. Kecakapan hidup meliputi 
kecakapan  personal, sosial dan akademik disamping kecakapan 
mencari nafkah atau  vokasional. 
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 IInnffoorrmmaassii  TTaammbbaahhaann       
 

PPeennttiinnggnnyyaa  KKeeccaakkaappaann  HHiidduupp          
 
Di bawah ini disajikan dampak positif dari memperoleh kecakapan Personal, Sosial 
dan Akademik dan akibat yang ditimbulkannya karena tidak memiliki kecakapan-
kecakapan tersebut. 
 
Kecakapan Sosial   
 
Kecakapan Sosial sangat penting untuk membantu remaja untuk melakukan pilihan 
sosial yang akan memperkuat kecakapan interpersonal mereka dan mempermudah 
keberhasilan di sekolah. Manfaat dari memiliki kecakapan  sosial yang baik adalah: 
• Ketahanan dalam menghadapi krisis pada masa yang akan datang dan peristiwa 

kehidupan yang menyebabkan stres 
• Kemampuan untuk mencari jalan keluar yang aman dan tepat untuk mengatasi 

sikap agresi dan frustasi 
• Bertanggung jawab terhadap keselamatan sekolah, keberhasilan akademik dan  

perilaku positif  
 
Siswa yang kurang memiliki kecakapan  so ial terbukti: s
• Menghadapi kesulitan dalam hubungan interpersonal dengan orang tua, guru, 

dan  teman sebaya.  
• Mengalami tingkat penolakan yang tinggi dari teman sebaya. 
• Penolakan oleh teman sebaya ternyata beberapa kali ada kaitannya dengan 

kekerasan di sekolah.  
• Menunjukkan tanda-tanda depresi, agresi dan kecemasan.  
• Memiliki prestasi akademik yang rendah sebagai akibat tidak langsung.  
• Sangat sering terlibat dalam tindak kriminal sesudah menjadi orang dewasa.  
 
Kecakapan Personal        
 
Kecakapan Personal sangat penting untuk membantu remaja membangun harga diri 
yang tinggi, ahlak mulia, dan penghargaan dan kasih sayang kepada orang lain 
dalam masyarakat. Yang dikehendaki adalah orang yang tindakannya mencerminkan 
sikap berpendidikan, rasional, dan empati terhadap tanggung jawab sosial. 
Departemen Pendidikan Nasional merumuskan kecakapan personal sebagai 
kecakapan yang ditunjukkan oleh orang yang mencerminkan ahlak mulia dan yang 
mengoptimalisasikan potensi dirinya. 
 
Mereka yang kecakapan personalnya tidak berkembang ternyata tidak menghargai 
perasaan orang lain, merendahkan orang yang kurang beruntung, menderita 
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pelecehan fisik atau kata-kata dan kehilangan kesempatan karena rendahnya harga 
diri, dan menunjukkan prilaku yang tidak bermoral, tidak sopan atau melanggar 
hukum di negara mereka. 
 
Kecakapan Akademik   
 
Kecakapan Akademik diutamakan untuk membantu remaja agar menjadi siswa yang 
efektif dan untuk mengembangkan kecakapan yang diperlukan untuk sukses dalam 
pendidikan yang lebih tinggi dan lingkungan profesional seperti kecakapan meneliti, 
memecahkan masalah dan teknologi. Kecakapan Akademik berguna untuk 
membantu remaja untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, untuk 
mengambil keputusan yang tepat, untuk menerapkan kecakapan meneliti, dan untuk 
menyerap pengetahuan baru dengan cepat.  
 
Orang yang kurang memiliki kecakapan akademik mengalami drop out sekolah, yang 
ternyata berkaitan dengan perilaku kriminal, kehamilan sebelum nikah, 
pengangguran, dan  kemiskinan. 
 
Keberhasilan pengembangan kecakapan ini tergantung pada pada sejauh mana 
remaja dapat melihat orang-orang yang memberi contoh tentang sifat-sifat tersebut 
dan lingkungan yang nyaman yang diberikan kepada remaja untuk berlatih 
menggunakan kecakapan ini seperti di keluarga atau kelas.  
 
Siswa harus diberi kesempatan yang tepat untuk mengembangkan, membangun dan 
mempraktekkan kecakapan-kecakapan ini setiap hari agar mereka mampu secara 
efektif menggunakan kecakapan-kecakapan ini ketika mereka menghadapi 
tantangan-tantangan sehari-hari dalam hidup mereka. 
 
Siswa yang memiliki kecakapan hidup memberi manfaat bagi individu, masyarakat 
dan pemerintah daerah. 
 
Individu: 
Kecakapan, pengetahuan dan pemahaman untuk bekerja di perusahaan atau menjadi 
wirausahawan  untuk mencari pekerjaan 
Kemampuan untuk secara sukses mendukung diri mereka sendiri dan keluarga 
mereka  
Memiliki kesempatan untuk mengembangkan kecakapan mereka lebih lanjut 
 
Masyarakat        
Menciptakan lapangan pekerjaan baru dalam masyarakat        
Mengurangi kemiskinan 
Mengurangi kesenjangan sosial dan ancaman kejahatan yang terkait masalah sosial 
dan problem-problem lainnya 
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Pemerintah Daerah 
Meningkatkan  kualitas  sumber daya manusia 
Menumbuhkan ekonomi daerah dan potensi pemasukan pajak 
Mengurangi urbanisasi 
 
 

 BBaaccaaaann  TTaammbbaahhaann  
 
Depdiknas, www.diknas.go.id, Pendekatan Kecakapan Hidup untuk Meningkatkan 
Kesehatan Reproduksi http://hqweb01.bkkbn.go.id/hqweb/ceria/ma23lifeskill.html 
School Gardens atau Taman Sekolah dan Materi Kecakapan Hidup, 
http://www.fao.org/schoolgarden/sglib1_3_en.htm 
www.google.com: Ketik “Life Skills” dan gali banyak sumber mengenai Kecakapan 
Hidup. 
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SSeessii  22  
BBaaggaaiimmaannaa  AAnnddaa  DDaappaatt  MMeennddeeffiinniissiikkaann  KKoommppeetteennssii  

PPeerrssoonnaall,,  SSoossiiaall  ddaann  AAkkaaddeemmiikk??  
 
 
“Pembangunan berkelanjutan dan kepaduan sosial sangat tergantung pada 
kompetensi seluruh populasi kita – yang memiliki kompetensi meliputi pengetahuan, 
kecakapan, sikap dan nilai.” Menteri Pendidikan negara-negara OECD6

  
  

  PPeennddaahhuulluuaann  
Kompetensi apa yang kita perlukan agar berhasil dalam hidup dan masyarakat dapat 
berfungsi dengan baik? Tuntutan apa yang dibebankan masyarakat sekarang pada 
warganya? Kompetensi apa yang mereka perlukan untuk mencari dan 
mempertahankan pekerjaan mereka? Ketrampilan menyesuaikan diri seperti apa 
yang dibutuhkan untuk mengatasi teknologi yang terus berubah? Jenis bakat pribadi  
apa yang diperlukan agar berhasil dalam dunia kerja? Seorang individu perlu 
memiliki berbagai kompetensi agar dapat menghadapi tantangan yang kompleks 
dari dunia sekarang. Di negara-negara berkembang, kompetensi untuk hidup juga 
harus memberikan alat untuk mengubah masyarakat, seperti kompetensi vokasional. 
 
Bagaimana anda dapat merumuskan kompetensi pokok? Suatu kompetensi lebih dari 
sekedar pengetahuan dan kecakapan. Kompetensi meliputi sikap dan nilai. 
Merumuskan dan memilih kompetensi pokok agar masyarakat dapat berfungsi 
dengan baik tergantung pada faktor-faktor kontekstual dan dipengaruhi oleh apa 
yang dianggap bernilai bagi masyarakat dan apa yang dianggap penting oleh 
individu, kelompok dan  lembaga-lembaga dalam masyarakat tersebut. 7  
 
Pemerintah Indonesia telah merumuskan kompetensi yang diyakini dapat 
menghasilkan manfaat individu, masyarakat, regional dan global. Kompetensi-
kompetensi itu diperkenalkan dalam Sesi Satu. Sebelum guru dapat mulai mengajar 
kompetensi kecakapan hidup, mereka perlu mendefinisikan untuk mereka sendiri 
apa arti setiap kompetensi bagi mereka.  
 
 
 

                                                 
6 Sumber: http://www.oecd.org/dataoecd/47/61/35070367.pdf 
7 http://www1.worldbank.org/education/stuttgart_conference/download/5-2-1_doc2_rychen.pdf 
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 TTuujjuuaann  ddaann  hhaassiill  bbeellaajjaarr    
Tujuan sesi ini adalah agar guru meneliti makna masing-masing kompetensi 
kecakapan hidup Personal, Sosial, dan Akademik, dan mengembangkan definisi yang 
relevan dengan kondisi setempat.   
 
Pada akhir sesi, peserta akan mampu 

  MMeemmbbeerriikkaann  ddeeffiinniissii  yyaanngg  rreelleevvaann  ddeennggaann  kkoonnddiissii  llookkaall    tteennttaanngg  mmaassiinngg--mmaassiinngg    
kkoommppeetteennssii  kkeeccaakkaappaann  hhiidduupp  PPeerrssoonnaall,,  SSoossiiaall  ddaann  AAkkaaddeemmiikk      
 

   PPeerrttaannyyaaaann  kkuunnccii      
 Uraikan makna dan berikan contoh tentang kompetensi kecakapan hidup 

personal. 
 Uraikan makna dan berikan contoh tentang kompetensi kecakapan hidup sosial. 
 Uraikan makna dan berikan contoh tentang kompetensi kecakapan hidup 

akademik. 
 

  CCaattaattaann  uunnttuukk  FFaassiilliittaattoorr 
 Ini adalah sesi baru dan waktunya lebih panjang daripada sesi lainnya karena 

sangat penting agar peserta dapat mengembangkan pemahaman penuh tentang 
setiap kompetensi kecakapan hidup personal, sosial dan akademik. Peserta akan 
diminta merumuskan definsi mereka sendiri dan menyajikan pemahaman  
mereka melalui penjelasan, ilustrasi visual, atau tindakan yang menunjukkan 
bahwa orang tersebut sungguh-sungguh memiliki kompetensi. Sesi ini menjadi 
dasar bagi bahan dalam modul selanjutnya. Oleh karena itu, fasilitator perlu 
menggunakan lebih banyak waktu untuk mengenali muatan dari sesi ini.  

 Perlu dicatat selama berlangsungnya sesi ini bahwa kecakapan-kecakapan ini 
tidak diperoleh secara turun menurun, tetapi harus dipelajari. Guru adalah 
contoh teladan. Konsep ini akan dibahas secara mendalam dan dipraktekkan 
dalam Sesi 4; tetapi, tanyakan kepada peserta selama berlangsungnya sesi 
dimana remaja dapat mengembangkan kompetensi  kecakapan hidup ini. 

 Pertimbangkan untuk menyiapkan beberapa slide PowerPoint atau dokumen 
Word untuk menyajikan tujuan  sesi  dan  pertanyaan  penting dalam 
pendahuluan. 

 Untuk menyiapkan bermain peran dalam Langkah Connection, mintalah dua 
peserta untuk secara sukarela memperagakan ucapan menyapa secara formal 
dengan menggunakan Handout 2.1. Anda harus memilih mereka pada waktu 
rehat atau sebelum sesi dimulai. Ini merupakan kesempatan untuk membahas 
stereotip gender (jenis kelamin) maka pertimbangkan untuk memilih peserta 
wanita untuk bertindak sebagai pemilik usaha dan peserta pria sebagai petani 
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setempat atau dua peserta wanita untuk memainkan kedua peran tradisional itu. 
Bagikan handout. Beri waktu beberapa menit kepada peserta untuk membaca  
latar belakang dan deskripsi peran pada masing-masing peran. Ajak mereka 
untuk berdiskusi tentang apa yang akan mereka katakan dan bagaimana mereka 
melakukannya. Jawablah semua pertanyaan.  Perintahkan mereka masuk ke 
ruangan dari sudut yang berlawanan. Katakan kepada mereka agar 
percakapannya berlangsung pendek kira-kira 2-3 menit . 

  

      SSuummbbeerr  dan Bahan 
 

 Kertas Flipchart dan  papan pajang 
 Isolasi 
 Spidol 
 2 rangkap fotokopi Handout untuk Peserta 2.1 
 Handout untuk Peserta 2.2 Mendefinisikan Kompetensi Personal, Sosial dan 

Akademik   
 Handout untuk Peserta 2.3 Definisi tentang Kompetensi Kecakapan hidup 
 Handout Bacaan Tambahan    

 

   WWaakkttuu 
120 menit  
 

 IICCTT   
Penggunaan ICT untuk mendukung sesi ini bersifat pilihan dan bergantung pada 
peralatan yang tersedia. Beberapa perangkat ICT antara lain: 

 Laptop dan proyektor LCD untuk menyampaikan tujuan sesi  
 Handphone, kalkulator, kamera digital, dsb. (Sebagai contoh kemampuan 

menggunakan teknologi pada  Langkah Connection) 
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  Ringkasan SSeessii  
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Connection 
30- menit 
Peserta 
melakukan 
role-play untuk 
memperagakan 
kompetensi 
“percaya pada 
diri sendiri”. 
Seluruh 
kelompok 
merumuskan 
beberapa 
kompetensi 
kecakapan 
hidup dan 
memberikan 
contohnya.  

Application 
70- menit 
Peserta bekerja 
dalam kelompok 
untuk 
menciptakan, 
merumuskan, 
menjelaskan, 
atau 
memperagakan 
semua 
kompetensi 
dalam kategori 
yang menjadi 
tugasnya. 
Mereka 
menempelkan 
jawaban dan 
melihat jawaban 
kelompok lain. 
Beberapa 
kelompok 
menyampaikan 
jawaban mereka. 

Reflection 
 15- menit 
Peserta 
merenungkan 
dan membahas  
kompetensi 
kecakapan 
hidup mana 
yang paling sulit 
untuk diajarkan 
dan mengapa. 
Kemudian, 
mereka 
menjawab 
pertanyaan 
kunci. Fasilitator 
menyampaikan 
pesan utama 
kepada peserta. 

Extension 
Peserta 
merenungkan 
kompetensi 
kecakapan 
hidup mana 
yang paling sulit 
dan berusaha 
mencari cara 
untuk 
mengajarkannya 
di kelas. 
Kemudian, 
mereka harus 
mencoba 
mengajarkan 
kompetensi itu 
ketika mereka 
kembali ke kelas 
mereka. 

Pendahuluan 
5- menit  
Fasilitator 
mempelajari 
kembali tujuan 
sesi, tujuan 
belajar dan 
pertanyaan 
kunci bersama 
peserta. 
 
 

RRiinncciiaann  llaannggkkaahh--llaannggkkaahh  kkeeggiiaattaann   
 

Introduction (5 menit )  
I 

(1) Jelaskan tujuan sesi ini adalah mempelajari makna setiap kompetensi 
kecakapan hidup pada 3 dari 4 kategori kecakapan hidup (Personal, Sosial dan  
Akademik) dan merumuskan definisi yang relevan dengan kondisi lokal untuk 
setiap kompetensi.  

(2) Sampaikan hasil belajar dan pertanyaan kunci .  
(3) Minta peserta merenungkan tentang hal tersebut sepanjang sesi.  
 

Connection (30 menit )  
C 

(1) Gunakan Catatan Fasilitator #1 untuk memperagakan makna “percaya pada diri 
sendiri” melalui permainan peran yang  menarik.  
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Catatan untuk Fasilitator #1 
Peserta yang menjadi sukarelawan harus sudah paham dengan peran mereka (periksa 
catatan fasilitator) 

 Jelaskan peran setiap orang yang bermain dan sampaikan latar belakang pada Handout 
2.1 kepada peserta. Jangan baca tentang bahasa tubuh. Kemudian, minta peserta yang 
ditunjuk untuk mulai. 

 Sesudah permainan berlangsung  2-3 menit, minta peserta menyebutkan perbedaan 
antara kedua orang tersebut. (Jawaban : Percaya diri) 

 Tulis di papan tulis: “Tidak ada keberhasilan besar pernah dicapai oleh orang yang 
kurang percaya diri”.  Minta penjelasan dari pernyataan itu. Jelaskan bahwa agar 
mencapai tujuan, anda memerlukan kecakapan, disiplin, tekad, kemampuan dan yang 
terpenting – percaya diri. Percaya diri bukan bawaan atau diturunkan dari orang  tua. 
Tidak ada orang yang lahir percaya diri. Percaya diri itu dipelajari, dipraktekkan, dan 
diperoleh secara terus menerus. 

 Tanyakan, “Apa definisi percaya diri?” Sampaikan pesan utama: Seseorang yang percaya 
diri meyakini dirinya sendiri.   

 Tanyakan, Menurut kategori kecakapan hidup Depdiknas, termasuk kategori mana 
‘percaya pada diri sendiri? (Jawab: Kecakapan Personal)  

 
 
(2) Tinjau kembali Handout untuk Peserta 1.3 Kompetensi Kecakapan Hidup dari 

Sesi Satu dengan masing-masing kelompok. Pilih satu kompetensi dari setiap 
kategori dan bersama-sama mencoba menciptakan suatu definisi dan contoh, 
illustrasi, atau peragaan untuk menggambarkan makna kompetensi tersebut. 
Gambarlah suatu tabel kosong seperti yang terdapat pada catatan fasilitator #2 
dan lengkapi tabel tersebut bersama-sama.   

 

 

 
Catatan Fasilitator #2 
Di bawah ini adalah beberapa contoh jika peserta memerlukan bantuan untuk memulai. 
Lengkapi dua kolom pertama dan kemudian tanya kepada guru, “Apa arti kompetensi ini?” 
Berhati-hatilah untuk tidak menanyakan indikator pertanyaan seperti, “Bagaimana Anda 
tahu.... Apa yang dapat dilakukan orang ini?” Fokuskan pada pertanyaan “Apa” bukan pada 
pertanyaan “Bagaimana”. Kemudian minta mereka untuk memberikan contoh yang 
menunjukkan makna tersebut. 
 
Kategori   Kompetensi  Definisi  Contoh  
Sosial  Hidup Sehat Melakukan 

perilaku sehat 
Minum air bersih yang diproses 
melalui penyaringan, berolah raga 
ringan, mencuci tangan sebelum 
makan, memakai helm, dll. 
 

Personal  Optimalisasi 
Potensi diri 

Melakukan yang 
terbaik; 
Mencapai cita-
cita pribadi 

Memperoleh IPK tertinggi, 
menerima penghargaan atas 
prestasi istimewa, mengalahkan 
nilai voli tertinggi anda, dll. 
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Akademik  Kemampuan 

untuk 
Menggunakan 
Teknologi 

Mampu 
menggunakan 
barang 
elektronik 

Dapat mengoperasikan komputer 
Dapat menggunakan ponsel 
Dapat menggunakan TV/DVD 
player 
Dapat menggunakan iPOD (Catatan: 
Fokusnya tidak dikhususkan pada 
bagaimana menggunakan benda-
benda tersebut karena itu akan 
menjadi indikator) 
 

Akademik  Berpikir Ilmiah Menerapkan 
proses yang 
logis untuk 
memecahkan 
masalah 

Jika A+B = C; Kemudian B = C-A 
 

  
Untuk definisi tambahan, lihat lembar Tambahan Informasi. 
 

 
(4) Simpulkan bahwa setiap orang akan berbeda-beda dalam mendefinisikan setiap 

kompetensi tergantung pada nilai-nilai dan harapan yang telah ditetapkan 
masyarakat di sekitar mereka. 

 

Application (70 menit )   
A 

(1) Bagi peserta lokakarya menjadi 3 kelompok secara acak. 
(2) Bagikan Handout 2.2 Mendefinisikan Kompetensi Personal, Sosial dan 

Akademik, kertas Flipchart dan spidol. 
(3) Tugaskan salah satu kategori berikut pada tiap kelompok: Personal, Sosial atau 

Akademik.  
(4) Minta mereka untuk melakukan kegiatan yang sama dengan yang mereka 

lakukan dalam kelompok besar—menuliskan kategori, kompetensi, definisi 
kompetensi yang sesuai dengan kondisi lokal dan memberikan suatu contoh, 
ilustrasi atau peragaan untuk setiap kompetensi dari kategori yang ditugaskan 
pada mereka. Setiap kelompok sebaiknya menggambar tabel pada kertas 
Flipchart dan melengkapinya. Lihat Catatan Fasilitator #3 untuk petunjuk lebih 
lanjut. (40 menit) 

 

 

Catatan Fasilitator #3 
Jika mereka sudah menciptakan suatu peragaan atau ilustrasi, minta mereka untuk 
menulisnya ke dalam kotak seperti contoh di bawah ini.  
Kategori   Kompetensi  Definisi  Contoh  
Personal  Percaya pada diri 

sendiri 
Memiliki 
kepercayaan 
diri 

Peragaan melalui bermain peran 
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(5) Minta tiap kelompok untuk menempelkan jawaban mereka di dinding.  
(6) Minta tiap kelompok untuk berjalan mengelilingi ruangan untuk meninjau 

jawaban-jawaban lain. Minta peserta untuk menulis komentar apakah definisi 
tersebut dapat dipahami. Lihat Catatan Fasilitator #4 untuk petunjuk fasilitator. 
(10 menit) 

 

 

Catatan Fasilitator #4 
 Berjalan sekeliling ruangan dan pelajari umpan balik.  
 Pilih beberapa yang memerlukan klarifikasi dan yang menggunakan peragaan atau 

ilustrasi untuk mendefinisikan kompetensi tersebut. Pilih satu orang dari kelompok 
tersebut untuk menyajikannya pada langkah berikutnya. 

 
 
(7) Minta tiap kelompok untuk menyajikan definisi dan contoh mereka untuk 

kompetensi kecakapan hidup (misalnya berpikir rasional, berpikir ilmiah, 
belajar sepanjang hayat, dll.) atau hal lain yang kurang jelas. Minta kelompok-
kelompok yang telah mempersiapkan peragaan atau ilustrasi untuk 
menunjukkannya. (15 menit) 

 

Reflection (20 menit )  
R 

(1) Bagikan kertas flip-chart dan minta kelompok untuk menulis definisi pada 
kategori yang menjadi tugasnya: Personal, Sosial, Akademik, atau Vokasional. 
Ikuti petunjuk dalam Facilitator’s notes #5.  

 

 

Facilitator’s Notes #5 
Bagikan kertas flipchart dan minta kelompok menulis sebuah definisi pada kategori yang 
menjadi tugasnya: Personal, Sosial, Akademik atau Vokasional. Minta setiap kelompok 
untuk menjawab dengan cepat. 
Jabarkan jawaban-jawaban dengan definisi menurut kamus etimologi. 

 Personal: Mengenai atau berkaitan dengan diri, kepribadian, kehidupan pribadi, atau 
kondisi fisik 

 Sosial: Dari atau berkaitan dengan kehidupan, kesejahteraan, dan hubungan antar 
manusia dalam masyarakat  

 Akademik: Dari atau berkaitan dengan kajian yang bersifat liberal atau klasik bukannya 
teknis atau vokasional 

 Vokasional: Dari atau berkaitan dengan kecakapan bekerja yang digunakan dalam 
dunia kerja 

 
 
(2) Pelajari kembali PERTANYAAN KUNCI.  
(2) Kaitkan jawaban mereka dengan kegiatan extension. Tantang guru untuk 

mengajar kompetensi tersebut di kelas mereka. 
(3) Beritahu pesan utama dan bagikan Handout 2.3 Definisi Kompetensi Kecakapan 

Hidup dan bahan Bacaan Tambahan 
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PPeessaann  UUttaammaa  
Untuk dapat mengajarkan kecakapan hidup, para guru perlu memiliki pemahaman 
yang mendalam tentang makna tiap kompetensi Personal, Sosial dan Akademik. 
Definisi tersebut harus sesuai dengan keadaan setempat—maksudnya, makna 
tersebut harus mencerminkan nilai dan harapan yang telah ditetapkan anggota 
masyarakat anda. 
 

   EExxtteennssiioonn  
E 

Tantang peserta untuk mengajarkan kompetensi kecakapan hidup yang mereka 
katakan sebagai yang paling sulit untuk dipelajari siswa. Jika mereka menganggap 
bahwa lebih dari satu itu sulit, ajak mereka untuk memilih satu kompetensi dan 
mulai memadukan kecakapan hidup tersebut di kelas mereka. 
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 HHaannddoouutt  uunnttuukk  PPeesseerrttaa  22..11    
  

BBeerrmmaaiinn  PPeerraann 

Petunjuk:  
(1) Baca latar belakang dan peran anda. 
(2) Diskusikan apa yang akan dilakukan dan dikatakan setiap orang. Usahakan 

percakapan singkat saja, sekitar 2-3 menit. Hanya perlu bertemu, menyapa, 
mengatakan bagaimana anda saling bertemu, dan kemudian buatlah rencana 
untuk bertemu lagi guna mendiskusikan kerjasama secara lebih mendetail.  

(3) Tunggu hingga fasilitator menjelaskan kepada penonton siapa yang 
memerankan pemilik bisnis dan siapa yang akan memerankan petani lokal.  

(4) Masuklah dari sisi yang berlawanan dari ruangan kelas. 
 
Orang 1: Pemilik Bisnis 
 

Latar Belakang: Anda adalah pemilik bisnis yang percaya diri dan sukses. Anda 
memiliki perusahaan impor dan ekspor yang besar. Anda mengekspor beberapa 
hasil pertanian seperti beras, kopi, pala dan rempah-rempah yang dihasilkan daerah 
setempat. Anda suka membantu petani-petani kecil dan sangat senang untuk 
bertemu orang yang direkomendasikan teman anda ini untuk melihat hasil tani apa 
yang dihasilkannya. 

Peran Anda: Berjalanlah dengan kepala diangkat tinggi, punggung lurus, dan tatap 
mata orang lain secara langsung dan senyumlah saat anda secara tegas berjabat 
tangan dengan petani lokal. Sapa orang tersebut seperti anda menyapa orang lain 
yang berpotensi menjadi klien bisnis anda. Jelaskan bahwa anda telah mendengar 
banyak hal hebat tentang orang ini dan bahwa anda sangat mengharapkan 
kerjasama yang saling menguntungkan. Kemudian tetapkan waktu untuk bertemu 
lagi. Bertindaklah sebagai pemimpin dan pengarah pembicaraan. 
 
Orang 2: Petani Lokal 
 

Latar Belakang: Anda memiliki suatu lahan yang kurang digarap. Anda telah 
diberitahu bahwa tanah tersebut subur dan ada potensi besar untuk 
mengembangkan lahan tersebut. Anda ingin orang ini membantu, tetapi anda gugup 
dan kurang yakin apa yang harus dikatakan atau bagaimana untuk bertindak.  

Peran Anda: Anda kurang percaya diri sehingga anda hanya mendengarkan dan tidak 
banyak berbicara. Anda berharap orang lain tersebut mengetahui masalah anda atau 
berusaha untuk memancing anda. Anda percaya pada orang tersebut karena mereka 
direkomendasikan oleh teman anda. Berjalanlah dengan kepala tertunduk, bahu 
lemas, memandang kaki anda dan jangan tatap mata orang tersebut atau tersenyum. 
Dengarkan dan tanggapi dengan mengangguk. Kemudian berjalan pergi dengan 
bahasa tubuh yang sama. 
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 HHaannddoouutt  uunnttuukk  PPeesseerrttaa  22..22    
 

MMeennddeeffiinniissiikkaann  KKoommppeetteennssii  PPeerrssoonnaall,,  SSoossiiaall  ddaann  AAkkaaddeemmiikk    
 

Petunjuk: Lengkapi tabel untuk semua kompetensi dalam kategori 
yang ditugaskan pada Anda. Pindahkan jawaban anda ke kertas 
Flipchart dan tempelkan di tempat yang jelas dapat dilihat. 
 

Kategori Kompetensi Definisi Contoh 
Personal  Percaya pada 

diri sendiri 
Percaya 
pada 
kemampu-
an diri 
sendiri 

Peragaan melalui permainan 
peran 
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 HHaannddoouutt  uunnttuukk  PPeesseerrttaa  22..33  
 

DDeeffiinniissii  KKoommppeetteennssii  KKeeccaakkaappaann  HHiidduupp  
 

Di bawah ini adalah daftar definisi yang diterima secara umum untuk setiap 
kompetensi kecakapan hidup. Lihat Informasi Tambahan untuk sumber dan referensi 
tambahan. 
 
Mencerminkan harkat dan martabat sebagai mahluk Tuhan: Menyerupai atau 
mempunyai sifat-sifat Tuhan seperti cinta, kasih sayang, hormat, toleran, pemberi 
maaf, sabar, rendah hati, dan baik hati.  
 
Optimalisasi potensi diri: Dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan maksimal aset, 
bakat, kepintaran, kemampuan fisik dan kemampuan unik untuk mencapai tujuan 
hidupnya. Optimalisasi potensi diri kita dapat diukur dari tingkat pencapaian 
pendidikan, hasil kognitif yang kita raih, kesehatan dan keamanan, perkembangan 
sosial dan emosional, dan kemampuan memenuhi kebutuhan diri sendiri. 
 

Mengembangkan Potensi Fisik: Meningkatkan kapasitas pikiran dan badan siswa. 
Penelitian lebih lanjut menghubungkan kemampuan untuk belajar dengan kesehatan 
yang baik. Pikiran dan badan yang sehat adalah dasar keberhasilan akademik dan 
dalam kehidupan di kemudian hari, meningkatkan kemampuan untuk berkontribusi 
dalam lingkungan kerja yang produktif. 
 

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa: Prinsip ini menjadi inti banyak agama. 
Konsep teologis Islam yang paling mendasar adalah tauhīd—kepercayaan bahwa 
hanya ada satu Tuhan. Kata islām diambil dari kata kerja Arab, aslama, yang berarti 
menerima, pasrah atau menyerahkan. Oleh karena itu, prinsip dasar untuk menjadi 
penganut Islam adalah bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam agama Kristen 
dan banyak agama lain, ada kepercayaan umum terhadap adanya satu Tuhan yang 
menjadi pencipta semua makhluk hidup dan pencipta bumi. Selain itu juga, semua 
tindakan dalam bentuk ibadah ditujukan terhadap menunjukkan taqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa. 
 

Berakhlak yang mulia: Memiliki atau menunjukkan ciri-ciri karakter dengan akhlak 
mulia, seperti keberanian, kedermawanan, atau kehormatan. 
 
Memahami Diri Sendiri: Dapat didefinisikan sebagai memiliki kesadaran diri, 
pengaturan diri, dan motivasi. Ini berarti kita menyadari perasaan kita sendiri dan 
perasaan orang lain, memotivasi diri sendiri, dan mengatur emosi dengan baik 
dalam diri kita sendiri dan dalam hubungan-hubungan kita. 
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Percaya pada diri sendiri: Memiliki kepercayaan diri, kepercayaan dan harapan 
bahwa diri kita mampu. 
 
Menghargai diri sendiri: Bertindak sesuai dengan etika dan nilai kepribadian yang 
jelas. 
 
Bertanggung jawab: Kemampuan untuk bertindak tanpa arahan atau wewenang 
yang lebih tinggi namun juga bertanggung jawab terhadap tindakan tersebut. 
 
Menguasai pengetahuan: Mengenal fakta, kenyataan, atau prinsip suatu disiplin 
ilmu atau cabang ilmu pengetahuan. Pengetahuan diperoleh dengan melihat, 
mengalami atau melalui laporan tertulis atau lisan. 
 
Kecakapan Belajar Mandiri: Mempelajari kecakapan adalah strategi yang 
membantu kita untuk belajar secara lebih efisien dalam hal pengaturan waktu, 
membaca buku teks, pengendalian stres, kecakapan meneliti, kecakapan mengingat, 
menjalani tes dan mencatat.
 
Berpikir rasional: Berpikir rasional adalah berpikir yang realistis. Ini terkait dengan 
fakta—dunia nyata—lebih dari pendapat subyektif atau pemikiran yang berdasarkan 
harapan. Berpikir rasional perlu menggunakan alasan, penilaian yang logis dan naluri 
yang tepat. 
 
Bekerja dalam kelompok: Untuk dapat menyumbang secara produktif terhadap 
penyelesaian tugas bersama, bekerjalah sebagai individu dan anggota tim. 
 

Mengendalikan emosi: Bersikap sadar diri dan mampu secara efektif memahami 
emosi dalam diri kita dan keadaan yang dapat memotivasi dan perasaan yang sama 
pada orang lain. Ini berarti mengendalikan sifat-sifat yang ambigu dan tekanan 
dengan cara bercermin pada diri sendiri; menggunakan kritik sebagai kesempatan 
untuk mengembangkan diri; dan mencari kesempatan untuk menumbuhkan emosi 
secara terus menerus. 
 
Berinteraksi dengan masyarakat: Memperagakan kemampuan untuk bekerja 
secara konstruktif dengan orang dari berbagai latar belakang dan orientasi. 
Menghormati perbedaan dan memastikan bahwa semua orang dapat memberi 
kontribusi. 
 
Berpartisipasi dalam budaya lokal dan global: Produktivitas ekonomi, proses 
demokratis, hak asasi manusia dan kesinambungan lingkungan berada di luar 
jangkauan individu dan masyarakat suatu negara. Berpartisipasi dalam kebudayaan 
lokal dan global berarti turut serta dalam kegiatan yang mempromosikan 
pemahaman antarbudaya dan keuntungannya bagi masyarakat luas, seperti 
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mengikuti ceramah umum tentang topik-topik mengenai masalah internasional, 
memberikan pelayanan kepada masyarakat, atau belajar ke luar negeri. 
 
Menunjukkan tanggung jawab sosial: Suatu doktrin menyebutkan bahwa suatu 
keseluruhan baik itu negara, pemerintahan, perusahaan, organisasi, atau individu 
mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat. Menunjukkan tanggung jawab 
sosial memerlukan tindakan sukarela; Ini jauh melebihi dan melampaui apa yang 
dituntut oleh hukum (tanggung jawab legal). Hal ini menghilangkan korupsi, 
tindakan yang tidak bertanggung jawab atau tidak etis yang dapat membawa 
dampak buruk bagi masyarakat, anggotanya, atau lingkungannya sebelum tindakan 
tersebut dilakukan. 
 
Bersikap sportif: Tingkah laku dan sikap yang dianggap pantas bagi peserta 
kegiatan olah raga, khususnya bermain adil, sopan, hormat terhadap lawan, 
semangat tinggi, dan menerima dengan lapang dada dalam kemenangan maupun 
kekalahan. 
 
Disiplin: Kemampuan untuk melatih kontrol atas tingkah laku atau emosi kita. 
 
Kerjasama: Mampu berbagi kepemimpinan dan mendukung orang lain. Komponen 
dari kompetensi ini meliputi: kemampuan mempresentasikan ide dan mendengarkan 
ide orang lain; memahami dinamika debat tersebut dan mengikuti suatu agenda; 
kemampuan untuk aliansi taktis dan berkelanjutan; kemampuan bernegosiasi; dan 
kemampuan mengambil keputusan yang memperbolehkan beragam pendapat.  
 
Hidup sehat: Kesehatan seperti yang didefinisikan oleh World Health Organization 
(WHO) adalah seluruh kesehatan fisik, mental dan sosial. Hidup sehat dapat 
didefinisikan sebagai menghindari tindakan yang mengancam kesehatan. 
 
Kecakapan meneliti dan mengeksplorasi: Kemampuan untuk mengadakan 
penelitian dan penyelidikan yang sistematis. 
 
Menggunakan kecakapan ilmiah: Menggunakan metode yang logis untuk 
memahami dunia. Ini termasuk membuat perkiraan; mengumpulkan data melalui 
pengamatan, pertanyaan atau penelitian; menerapkan analisis yang logis; dan 
mengadakan percobaan untuk menjawab pertanyaan yang sederhana atau 
permasalahan.  
 
Bersikap ilmiah: Beberapa sikap bersifat kondusif terhadap pembelajaran sains. Hal 
ini meliputi: keingintahuan, kejujuran (dalam mencatat dan memvalidasi data), 
fleksibilitas, ketahanan, pikiran yang kritis, pemikiran terbuka, kesediaan untuk 
menunda keputusan, dan kesediaan untuk mentolerir ketidakpastian.  
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Berpikir ilmiah: Bercermin pada bermacam-macam cara yang berbeda untuk 
mengadakan penyelidikan; menyampaikan pikiran secara bebas untuk menciptakan 
dan membangun pengetahuan; kemampuan untuk menilai laporan tentang 
penemuan dan penyesuaian ilmiah baru; kemampuan untuk mengikuti dialog kritis 
mengenai dilema politik dan moral yang dihadapi ilmu pengetahuan dan teknologi; 
dan kemampuan untuk mencapai keputusan yang telah dipertimbangkan. Proses ini 
mengarah pada bentuk pemikiran baru tentang dunia di sekitar kita. 
 

Kecakapan belajar sepanjang hayat: Kecakapan belajar sepanjang hayat 
didefinisikan sebagai ‘semua kegiatan pembelajaran (baik formal, informal ataupun 
non formal) yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan meningkatkan 
pengetahuan, kecakapan dan kompetensi. Pembelajaran seperti ini membantu 
meningkatkan kecakapan kerja, kewarganegaraan yang aktif, dan memerangi 
pengasingan sosial. Kecakapan dasar yang diperlukan untuk partisipasi aktif dalam 
pengetahuan dan ekonomi masyarakat  didefinisikan dalam suatu memorandum 
Komisi Eropa untuk Belajar Sepanjang Hayat sebagai: kecakapan TI, bahasa asing, 
budaya teknologi, wirausaha dan kecakapan sosial.  
 

Kecakapan Berkomunikasi: Mengekspresikan diri sendiri dengan jelas dalam suatu 
pembicaraan dan dalam interaksi dengan orang lain; mendengarkan secara aktif; 
menghasilkan bentuk komunikasi yang tertulis yang efektif; memastikan bahwa 
informasi disampaikan kepada orang lain. 
 
Berpikir kritis, kreatif dan mandiri: Berpikir yang mandiri artinya memahami dunia 
berdasarkan pengamatan dan pengalaman sendiri. Berpikir kreatif adalah proses 
mental yang melibatkan penghasilan ide atau konsep baru, atau hubungan baru 
antara ide atau konsep yang sudah ada. Berpikir kritis adalah kemampuan dan 
kesediaan untuk menilai pernyataan dan membuat penilaian obyektif dengan alasan 
yang didukung dengan bukti yang kuat. Ketiganya berhubungan dengan kemampuan 
seseorang untuk berpikir secara mandiri, untuk menghasilkan ide baru, dan untuk 
membuat penilaian berdasarkan bukti dan penelitian mereka sendiri bukan pendapat 
orang lain atau pengaruh eksternal. 
  
Mengambil keputusan: Memilih di antara beberapa pilihan tindakan dengan 
melihat kemungkinan akibat yang dapat ditimbulkan terkait dengan norma-norma 
dan cita-cita seorang individu maupun secara kebersamaan. 
 
Memecahkan masalah: Ini dianggap yang paling rumit di antara semua fungsi 
kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat 
tinggi yang membutuhkan modulasi dan kendali terhadap kecakapan yang lebih 
rutin atau mendasar (Goldstein & Levin, 1987). Ini terjadi jika seseorang tidak tahu 
bagaimana untuk melanjutkan langkah dari keadaan yang sudah ada menuju 
keadaan yang dicita-citakan. Ini merupakan bagian dari proses masalah yang lebih 
besar, termasuk menemukan masalah dan pembentukan masalah. 
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Kemampuan menggunakan teknologi: Mempunyai kemampuan menggunakan 
teknologi berarti menggabungkan beberapa teknologi ke dalam kegiatan sehari-hari 
untuk memenuhi beragam kebutuhan. Contohnya seperti menggunakan internet 
untuk mendapatkan informasi, menggunakan e-mail atau SMS untuk berinteraksi 
dengan orang lain, dan menggunakan kalkulator, komputer, Private Digital Assistant, 
atau alat lain untuk melakukan tugas yang terkait dengan kehidupan pribadi 
seseorang, sekolah atau pekerjaan mereka. 
 
Kecakapan terkait dengan suatu profesi yang berhubungan dengan suatu 
bidang khusus: Di sini termasuk berbagai kecakapan vokasional seperti menjahit, 
bertani dan beternak, teknologi, otomotif, industri, bahasa, dll. 
 
Berpikir strategis: Merupakan proses untuk menentukan kesejajaran optimal antara 
kebutuhan yang tidak terbatas dan sumber yang terbatas untuk dapat 
memprioritaskannya. Di sini anda senantiasa membandingkan apa yang akan anda 
lakukan terhadap tujuan utama organisasi, bisnis atau kelompok kerja. 
 
Bersikap baik dalam lingkungan kerja: Memahami: harga diri dan kepercayaan 
diri, kejujuran, integritas diri dan etika pribadi; sikap positif terhadap pembelajaran, 
pertumbuhan dan perubahan; energi dan ketahanan untuk menyelesaikan pekerjaan. 
Ini juga termasuk kecakapan kerja seperti tanggung jawab, kemampuan beradaptasi, 
kecakapan bekerja dalam kelompok, inisiatif, pengaturan diri, perencanaan, 
mengorganisasi, kewirausahaan dan mengakui dan menghargai keragaman orang 
lain dan perbedaan tiap individu. 
 

 BBaaccaaaann  TTaammbbaahhaann  
 
Menurut World Health Organization (WHO, “Pendidikan Kecakapan Hidup di Sekolah”, 
Geneva, 1993), dan UNICEF (http://www.unicef.org/hidup kecakapan/) kecakapan 
hidup terdiri dari sepuluh kecakapan inti berikut ini: 

• Berpikir kreatif 
• Berpikir kritis 
• Mengambil keputusan 
• Memecahkan masalah 
• Berkomunikasi 
• Berhubungan dengan orang lain 
• Memiliki kesadaran diri 
• Menunjukkan empati 
• Mengatasi stres 
• Mengatasi emosi 
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Definisi Kompetensi Kecakapan Hidup dari Depdiknas diambil dari sumber-
sumber berikut ini: 
 
WHO Global Competence: http://www.who.int/employment/competency  /en/ 
Devotion to the One and Only God: 
http://www.suite101.com/article.cfm/shiasm_explained/105485 
http://en.wikipedia.org/wiki/Islam 
Having Noble Morals: http://dictionary.reference.com/browse/noble 
Definition of Emotional Intelligence: 
http://www.congregationalresumbers.org/ShowOne.asp?RID=9512&TC=2 
Daniel Goleman, Author. Working with Emotional Intelligence (Book), New York, NY: 
Bantam, 1998. 
D.S. Rychen dan L.H. Salganik, 2001, Definition and Selection of Competence 
Self-Disiplin/Confidence/Being Responsible: http://en.wikipedia.org/wiki 
Life-long Learning Memorandum from NIACE (The National Institute of Adult 
Continuing Education - England and Wales) 
http://www.niace.org.uk/Organisation/Advocacy/memorandum/Default.htm 
Sportsmanship: http://www.merriam.com/cgi-bin/dictionary?va=sportsmanship 
Independent and Critical Thinking: 
http://www.rit.org/essays/pikir/independent.html 
Study Skills : http://www.oakton.edu/learn/stdyskls.htm 
Scientific Skills: http://www-users.york.ac.uk/~drf1/660_2.htm 
Scientific Skills dan Attitudes: http://www.tki.org.nz/r/sains/sains_is/dssa/ 
http://core.chance.berkeley.edu/PdfFiles/ToolsStrategicPlanningHandout1203.pdf 
Employability Skills 2000+, The Conference Board of Canada, 
www.conferenceboard.ca/education 

  
  

USAID: DBE3 Kecakapan Hidup untuk Remaja 52



SSeessii  33  
AAppaa  yyaanngg  DDiimmaakkssuudd  ddeennggaann  KKeeccaakkaappaann  HHiidduupp  

VVookkaassiioonnaall??  
  

  PPeennddaahhuulluuaann  
Kecakapan vokasional menggabungkan semua kecakapan yang terkait dengan dunia 
kerja, termasuk sikap positif dalam bekerja, untuk membantu remaja mengejar 
kesempatan memperoleh nafkah pencaharian dan bertujuan untuk memberikan 
sumbangan kepada masyarakat sebagai orang dewasa yang berhasil. 
 
Sebagai seorang guru, kita perlu memikirkan jenis kecakapan vokasional apa yang 
penting bagi remaja di tingkat sekolah menengah pertama. Kita harus merenungkan 
hal ini agar dapat memperhatikan situasi sosial dan ekonomi nyata dari remaja di 
Indonesia. Sebagai contoh, apa rata-rata tingkat pendidikan orang-orang di sekitar 
anda? Berapa jumlah rata-rata pendapatan tiap keluarga? Pekerjaan dan industri apa 
saja yang terdapat di masyarakat anda? Pelatihan vokasional apa yang tersedia dan 
apa saja persyaratan untuk dapat mendaftarkan diri? Jawaban dari pertanyaan-
pertanyaan ini berbeda-beda untuk tiap provinsi, kabupaten dan desa di seluruh 
Indonesia. Akan tetapi, ada beberapa statistik umum yang dapat membantu kita 
menentukan kecakapan apa saja yang akan diperlukan remaja di masa yang akan 
datang. 
 
Meskipun pendidikan dasar dan menengah pertama adalah wajib di Indonesia, 
statistik menunjukkan bahwa hampir setengah dari jumlah remaja (48%) tidak lulus 
sekolah menengah pertama. Fakta kurang menyenangkan ini menunjukkan bahwa 
sebagian besar remaja tidak masuk sekolah menengah umum atau sekolah 
menengah kejuruan atau universitas, dan oleh karena itu, harus siap menghadapi 
tantangan-tantangan hidup dengan pengetahuan dan kemampuan yang terbatas. 
Walaupun hukum mengenai perburuhan di Indonesia mencegah remaja di bawah 15 
tahun untuk bekerja secara legal, banyak siswa yang memasuki dunia kerja informal 
pada saat mereka berumur 13 tahun, 14 tahun atau bahkan lebih muda. Guru 
sekolah menengah pertama bagi banyak siswa merupakan kesempatan terakhir 
mereka untuk mempelajari kecakapan hidup. Ini merupakan salah satu alasan 
mendasar mengapa pemerintah Indonesia mewajibkan guru Matematika, IPA, Bahasa 
Inggris, Kewarganegaraan, dan guru mata pelajaran lain untuk menggabungkan 
kecakapan hidup ke dalam kegiatan mengajar mereka sehari-hari. 
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 TTuujjuuaann  ddaann  HHaassiill  BBeellaajjaarr  
Tujuan sesi ini adalah untuk memperluas pemahaman peserta akan kecakapan 
vokasional dan untuk memotivasi peserta untuk berpikir tentang peran mereka 
dalam membantu siswa untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan dan 
pekerjaan. 
 
Pada akhir sesi ini, peserta akan dapat…… 

  MMeennjjeellaasskkaann  jjeenniiss  kkeeccaakkaappaann  vvookkaassiioonnaall  yyaanngg  ppeennttiinngg  bbaaggii  rreemmaajjaa  tteerrmmaassuukk  
ssiikkaapp  ppoossiittiiff  uunnttuukk  bbeekkeerrjjaa  ddaann  kkeeccaakkaappaann  ddaallaamm  ppeerruussaahhaaaann  

  MMeennggggaammbbaarrkkaann  bbeerrbbaaggaaii  kkeeccaakkaappaann  vvookkaassiioonnaall  yyaanngg  ddiibbuuttuuhhkkaann  ddaallaamm  iinndduussttrrii  
llookkaall  

  MMeennyyeettuujjuuii  ssuuaattuu  ddaaffttaarr  kkoommppeetteennssii  ttaammbbaahhaann  yyaanngg  tteerrkkaaiitt  ddeennggaann  kkeeccaakkaappaann  
hhiidduupp  vvookkaassiioonnaall  

 

   PPeerrttaannyyaaaann  kkuunnccii      
 Apa yang dimaksud dengan kecakapan vokasional ?  
 Kompetensi kecakapan vokasional apa yang penting bagi remaja di daerah anda? 

 

  CCaattaattaann  uunnttuukk  FFaassiilliittaattoorr 
 Tujuan kegiatan ini bukan untuk mempromosikan kerja, tetapi untuk 

mengidentifikasi daftar kecakapan vokasional yang lebih luas yang dibutuhkan 
dalam lingkungan lokal bagi guru untuk mulai membekali remaja dengan 
kecakapan yang dibutuhkan untuk bekerja. 

 Umum: Tinjau kembali semua langkah agar anda paham dengan setiap kegiatan.  
 Introduction: Pelajari kembali pendahuluan and pilihan penggunaan ICT untuk 

menyajikan tujuan belajar. 
 Application: Pada langkah ini, kelompok masing-masing berjumlah 4-5 peserta 

akan mengunjungi lokasi-lokasi kerja untuk mengamati orang-orang 
menggunakan kecakapan vokasional dalam pekerjaan mereka dan untuk 
menyusun daftar kecakapan dan sikap yang dibutuhkan dalam pekerjaan 
tersebut.  
Kunjungan Lokasi: 

• Bekerja dengan Koordinator Pelatihan dan staf DBE3 untuk menentukan 
lokasi kunjungan 

• Pertimbangkan beberapa tempat untuk dikunjungi (seperti tempat kerja 
profesional, domestik ataupun perusahaan). Contoh perusahaan yang 
dapat dikunjungi: industri rumah tangga, penjual tradisional, penjahit, 
pemilik restauran, pasar tradisional, perusahaan konsultan swasta, dll. 
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• Contoh tempat profesional untuk dikunjungi: kantor pemerintah, rumah 
sakit, mal, toko perbaikan sepeda motor, Biro Perjalanan, dll. 

• Walaupun penting untuk memilih lokasi yang dekat dengan pusat 
pelatihan agar dapat memaksimalkan waktu di lokasi tersebut, sangatlah 
penting untuk mengunjungi sekurang-kurangnya satu lokasi yang 
sebagian besar pekerjanya adalah wanita (misalnya salon, pusat 
kesehatan masyarakat, bisnis rumah tangga). Anda juga dapat memilih 
lokasi yang didominasi pria. Info yang diperoleh akan berguna dalam 
menjawab pertanyaan dalam handout dan dalam mendiskusikan 
kesetaraan gender di tempat kerja. 

• Kunjungi semua lokasi SEBELUM kunjungan yang sebenarnya untuk 
bertemu dan berkenalan dengan orang yang bekerja di tempat tersebut 
dan jelaskan tujuan kunjungan tersebut. Amati kecakapan hidup apa yang 
dapat diamati di situ dan buatlah daftar sebagai referensi di masa yang 
akan datang. 

• Tunjuk ketua bagi setiap kelompok dan tuntut tanggung jawab mereka 
untuk menjawab pertanyaan dan untuk mempertahankan fokus kelompok 
pada tugas mereka.  Siapkan orang ini sebelum sesi dimulai.  

 
Atur Transportasi: 

• Koordinasikan dengan staf DBE3 untuk mengatur transportasi. 
 

      SSuummbbeerr  ddaann  BBaahhaann 
 

 Bisnis lokal atau lokasi kerja informal yang terpilih untuk dikunjungi (1 lokasi 
untuk tiap kelompok beranggotakan 5 orang) 

 Transportasi dan supir 
 Handout 3.1 Tujuan Kunjungan Lapangan  
 Handout 3.2 Survei Kunjungan Tempat Kerja  
 Handout 3.3 Mendidik Remaja tentang Konvensi ILO 
 Kerta Flip chart dan papan pajang 
 Lem/isolasi 
 Spidol warna 
 Jurnal refleksi pembelajaran 

 

   WWaakkttuu 
90 menit  
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 IICCTT   
Penggunaan ICT untuk mendukung sesi ini tidak wajib dan tergantung pada 
peralatan yang tersedia.  Beberapa alat yang dapat digunakan adalah: 

 Laptop dan proyektor LCD untuk mempresentasikan tujuan sesi dan pertanyaan 
kunci pada saat pendahuluan. Juga dapat digunakan untuk mencatat dan 
menayangkan tanggapan tiap kelompok. 

 Kamera digital atau kamera video untuk merekam kunjungan tempat kerja untuk 
pelatihan di masa depan. 

 

  RRiinnggkkaassaann  SSeessii  
  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

RRiinncciiaann  LLaannggkkaahh--LLaannggkkaahh  KKeeggiiaattaann 

Connection 
 25- menit 
Diskusikan 
contoh 
pekerjaan yang 
biasa dilakukan 
remaja setelah 
lulus SMP. 
Diskusikan 
perbedaan 
antara 
pengusaha 
dengan pekerja. 
Peserta 
menkategorikan 
daftar pekerjaan 
untuk 
menentukan 
sektor yang 
paling banyak 
dimasuki remaja 

Application 
45- menit  
Fasilitator 
mempersiapkan 
tiap kelompok 
untuk 
kunjungan ke 
tempat kerja. 
Diskusikan 
masalah waktu, 
tujuan, survey 
tempat kerja, 
transportasi. 
Peserta 
memanfaatkan 
30 menit untuk 
mengamati dan 
mewawancarai. 

Reflection 
15 – menit 
Tiap kelompok 
menyetujui 5 
kecakapan 
vokasional yang 
paling penting. 
Semua 
kelompok 
membuat daftar 
gabungan 
kompetensi 
vokasional. 
Fasilitator 
mempelajari 
kembali 
pertanyaan 
kunci dan 
membagikan 
lembar 
Informasi 
Tambahan. 

Extension 
Peserta 
memperhatikan 
gender di 
tempat kerja 
cara untuk 
membantu baik 
remaja 
perempuan 
maupun laki-
laki untuk 
mengembang-
kan kecakapan 
vokasional dan 
sikap yang 
positif dalam 
bekerja. Peserta 
mencatatnya 
dalam jurnal 
pembelajaran 
dan 
menerapkannya 
pada rencana 
pembelajaran. 

Introduction 
5- menit  
Periksa kembali 
statistik 
pendidikan dan 
kerja bagi 
remaja di 
Indonesia dan di 
daerah-daerah. 
Jelaskan tujuan 
sesi ini dan 
tujuan 
kunjungan 
tempat kerja. 
Mempresentasi-
kan hasil belajar 
dan pertanyaan 
kunci. 
 

 

Pendahuluan (5 menit)  
I 

(1) Jelaskan bahwa daftar kompetensi vokasional Depdiknas bersifat umum. 
Disebutkan, “Dalam sesi ini, anda akan memperluas daftar tersebut melalui 
partisipasi dalam diskusi tentang industri di daerah anda dan melalui kegiatan 
kunjungan lapangan. Anda akan mengunjungi tempat kerja dan mewawancarai 
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para pekerja untuk mempelajari berbagai tipe kecakapan vokasional yang 
dibutuhkan setelah lulus sekolah menengah pertama.”  

(2) Sajikan hasil belajar dan ulas kembali pertanyaan kunci. Beritahu peserta bahwa 
mereka perlu merenungkan pertanyaan ini selama kegiatan dan pada saat 
kunjungan lapangan. Mereka sebaiknya bersiap-siap untuk menjawab 
pertanyaan ini pada akhir sesi. 

 

Connection (25 menit)  
(1) Tanyakan pada peserta: Berapa persen jumlah populasi remaja di Indonesia 

yang menyelesaikan sekolah menengah pertama? Beritahu tingkat kelulusan 
dan tingkat drop out dari Catatan Fasilitator #1. (2 menit) 

 

 

Catatan Fasilitator #1: Jangan habiskan terlalu banyak waktu untuk membahas 
s tatistik. Batasi waktu diskusi selama dua menit. 

 
Tingkat 

Pendidikan 
 

Jumlah 
Penduduk 

Masuk 
Sekolah

Lulus 
Sekolah 

Drop 
Out 

Tidak 
pernah 

mendaftar

Total % 
yang 
tidak 
lulus 

Sekolah 
Dasar 

 

 
100% 

 
94.5 % 

 
91.2% 

 
3.3 % 

 
5.4% 

 
8.7% 

Sekolah 
Menengah 
Pertama 

100% 
55.7 % 

 
52.1% 3.6 % 

44.3% 
 

47.9% 

Sumber: Depdiknas 2003 
 
(2) Berapa persentase siswa anda yang menamatkan sekolah menengah pertama? 

Dari mereka yang lulus, berapa persen melanjutkan ke sekolah menengah atas? 
Berapa persen yang bekerja? Tentukan bersama-sama dalam kelompok, tingkat 
rata-rata untuk kelulusan sekolah menengah pertama, pendaftaran masuk ke 
SMU, dan jumlah yang memasuki dunia kerja.  (3 menit) 

(3) Diskusikan hubungan antara batas umur untuk dapat bekerja secara legal dan 
penyelesaian pendidikan dasar menggunakan pertanyaan dalam Catatan 
Fasilitator #2. (3 menit) 

 

 

Catatan Fasilitator #2 
 Berapa batas umur untuk dapat bekerja secara legal? (15 tahun) 
 Pada umur berapa siswa anda menamatkan sekolah menengah pertama? (15 

tahun) 
 Apa yang dapat kita simpulkan dari jawaban-jawaban tersebut?  (Bahwa 

sebagian besar siswa yang telah berumur 15 tahun dan memilih untuk tidak 
melanjutkan pendidikan kemungkinan besar akan bekerja) 

 

C 
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Peserta mungkin berpikir bahwa kita mendorong siswa untuk bekerja. Sampai 
pada tahap ini, sampaikan kepada peserta bahwa kita MENYIAPKAN siswa 
menguasai kecakapan kerja tetapi kita TIDAK MENDORONG mereka untuk bekerja. 
Menurut Undang-undang Perlindungan Anak Indonesia, anak di bawah umur 15 
tahun tidak diijinkan untuk bekerja; dan semua anak di bawah 18 tahun harus 
dicegah untuk menjalani bentuk buruh anak yang paling buruk (Periksa Konvensi 
Jenewa 182 pada Handout 3.3). 

Namun, jika bekerja itu menjadi satu-satunya pilihan bagi siswa karena desakan 
ekonomi, maka kita harus menyiapkan mereka untuk mengambil keputusan yang 
tepat. 

Jika droup-out tidak menjadi masalah bagi siswa-siswa di daerah anda, maka 
berikan tekanan pada pentingnya membantu siswa untuk mengambil keputusan 
yang tepat dengan memperkenalkan kepada mereka berbagai jenis pekerjaan 
formal dan non-formal.  
 

 
(4) Ikuti langkah-langkah dalam Catatan Fasilitator #3 untuk memperoleh 

tanggapan tentang pekerjaan yang sebenarnya agar siswa dapat dipersiapkan 
untuk pekerjaan tersebut. (5 menit) 

 

 

Catatan Fasilitator #3 
Lakukan curah pendapat tentang pertanyaan berikut dengan para guru. Tulis 
jawabannya di kertas flipchart: 

 Pekerjaan apa yang dapat dilakukan remaja dengan ijazah sekolah menengah 
pertama? 

 Pekerjaan apa yang mensyaratkan pendidikan di atas sekolah menengah 
pertama? 

 
 
(5) Buat tabel dengan dua kolom seperti yang terdapat pada Catatan Fasilitator #3 

dan ikuti langkah-langkah di bawah ini. (7 menit) 
 

 

Catatan Fasilitator #3 
 Buat tabel dan judulnya.  
 Perkenalkan istilah “pekerja” dan “wirausahawan”.  
 Minta tiap kelompok untuk mendefinisikan istilah-istilah tersebut.  
 Jelaskan bahwa dalam suatu pekerjaan dimana seseorang bekerja untuk orang 

lain, maka orang itu adalah pekerja. Jika orang tersebut bekerja untuk diri 
sendiri (misalnya mereka memiliki bisnis sendiri), mereka disebut 
wirausahawan.  

 Pelajari kembali daftar pekerjaan pada langkah sebelumnya dan tanyakan 
pada peserta pekerjaan mana yang mengharuskan seseorang bekerja untuk 
orang lain dan mana yang ia bekerja untuk diri mereka sendiri.  
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  Kemudian atur daftar di bawah setiap kolom seperti berikut ini. 
 
Wirausahawan Pekerja  
Penjahit 
Penjaga toko 
Petani 
Penasehat/Konsultan 
Pemilik Warung 
 

Pegawai Negeri Sipil 
Staf Kantor 
Supir 
Pembantu Rumah Tangga 
Manajer Perumahan 

 
 Renungkan daftar tersebut dan tanyakan: Jenis pekerjaan apa yang paling 

umum di daerah anda, bekerja sendiri atau bekerja untuk orang lain?  
 

 
(6) Jelaskan bahwa kita akan mengunjungi tempat kerja sektor formal dan informal 

untuk belajar tentang kecakapan vokasional dan sikap yang perlu disiapkan 
bagi remaja untuk bekerja dalam lingkungan manapun. (5 menit) 

 

Application (45 menit )  
A 

(1) Beri tugas pada tiap kelompok yang terdiri dari 5 orang berdasarkan Catatan 
Fasilitator #4 

 

 

Catatan Fasilitator #4 
Usahakan jumlah laki-laki dan perempuan dalam setiap kelompok sama.  
Ini adalah kesempatan untuk mencampur peserta yang kurang mengenal satu sama lain. 
Jelaskan bahwa setiap peserta harus mewawancarai dan mengamati sekurang-kurangnya 
satu orang.  

 
(2) Bagikan handout dan jelaskan kunjungan lapangan menggunakan Handout 3.1 

Tujuan Kunjungan Lapangan  
(3) Tinjau kembali pertanyaan yang perlu dijawab para guru dalam Handout 3.2

Survei Kunjungan Tempat Kerja  
 

(4) Umumkan tempat-tempat yang akan dikunjungi dan tentukan lokasi kunjungan 
untuk masing-masing kelompok. 

(5) Arahkan tiap kelompok pada jenis transportasi yang sesuai dan beritahu 
mereka bahwa mereka akan diberi waktu 30 menit untuk menyelesaikan 
mewawancara dan pengamatan. 

(6) Ikutlah dengan salah satu kelompok dan bantu peserta selama kunjungan. 
 

Reflection (15 menit)  
R 

(1) Minta tiap kelompok untuk mempelajari kembali survey mereka dan 
menentukan apakah mereka mengamati kecakapan vokasional sebagian besar 
sosial, personal, atau akademik berdasarkan jumlah tanda cek pada setiap 
kategori. (2 menit) 
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(2) Minta beberapa kelompok untuk menyampaikan hasil mereka. Kemudian ambil 
simpulan singkat tentang bagaimana semua kategori kecakapan hidup 
digunakan di tempat kerja. (2 menit) 

(3) Tarik perhatian mereka pada kolom kecakapan vokasional. Beritahu semua 
kelompok bahwa mereka mempunyai waktu 5 menit untuk menentukan 5 
kompetensi vokasional yang dianggap paling penting untuk dipelajari remaja. 
Saran tentang cara membantu guru lebih cepat mencapai persetujuan 
dicantumkan dalam Catatan Fasilitator #5 di bawah ini. (5 menit) 

 

 

Catatan Fasilitator #5 
Berikut adalah cara yang menyenangkan untuk membantu kelompok-kelompok dengan 
cepat memilih 5 kompetensi vokasional. 

 Setiap orang menyusun daftar kompetensi yang mereka rasa paling penting. Kemudian 
setiap kelompok berdiskusi dan berunding sehingga memperoleh lima kompetensi 
vokasional. 

 
(4) Minta peserta untuk berbagi kompetensi yang mereka setujui dengan 

menuliskannya pada satu halaman flipchart yang ditempel di depan ruangan. 
Lebih dari satu kelompok dapat dapat mengirim perwakilan untuk menulis 
jawabannya pada kertas flipchart. Semua peserta lain mencatat kompetensi 
yang didaftar. Lihat Catatan Fasilitator #6. (5 menit) 

 

 

Catatan Fasilitator #6 
Pada akhir langkah ini, semua peserta seharusnya sudah mempunyai daftar 20-25 
kompetensi kecakapan vokasional. Ingatkan mereka bahwa kecakapan vokasional tidak 
didefinisikan oleh Depdiknas, tetapi oleh para guru berdasarkan kecakapan yang 
dibutuhkan untuk pekerjaan di lingkungan masyarakat mereka. Oleh karena itu, mereka 
akan menggunakan daftar kompetensi vokasional yang mereka susun dalam kegiatan ini 
selama lokakarya dan sesudah mereka kembali ke sekolah mereka.  

 

(5) Pelajari kembali PERTANYAAN KUNCI dari awal sesi ini. Tegaskan pesan utama 
menggunakan Catatan Fasilitator #7 dan pesan utama di bawah ini. Bagikan 
lembar Informasi Tambahan. (1 menit) 

 

 

Catatan Fasilitator #7 
Jelaskan bahwa banyak sifat sosial, akademik dan personal yang penting dalam 
keberhasilan di tempat kerja. Baca definisi di bawah ini sebagai contoh definisi 
komprehensif dari kecakapan vokasional : 

Kecakapan vokasional merujuk pada serangkaian kecakapan sosial, personal, akademik dan 
kecakapan yang terkait dengan pekerjaan yang bersifat kompleks. Ini termasuk sikap, 
perilaku, persepsi, dan kemampuan sehingga seseorang dapat menemukan dan 
mempertahankan suatu pekerjaan (baik ia dipekerjakan dalam suatu lembaga atau bekerja 
sendiri). Contohnya meliputi: kecakapan interpersonal, kecakapan berorganisasi, mengatur 
waktu, menyusun perencanaan kerja, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan kecakapan 
berpikir kritis.   
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PPeessaann  UUttaammaa  
Karena hampir setengah jumlah remaja di Indonesia tidak melanjutkan sekolah 
setelah sekolah menengah pertama, mereka perlu dibekali dengan kecakapan untuk 
hidup dan bekerja. Para guru perlu sadar akan kecakapan vokasional yang 
dibutuhkan untuk bekerja di daerah mereka sehingga mereka dapat mempersiapkan 
remaja untuk hidup dan bekerja.  
 

   EExxtteennssiioonn  
Bagikan Handout 3.3 Mendidik remaja tentang Konvensi ILO dan minta peserta 
mengembangkan strategi untuk mendidik remaja tentang peraturan hukum 
perburuhan anak. 

E 
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 HHaannddoouutt  uunnttuukk  PPeesseerrttaa  33..11 

 

TTuujjuuaann  KKuunnjjuunnggaann  TTeemmppaatt  KKeerrjjaa  
  

 Untuk mengamati jenis-jenis kompetensi personal, sosial dan 
akademik yang dianggap penting oleh Depdiknas bagi 
perkembangan remaja  

 Untuk mengamati kecakapan vokasional  

 Untuk belajar tentang tantangan di tempat kerja 

 Untuk belajar tentang sikap kerja yang diperlukan untuk mampu 
mengatasi tantangan tersebut 

 Untuk belajar tentang jenis-jenis kecakapan yang dibutuhkan 
untuk dipekerjakan dalam suatu lembaga atau untuk menjadi 
wirausahawan  

 Untuk mengamati perbedaan gender di tempat kerja 
 
Waktu yang diberikan: 30 menit  
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 HHaannddoouutt  uunnttuukk  PPeesseerrttaa  33..22 

 

SSuurrvveeii  KKuunnjjuunnggaann  TTeemmppaatt  KKeerrjjaa  
  
Petunjuk Tabel 1: Beri tanda  di tiap kotak di samping setiap kecakapan yang 
anda amati.  
 

Personal       

 Bertaqwa kepada 
Tuhan Yang 
Maha Esa 

 Berakhlak mulia 

 Memahami diri 
sendiri 

 Percaya pada diri 
sendiri 

 Kecakapan 
belajar mandiri 

 Berpikir rasional 

 Menghargai diri 
sendiri 

 Mencerminkan 
harkat dan 
martabat sebagai 
mahluk Tuhan 

 Optimalisasi 
potensi diri 

Sosial  

 Bekerja dalam 
kelompok 

 Menunjukkan 
tanggung jawab 
sosial 

 Bertanggung 
jawab 

 Mengendalikan 
emosi 

 Berinteraksi 
dengan 
masyarakat  

 Berpartisipasi 
dalam kebudayaan 
lokal dan global 

 Mengembangkan 
potensi fisik 

 Bersikat sportif 

 Disiplin 

 Kerjasama 

 Hidup sehat 

Akademik  

 Menguasai 
pengetahuan  

 Menggunakan 
kecakapan ilmiah  

 Bersikap ilmiah 

 Berpikir ilmiah 

 Berpikir strategis 

 Kecakapan belajar 
sepanjang hayat 

 Kecakapan 
berkomunikasi 

 Berpikir kritis, kreatif 
dan mandiri 

 Mengambil keputusan

 Memecahkan masalah

 Kecakapan meneliti 
dan mengeksplorasi 

 Kemampuan 
menggunakan 
teknologi 
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Tabel 2: Tambahkan Kecakapan Vokasional Anda Sendiri dari Hasil Pengamatan dan Wawancara 
Nama: _______________________________________________ 
Lokasi: _______________________________________________________ 
 

Jabatan L P Umur Pendidikan Kecakapan Vokasional
     Kecakapan yang terkait 

dengan pekerjaan 
Tantangan kerja Sikap yang diperlukan 

untuk mengatasi 
tantangan  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 HHaannddoouutt  uunnttuukk  PPeesseerrttaa  33..33 
 

MMeennddiiddiikk  RReemmaajjaa  tteennttaanngg  KKoonnvveennssii  IILLOO    
 

Ada dua konvensi yang ditetapkan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan 

diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Konvensi ini mengatur masalah pekerjaan 

bagi remaja. Konvensi tersebut adalah: 

Strategi apa yang akan anda lakukan untuk memberitahu siswa tentang hukum 
perburuhan ini? 

 
 
1 

 
Menggunakan poster di kelas dan sekolah untuk mendidik siswa tentang hak-hak 
mereka  
 

 
2 

 
Membagikan selebaran tentang hukum perburuhan anak kepada siswa dan orang 
tua. 
 

3 
 

 
 
 
 

1. Konvensi 138: Usia Minimum (diratifikasi tangal 7 Mei 1999) 
Usia minimum untuk diperkerjakan atau bekerja tidak boleh kurang dari usia 
menyelesaikan wajib belajar (biasanya tidak kurang dari 15 tahun).  
 
2. Konvensi 182: Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang dilakukan anak  (diratifikasi 
pada 28 Maret 2000) 
Larangan dan pengurangan bentuk pekerjaan terburuk yang dilakukan anak di bawah 
usia 18.  Bentuk pekerjaan terburuk yang dilakukan pekerja anak-anak meliputi: (a) 
semua bentuk perbudakan atau tindakan yang serupa dengan perbudakan, seperti 
penjualan dan perdagangan anak, perbudakan untuk bayar utang dan perbudakan dan 
buruh paksa atau wajib termasuk perekrutan paksa untuk digunakan sebagai tentara 
dalam konflik bersenjata; (b) penggunaan, penyediaan atau penawaran anak untuk 
prostitusi, untuk memproduksi gambar atau film porno; (c) penggunaan, penyediaan 
atau penawaran anak untuk kegiatan tidak syah, khususnya untuk memproduksi dan 
perdagangan obat bius seperti didefinisikan dalam perjanjian internasional yang 
relevan; (d) pekerjaan yang, karena pada sifatnya atau keadaannya ketika dilakukan¸ 
kemungkinan akan merugikan kesehatan, keamanan atau moral anak-anak. 
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 IInnffoorrmmaassii  TTaammbbaahhaann     
 

DDeeffiinniissii  ddaann  PPeennttiinnggnnyyaa  KKeeccaakkaappaann  vvookkaassiioonnaall    
 
Kecakapan vokasional juga dikenal sebagai kecakapan untuk dipekerjakan yang 
meliputi lebih dari pengetahuan teknis.  
 

Kecakapan vokasional merujuk pada serangkaian kecakapan sosial, personal, 
akademik dan kecakapan yang terkait dengan pekerjaan yang bersifat kompleks. Ini 
termasuk sikap, perilaku, persepsi, dan kemampuan sehingga seseorang dapat 
menemukan dan mempertahankan suatu pekerjaan (baik ia dipekerjakan dalam 
suatu lembaga atau bekerja sendiri).  Contohnya meliputi: kecakapan interpersonal, 
kecakapan berorganisasi, pengaturan waktu, perencanaan kerja, menyelesaikan 
pekerjaan tepat waktu, kecakapan berpikir kritis—kemampuan mengenali dan 
mendefinisikan masalah-masalah dengan jelas, pemahaman ekonomi, kemampuan 
membaca laporan keuangan, penelitian pasar dan penilaian risiko.   

 
Depdiknas percaya bahwa siswa yang memiliki kecakapan kerja akan 
menguntungkan diri mereka sendiri, masyarakat sekitar mereka, dan daerah yang 
lebih luas.  
 
Sebagai individu, mereka akan: 
• Memiliki kecakapan, pengetahuan, sikap dan kesiapan untuk bekerja pada 

lembaga/perusahaan atau sebagai wirausahawan, yang akan membantu 
memperbaiki kualitas hidup mereka; 

• Memiliki motivasi tinggi dan etika untuk bekerja dengan baik dan bersaing 
dalam lingkungan lokal, domestik dan internasional dan konteks pasar yang 
serupa;  

• Menghargai pentingnya pendidikan bagi diri mereka sendiri dan keluarga 
mereka yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 
sosial mereka;  

• Memiliki kecakapan dan kesempatan mencapai tingkat yang sama dengan orang 
lain 

 
Ketika remaja menerapkan kecakapan vokasional dalam usaha mereka sendiri atau 
suatu pekerjaan, mereka dapat menciptakan pekerjaan baru dalam masyarakat, 
memberantas kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial dan ancaman akan 
kejahatan yang terkait dengan keadaan sosial dan masalah-masalah lain. Mereka 
meningkatkan kualitas ekonomi regional mereka dan memberikan kontribusi kepada 
pelayanan sosial melalui pembayaran pajak. Pada akhirnya, mereka menjadi warga 
negara teladan yang tertarik dengan masalah kesejahteraan rakyat dan bertanggung 
jawab atas perkembangan masyarakat, keluarga dan daerah mereka. 
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SSeessii  44  
BBaaggaaiimmaannaa  PPeerriillaakkuu  ddaann  IInntteerraakkssii  SSeehhaarrii--hhaarrii  AAnnddaa  DDaappaatt  
MMeemmppeennggaarruuhhii  PPeerrkkeemmbbaannggaann  KKeeccaakkaappaann  HHiidduupp  RReemmaajjaa??  

  

  PPeennddaahhuulluuaann  
Walaupun guru-guru di berbagai negara gajinya sedikit sekali dan kurang dihargai, 
mereka memegang salah satu tanggung jawab terbesar di dunia—mendidik generasi 
yang akan datang. Kehormatan ini merupakan beban yang berat dan membutuhkan 
pengorbanan. Para guru harus secara sadar mempertimbangkan akibat yang dapat 
ditimbulkan dari perilaku, kepercayaan dan kata-kata mereka terhadap siswa.  
 
Berbeda dengan orang dewasa yang telah memiliki pendapat yang tetap dan 
memiliki pengalaman hidup bertahun-tahun, remaja sangat mudah dipengaruhi dan 
memerlukan dukungan dan bimbingan dari guru mereka untuk belajar tentang 
hidup. Sebagai orang dewasa, kita dapat mengingat semua guru yang telah 
menginspirasi kita, mendukung kita dan menantang kita untuk menjadi apapun yang 
kita inginkan, atau guru yang tidak percaya pada diri kita, yang bersikap tidak adil 
dan yang tidak mengindahkan pendapat kita. Sadar atau tidak, mereka telah 
mencontohkan perilaku positif dan negatif yang membantu kita membentuk 
kepercayaan tentang keinginan kita untuk menjadi orang seperti apa atau untuk 
tidak menjadi orang seperti apa. 
 
Apa yang dikatakan dan dilakukan seorang guru sama pentingnya dengan apa yang 
tidak mereka katakan atau lakukan. Jika seorang guru menekankan bahayanya 
merokok selama jam pelajaran dan kemudian merokok sendiri di depan siswa saat 
istirahat, adakah kemungkinan siswa tersebut akan mendengarkan nasehat guru 
tersebut? (sangat tidak mungkin). Jika seorang siswa tidak menghormati seorang 
guru di dalam kelas dan guru tersebut tidak mengindahkan sikap seperti itu, pesan 
apa yang diberikan kepada semua siswa? (Ini hanya akan mempertegas perilaku 
negatif) Jika seorang guru memukul siswa dan kemudian memarahi siswa tersebut 
karena memukul siswa lain, apa yang akan dipelajari siswa tersebut? (kemarahan) 
Jika seorang guru menamai siswa yang nilainya rendah dan kurang memerhatikan 
pelajaran sebagai bodoh atau malas, bagaimana perasaan siswa tersebut? (bodoh 
atau malas) 
 
Pernyataan negatif terhadap siswa dapat benar-benar mempengaruhi kepercayaan 
terhadap diri mereka sendiri, apa yang mereka pikirkan tentang kemungkinan masa 
depan mereka, dan bagaimana mereka memperlakukan diri mereka sendiri dan 
orang lain.  
 

USAID: DBE3 Life skills for Youth   67



Dengan merenungkan bagaimana perilaku sehari-hari dan interaksi guru 
mempengaruhi siswa, para guru dapat membantu siswa untuk mendapatkan 
kecakapan hidup yang dibutuhkan, seperti harga diri. Sesi ini akan menekankan 
bagaimana cara membangun harga diri dan akan mengamati contoh positif dan 
negatif perilaku tertentu yang dapat mempengaruhi remaja. 
 
Pujian, penekanan positif untuk berperilaku baik, dan sangsi bagi yang berperilaku 
buruk sangat penting untuk membangun karakter, mengembangkan sikap positif 
dan memungkinkan remaja meraih potensi maksimal mereka (kecakapan hidup 
personal menurut Depdiknas) 
 

 TTuujjuuaann  ddaann  HHaassiill  BBeellaajjaarr  
Tujuan sesi ini adalah untuk menyadarkan guru-guru akan pengaruh besar mereka 
terhadap siswa mereka dan peran positif yang dapat mereka lakukan untuk 
memfasilitasi pengembangan kecakapan hidup yang penting seperti sikap positif 
dalam bekerja, disiplin, mengendalikan emosi, dan kompetensi-kompetensi lain 
yang dianggap penting oleh Depdiknas bagi remaja untuk menghadapi tuntutan 
hidup secara positif. 
 
Pada akhir sesi ini, peserta akan dapat…… 

  MMeennggeemmbbaannggkkaann  kkeeccaakkaappaann  hhiidduupp  sseehhaarrii--hhaarrii  ssiisswwaa  hhaannyyaa  ddeennggaann  mmeennjjaaddii  
ccoonnttoohh  tteellaaddaann  ddaann  mmeenndduukkuunngg  ppeerriillaakkuu  ppoossiittiiff  bbaaiikk  ddii  ddaallaamm  mmaauuppuunn  ddii  lluuaarr  
kkeellaass  

 

   PPeerrttaannyyaaaann  KKuunnccii      
 Bagaimana perilaku dan interakasi anda dapat dapat mempengaruhi 

perkembangan kecakapan hidup remaja? (secara positif ataupun negatif) 
 Mengapa penting untuk menunjukkan perilaku positif? 
 Bagaimana Anda dapat menunjukkan perilaku positif di dalam kelas? 
 Bagaimana Anda dapat menunjukkan perilaku positif di luar kelas? 

 

  CCaattaattaann  uunnttuukk  FFaassiilliittaattoorr 
 Introduction: Baca bagian pendahuluan dan bersiap-siaplah untuk menjelaskan 

pokok-pokoknya. 
 Pertimbangkan untuk membuat beberapa slide PowerPoint atau dokumen Word 

untuk mempresentasikan tujuan dan pertanyaan kunci sesi ini dalam 
Pendahuluan. Kemudian biarkan pertanyaan ditayangkan di layar selama sesi 
berlangsung sebagai pengingat. 
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 Connection: Tegaskan sepanjang sesi bahwa kecakapan hidup adalah 
pendekatan terpadu untuk mengajar, bukan mata pelajaran tersendiri. Ini berlaku 
bagi semua mata pelajaran. Pelajari kembali halaman Informasi Tambahan untuk 
mendapatkan Informasi untuk membantu anda. 

 Application: Setelah mereka diberi kesempatan untuk berpikir, mendiskusikan 
dan menghasilkan peragaan versi mereka sendiri, arahkan agar dua kelompok 
bergabung. Kemudian kedua kelompok dengan tugas yang sama bekerja sama 
untuk menentukan versi mana yang akan disajikan ke kelompok lain. Tujuan 
penggabungan kelompok ini agar setiap orang merasa telah berkontribusi pada 
hasil akhir. 

 Untuk mempromosikan kesetaraan gender, pertimbangkan untuk menambahkan 
beberapa gambar teladan perempuan dalam Handout 4.2. Orang Dewasa sebagai 
Teladan yang Baik dan Buruk. Anda juga dapat menambahkan gambar orang-
orang di masyarakat anda untuk menggambarkan teladan yang positif dan 
negatif. Ini akan membuat gambar-gambar tersebut lebih sesuai dengan 
masyarakat sekitar dan menjadi lebih berarti bagi peserta. Selalu minta ijin 
terlebih dahulu sebelum memfoto seseorang. Anda juga dapat memfoto seorang 
teman yang menggambarkan peran positif dan negatif untuk membantu 
mempertegas pesan yang ingin disampaikan. 

 

      SSuummbbeerr  ddaann  BBaahhaann 
 

 Fotokopi Handout 4.1 Pendahuluan, Handout 4.2 Harga Diri, Handout 4.3 Orang 
Dewasa sebagai Teladan yang Baik dan Buruk, dan Daftar 4.4 Contoh Kecakapan 
Hidup. 

 Satu lembar besar kertas Flipchart tiap kelompok  
 Label nama berperekat atau kartu sebagai label 
 Gunting 
 Kertas flip chart dan papan pajang 
 Lem/isolasi 
 Papan tulis 
 Spidol bwarna 

 

   WWaakkttuu 
90 menit  
 

 IICCTT   
Penggunaan ICT untuk mendukung sesi ini tidak wajib dan tergantung pada 
peralatan yang tersedia.  Beberapa contoh ICT adalah: 
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 Laptop dan proyektor LCD untuk menerangkan tujuan dan pertanyaan kunci  sesi 
dalam Introduction. 

 

 EEnneerrggiizzeerr   
Energizer Kepemimpinan 

1. Kelompok berdiri melingkar saling bahu membahu dengan mata tertutup. 
2. Berjalan mengelilingi lingkaran dan beritahu kelompok bahwa anda akan 

memilih satu pemimpin dengan menyentuh bahu mereka. Orang yang dipilih 
TIDAK BOLEH memberitahu anggota kelompoknya bahwa ia adalah 
pemimpinnya. 

3. Setelah beberapa saat TANPA menyentuh bahu siapapun, minta peserta 
membuka mata mereka. 

4. Minta kelompok tersebut untuk semakin mendekati orang yang mereka pikir 
adalah si pemimpin tanpa berbicara sepatah kata pun. Beritahu mereka 
bahwa si pemimpin dapat melakukan apapun yang mereka inginkan untuk 
mengalihkan perhatian dari diri mereka. 

5. Amati dan nikmatilah! 
6. Setelah beberapa saat, minta kelompok berdiri melingkar lagi dengan mata 

tertutup. 
7. Kali ini, sambil berjalan mengelilingi, beritahu mereka anda akan memilih 

seorang pemimpin dan orang tersebut harus berusaha membuat anggota lain 
mengikuti gerak-gerik mereka TANPA bicara. 

8. Setelah beberapa saat, berjalanlah mengelilingi dan sentuh bahu SEMUA 
ORANG. Minta mereka membuka mata mereka. 

9. Amati dan nikmatilah! 
10. Tanyakan siapa yang terpilih menjadi pemimpin di babak pertama dan kedua. 
11. Kemudian jelaskan bahwa tidak ada pemimpin di babak pertama. Oleh karena 

itu, siapapun yang mereka pikir adalah pemimpin terbukti mempunyai 
kemampuan kepemimpinan yang alami. Jelaskan bahwa pada babak kedua, 
mereka semua menjadi pemimpin. 

 
Pertanyaan Kunci: Tanya para guru apa tujuan utama pelatihan ini. Jika mereka tidak 
dapat menjawab, beritahu bahwa mereka semua adalah pemimpin. Maka mereka 
semua adalah teladan. 
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  RRiinnggkkaassaann  SSeessii  
  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

Connection 
10 - menit  
Peserta 
merenungkan 
guru yang paling 
disukai dan  
yang paling 
dibenci semasa 
muda, sebagai 
contoh teladan 
positif dan 
negatif. 
Fasilitator 
berbagi pesan 
utama—bahwa 
guru adalah 
teladan dan 
dapat memberi 
kesan yang 
dalam bagi 
remaja, baik 
positif maupun 
negatif. 

Application 
55- menit  
Peserta bekerja 
dalam kelompok 
yang berbeda 
untuk dua 
kegiatan. 
Kegiatan 
pertama adalah 
menulis cerita 
yang 
menunjukkan 
bagaimana 
kata-kata positif 
atau negatif 
dapat 
membangun 
atau 
menjatuhkan 
harga diri. 
Kelompok yang 
lain berusaha 
mengembang-
kan main peran 
orang dewasa 
sebagai teladan 
yang baik dan 
buruk. Kedua 
kelompok 
menyajikan 
berbagai poin 
penting.  

Reflection 
 20- menit 
Semua orang 
merenungkan 
kedua kegiatan 
tersebut dan 
mendiskusikan 
bagaimana 
harga diri dapat 
menjadi rusak. 
Adakan sidang 
pleno tentang 
apa yang dapat 
dilakukan 
seorang guru 
untuk 
melindungi dan 
memelihara 
harga diri dan 
menciptakan 
lingkungan 
sekolah yang 
positif. Peserta 
menjawab 
pertanyaan 
kunci. Fasilitator 
mempresentasi-
kans Pesan 
utama dan 
Informasi 
Tambahan

Extension 
Peserta diminta 
kembali ke 
sekolah mereka 
dan 
menggunakan 
handout daftar 
kecakapan 
hidup untuk 
menilai apakah 
sekolah mereka 
mendukung 
perkembangan  
kecakapan 
hidup yang 
positif. Mereka 
dapat 
menambahkan 
poin ke daftar 
tersebut dan 
mengembang- 
kan rencana 
kegiatan untuk 
menerapkan 
pendekatan 
sederhana guna 
mengajarkan 
kecakapan 
hidup. 

Pendahuluan 
10- menit  
Tiap kelompok 
mendiskusikan 
siapa yang 
bertanggung 
jawab mengajar 
kecakapan 
hidup pada 
remaja. 
Fasilitator 
memperkenal-
kan pendekatan 
yang telah 
dipilih 
pemerintah 
Indonesia dan 
mengapa itu 
penting bagi 
mereka. 
Fasilitator 
menyajikan 
tujuan dan hasil 
akhir sesi ini. 

RRiinncciiaann  LLaannggkkaahh--llaannggkkaahh  KKeeggiiaattaann   
 

Pendahuluan (10 menit)  
I 

(1) Tanyakan kepada para guru siapa yang bertanggung jawab mengajarkan 
kecakapan hidup? Guru mana di sekolah yang bertanggung jawab mengajarkan 
kecakapan hidup? Kemudian beritahu poin-poin dalam Catatan Fasilitator #1 
yang diambil dari bagian Informasi Tambahan. (4 menit) 
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Catatan Fasilitator #1 
Di Indonesia, Depdiknas telah menerapkan Pendekatan Terpadu untuk pendidikan 
kecakapan hidup karena pemerintah merasa ini sangat penting sehingga harus berulang 
kali dikembangkan di tiap mata pelajaran.  
Apa maksud hal ini bagi Anda? Ini berarti guru dari semua mata pelajaran bertanggung 
jawab dalam mendukung siswa untuk mengembangkan kecakapan yang dibutuhkan untuk 
memasuki dunia orang dewasa.   
 

 
(2) Sampaikan rincian paragraf pertama dari pendahuluan tentang pentingnya 

peran guru dalam mengembangkan orang dewasa di masa depan. (1 menit) 
(3) Jelaskan secara singkat tujuan sesi ini, tujuan pembelajaran dan pertanyaan 

kunci. Tampilkan pada layar untuk membahas kembali secara singkat dan 
biarkan ditampilkan sepanjang sesi berlangsung sebagai pengingat. (2 menit) 

 

Connection (10 menit)  
C 

(1) Bagikan Handout 1.1 Pendahuluan. Baca paragraf kedua dari pendahuluan 
kepada peserta tentang macam-macam guru.  

(2) Gunakan pertanyaan dalam Catatan Fasilitator #2 untuk memulai diskusi     
tentang kesan mendalam yang diciptakan guru kepada siswa mereka. (10 
menit) 

 
 Catatan Fasilitator #2 

 Tanyakan kepada peserta: Apakah Anda ingat siapa guru favorit anda semasa kecil?  
 Tanyakan kepada orang: Jelaskan mengapa anda menyukai guru tersebut. 
 Kemudian tanyakan kepada peserta lain: Dapatkah anda mengingat seorang guru yang 

anda tidak sukai?  
 Tanyakan kepada satu orang: Jelaskan mengapa anda tidak menyukai guru tersebut. 
 Presentasikan contoh dari paragraf pendahuluan 2, 3 & 4 tentang pengaruh guru 

terhadap perkembangan kecakapan hidup remaja. 
 
Pesan utamanya adalah sama halnya dengan mereka semua yang ingat guru favorit mereka 
dan guru yang tidak mereka sukai, siswa mereka juga akan mengalami hal yang sama. Guru 
adalah teladan yang dapat memberi kesan mendalam pada siswa baik secara positif 
maupun negatif. Apa yang dikatakan dan dilakukan seorang guru dapat sedikit 
mempengaruhi pandangan siswa tentang kemungkinan masa depan mereka, apa yang 
mereka percayai, dan bagaimana mereka bertindak dan berinteraksi satu sama lain. Oleh 
karena itu, mengajar kecakapan hidup juga berarti memberi teladan sikap positif dan 
menguatkan perilaku positif. 
 

 

Application (50 menit)  
A 

(1) Bagi peserta menjadi empat kelompok dengan mencampur antara perempuan 
dan laki-laki dan antara mata pelajaran keahlian masing-masing. (2 menit) 
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(2) Berikan Handout 4.2 Harga Diri kepada dua kelompok dan Handout 4.3 Orang 
Dewasa sebagai Teladan yang Baik dan Buruk kepada kelompok yang lain. (2 
menit) 

(3) Minta mereka membaca handout dan mengikuti petunjuk yang diberikan. 
Perintahkan tiap kelompok untuk menunjuk satu anggota kelompok untuk 
mencatat informasi yang didapatkan pada kertas flipchart.  (5 menit) 

(4) Berjalan mengelilingi dari satu kelompok ke kelompok lain untuk memeriksa 
pemahaman mereka dan jawaban pertanyaan mereka. 

(5) Setelah 10 menit membaca dan mendiskusikan dalam kelompok kecil, minta 2 
kelompok yang mempunyai tugas yang sama untuk bertukar jawaban dan 
menentukan versi mana yang akan mereka presentasikan. Beri mereka 10 menit 
lagi untuk mengedit jawaban dan menentukan perannya. (20 menit) 

(6) Minta kelompok tersebut menyajikan permainan peran mereka. Ikuti panduan 
di bawah ini dalam Catatan fasilitator #3. (6 menit) 

 

 

Catatan Fasilitator #3 
Handout 4.2 Harga Diri  
Tujuan kegiatan ini adalah untuk melihat bagaimana penggunaan komentar positif dapat 
membangun harga diri remaja dan bagaimana komentar negatif dapat merusak harga diri. 
Biarkan guru menjawab sesuai naluri mereka. Pandu mereka melalui latihan ini berdasarkan 
petunjuk di bawah ini. Jika semua jawaban bersifat positif, maka kuatkan tanggapan positif 
tersebut dan minta mereka memikirkan andaikata tanggapannya adalah negatif apa akibat 
yang dapat ditimbulkan terhadap Aries. Jika semua jawaban bersifat negatif, maka akan 
dibutuhkan lebih banyak waktu untuk direnungkan dan dianalisis. Jika jawabannya adalah 
campuran keduanya, maka beri pertanyaan yang spesifik untuk membantu mereka 
memahami bahwa bahkan satu komentar negatif saja dapat memiliki dampak besar sama 
halnya dengan satu komentar positif, tetapi keduanya tidak saling membatalkan. Guru 
sebagai teladan harus senantiasa menginspirasi siswanya dengan contoh yang positif dan 
pujian dan harus menggunakan koreksi secara konstruktif untuk menjauhkan perilaku 
negatif. 
Bermain Peran: 

 Minta kelompok untuk mempresentasikan permainan peran mereka. 
 Jangan menyela mereka selama permainan. 
 Minta dua anggota kelompok yang memegang kertas untuk maju ke depan ruangan. 
 Jelaskan kepada mereka bahwa anda akan membaca tiap kalimat satu per satu dan 

mereka harus menilai apakah pernyataan tersebut akan menyinggung perasaan Aries 
atau tidak.  

 Baca pernyataan pertama. Kemudian tanyakan: Apakah Aries akan tersinggung 
dengan pernyataan ini? Jika jawabannya “Ya”, kemudian minta peserta yang berdiri 
untuk melepaskan (menyobek atau memotong) komentar tersebut dari kertasnya. 
Setelah komentar tersebut dihilangkan, perintahkan peserta untuk menunjukkan sisa 
bagian kertas yang masih ada. Jika komentar tersebut positif, maka komentar itu 
tetap di situ. 

    Ulangi langkah di atas hingga semua komentar telah dibaca dan dinilai. 
    Pada akhir latihan ini, minta peserta untuk menempelkan semua bagian yang masih 

ada dan menunjukkannya di depan peserta lain. 
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    Dorong peserta untuk membandingkan ukuran kertas semula dengan ukuran kertas 

yang telah dipotong. Tanyakan apa perbedaannya. Jelaskan bahwa perbedaan ini 
menunjukkan seberapa besar harga diri Aries yang telah disakiti.  

 
 
(7) Minta kelompok tersebut untuk berbagi pesan utama dengan menjawab 

pertanyaan, “Kecakapan hidup apa yang kita ajarkan kepada siswa melalui    
kegiatan atau interaksi ini?” Sebagai contoh, apakah kita mengajari mereka cara 
meraih potensi maksimal mereka melalui penguatan perilaku positif? Ataukah 
kita mencegah mereka mempercayai diri mereka sendiri dengan memberikan 
pesan-pesan yang negatif? 

(8) Ajak kelompok kedua untuk mempresentasikan permainan peran mereka yang 
menunjukkan teladan positif dan negatif. Minta mereka berbagi pesan utama 
dengan mengacu pada gambar untuk mendeskripsikan kecakapan hidup apa 
yang dipelajari atau tidak dipelajari. (5 menit) 

(9) Jika dibutuhkan, tegaskan kembali pesan utama dengan Catatan Fasilitator #4 
di bawah ini. (5 menit) 

 

 

Catatan Fasilitator #4 
Gunakan gambar dalam Handout 4.3 Orang Dewasa sebagai Teladan yang Baik dan 
Buruk sebagai indikator visual teladan yang baik dan buruk. Tanyakan semua kelompok 
mana yang positif, mana yang negatif dan jelaskan mengapa. Dorong mereka menyebutkan 
kecakapan hidup mana yang telah dipelajari dan mana yang belum. Contoh jawaban ada di 
bawah ini. 
Gambar 1: Ibu itu membantu anak perempuannya mencapai optimalisasi potensi diri 
sebagai individu. 
Gambar 2: Pemain sepak bola itu tidak dapat mengendalikan emosinya dan mengajarkan 

kemarahan dibandingkan sikap sportif. 
Gambar 3: Atlit balap sepeda Indonesia itu menunjukkan tanggung jawab sosial dan hidup 
sehat. 
Gambar 4: Orang yang merokok di depan papan larangan merokok itu tidak menunjukkan 
sikap bekerja yang baik, bersikap tidak bertanggung jawab dan tidak menunjukkan 
pemikiran rasional. 
 

 

Reflection (20 menit )  
R 

(1) Diskusikan dengan peserta pentingnya harga diri. Mengapa harga diri itu 
penting? Apa yang dapat merusak harga diri? Minta para guru untuk mengacu 
kembali pada modul BTL dimana peserta memperhatikan dampak perilaku guru 
yang agresif atau kasar terhadap harga diri siswa. Tanyakan kepada mereka, 
Apa pengaruh perilaku seperti ini terhadap siswa? Contoh jawaban dapat dilihat 
pada Catatan Fasilitator #5. 
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Catatan Fasilitator #5 
Contoh jawaban:  

 Hal itu mengurangi motivasi untuk belajar dan berangkat sekolah. 
 

 
(2) Minta peserta merenungkan teladan yang positif dan negatif. Minta mereka 

berbagi pikiran tentang apa yang seharusnya dilakukan guru untuk mendukung 
siswa dalam mengembangkan kecakapan hidup. Bagaimana guru dapat 
membantu siswa mengembangkan harga diri yang positif dan membangun 
kecakapan hidup? Bagaimana anda dapat mendukung interaksi positif antar 
siswa di dalam kelas? Contoh jawaban untuk membantu mereka curah 
pendapat ada dalam Catatan Fasilitator #6. 

 

 

Catatan Fasilitator #6 
Contoh jawaban: 

 Guru-guru dapat memanggil nama siswa secara formal untuk mengajarkan rasa 
hormat terhadap orang lain  

 Guru-guru dapat mengenali bakat-bakat individu dan mendukung remaja 
mengembangkan potensi mereka masing-masing 

 Dukung interaksi positif yang dibutuhkan dalam hidup dan bekerja—hargai kerja 
kelompok, kerjasama, dan disiplin 

 Tegur interaksi negatif yang dapat mengarah pada penolakan dalam hidup dan 
bekerja—mengumpat, membantah guru, tidak menghormati siswa lain, tidak ikut 
serta dalam kerja kelompok 

 Beri penghargaan terhadap perilaku positif—membantu orang lain, menghormati 
pendapat orang lain, bersikap sopan, menerima tanggung jawab tambahan, dll. 

 Tertibkan perilaku negatif—bertengkar, mengumpat, terlambat masuk kelas, 
terlambat mengumpulkan pekerjaan, nilai rendah 

 
 
(3) Renungkan kembali Pendahuluan tentang bagaimana sesuatu yang terjadi di 

luar kelas sama pentingnya dengan apa yang terjadi di dalam kelas.  Tanyakan, 
“Bagaimana Anda dapat mendorong perilaku positif antara guru lain dengan 
siswa di luar kelas untuk menjamin lingkungan sekolah yang aman?  

 

 

Catatan Fasilitator #7 
Para guru perlu disadarkan bagaimana lingkungan sekolah dapat atau tidap dapat 
mendukung perkembangan kecakapan hidup. Masalah ini lebih dari sekedar apa yang 
dilakukan seorang guru. Ini mengenai apa yang mereka biarkan terjadi.  
Beri mereka beberapa pertanyaan untuk membantu mereka berpikir. (Jika waktunya singkat, 
minta mereka melihat pertanyaannya dan menjawabnya melalui kegiatan extension) 

 Apakah anda membiarkan tindakan penindasan terhadap siswa lemah? 
 Apakah anda membiarkan guru memukul siswa lain? 
 Apakah anda membiarkan remaja mengekspresikan suatu pendapat? 

Bagaimana membiarkan perilaku ini di sekolah dapat mempengaruhi pengembangan 
kecakapan hidup siswa? 
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(4) Pelajari kembali dua PERTANYAAN KUNCI pertama dan bantu mencari 
jawabannya. Beritahu pesan utama dan beri tugas pada kegiatan extention. 

 

PPeessaann  uuttaammaa  
Pesan utamanya adalah bahwa guru adalah teladan. Apa yang anda katakan dan 
lakukan sebagai guru mempunyai pengaruh: apa yang siswa percayai tentang diri 
mereka sendiri, apa yang mereka pikirkan tentang kemungkinan masa depan 
mereka, dan bagaimana mereka memperlakukan diri mereka sendiri dan orang lain. 
Pujian, dukungan positif untuk perilaku yang bagus, dan penertiban perilaku yang 
buruk sangat penting untuk membangun karakter, mengembangkan sikap positif 
dan memungkinkan remaja untuk meraih potensi maksimal mereka (kecakapan 
hidup personal menurut Depdiknas). 
 

   EExxtteennssiioonn  
Perintahkan guru untuk melakukan hal berikut ini: 

E 

♦ Kembali ke sekolah dan nilailah sekolah anda menggunakan daftar dalam 
Handou  4.4. Daftar Contoh Kecakapan Hidup  t

♦ Jawab setiap pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak.  
♦ Untuk tiap jawaban tidak, tunjukkan bagaimana anda dapat meningkatkan faktor 

“kecakapan hidup” di sekolah anda.  
♦ Tambahkan indikator lain ke daftar tersebut yang anda rasa penting dalam 

mengajarkan kecakapan hidup positif.  
♦ Kemudian kembangkan rencana pelaksanaan untuk menerapkan pendekatan 

sederhana untuk mengajarkan kecakapan hidup melalui kegiatan sehari-hari 
anda. Pikirkan bagaimana anda dapat meningkatkan budaya sekolah, bagaimana 
anda dapat menjadi teladan bagi guru lain, dan bagaimana anda dapat 
menciptakan kegiatan pembelajaran di kelas yang mengajarkan kompetensi 
kecakapan hidup. 

♦ Selesaikan rencana pelaksanaan dalam bentuk dokumen formal dan taruh dalam 
portfolio mengajar profesional pribadi anda.  

 
Jelaskan bahwa rencana tersebut harus mencerminkan perubahan-perubahan dalam 
skala kecil dan perbaikan dalam kegiatan sehari-hari seperti memberi teladan 
perilaku positif di dalam dan di luar kelas dan menghargai siswa saat mereka 
menunjukkan perilaku yang patut dicontoh. Perintahkan peserta untuk membawa 
rencana kegiatan mereka pada lokakarya yang berikutnya. 
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 BBaaccaaaann  TTaammbbaahhaann  

 

1111  CCaarraa  MMeennjjaaddii  TTeellaaddaann  yyaanngg  BBaaiikk  KKeettiikkaa  MMeennggaajjaarr  
TTeekknnoollooggii  PPeennddiiddiikkaann  

Sering dikatakan bahwa siswa paling banyak belajar dari apa yang dilakukan guru, 
daripada apa yang dikatakan mereka. Berikut ini adalah sebelas latihan yang bagus 
untuk anda gunakan jika Anda ingin para siswa belajar kebiasaan yang baik daripada 
yang buruk.  

1. Pastikan komputer dan software sudah siap dan bekerja dengan baik sebelum 
pelajaran dimulai.  

2. Amati peraturan kesehatan dan keamanan dan peraturan-peraturan umum 
lainnya, seperti tidak makan atau minum di dekat komputer.  

3. Amati prosedur yang benar dalam menggunakan peralatan, seperti mematikan 
komputer dengan benar, tidak hanya dengan menekan tombol off.  

4. Simpan data anda dalam folder di hard disk atau network dengan nama yang 
jelas, tidak dengan Doc1, Doc2, atau Joan1, Joan2 dll—Anda sebaiknya 
memiliki sistem sendiri untuk menamai data anda.  

5. Atur tempat kerja komputer anda dengan baik.  
6. Sering-sering menyimpan pekerjaan anda.  
7. Gunakan istilah yang tepat, dan jangan bingung antara "memori", dengan 

misalnya "sisa ruang hard disk". 
8. Back up pekerjaan anda secara teratur.  
9. Gunakan ICT untuk menghasilkan suatu tampilan.  
10. Gunakan komputer untuk tugas-tugas administratif, seperti membuat daftar 

siswa, membuat lembar kerja yang berkualitas, berkomunikasi dengan sekolah 
lain, bertukar data dengan badan pemeriksa dan lain sebagainya.  

11. Gunakan ICT secara terbuka untuk tugas nyata, seperti memberi tiap siswa 
label yang dapat ditempelkan yang tertulis nama dan kelas mereka, memberi 
alamat pada dokumen surat dengan cara menggabungkannya (mail-merge)  

 
Namun ini dapat memberi dampak yang besar, khususnya apabila dilakukan setiap 
hari, setiap minggu.  
 
Tentang penulis: Terry Freedman menulis dan memberi saran terhadap semua aspek 
mengajar dan mengelola teknologi pendidikan di sekolah. Kunjungi websitenya8 
untuk lebih banyak contoh dan nasehat lain, dan kesempatan mendaftar untuk 
mendapatkan laporan berkala gratis bernama Komputer di Kelas. 

                                                 
8http://www.topdownloads.net/guides/teknologi/11_ways_to_be_a_good_role_model_when_teaching_edu
cational_teknologi.php 
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 BBaaccaaaann  TTaammbbaahhaann  

50 Cara untuk Mengatakan “Sangat 
Bagus” 
Pilih — dan gunakan — salah satu 
dari 50 cara berikut untuk mengatakan "Sangat Bagus" 
kepada siswa anda9.  
 

1. Anda sudah di jalur yang benar!  
2. Anda cocok untuk ini.  
3. Hebat!  
4. Itu benar!  
5. Itu bagus.  
6. Anda bekerja keras hari ini.  
7. Anda ahli sekali dalam hal itu.  
8. Itu nampaknya berjalan dengan baik.  
9. Kerja yang bagus!  
10. Saya senang melihat anda bekerja seperti itu.  
11. Itu jauh lebih baik!  
12. Tepat.  
13. Saya bangga dengan cara anda bekerja hari ini.  
14. Anda melakukan itu jauh lebih baik hari ini.  
15. Anda hampir benar.  
16. Itu yang terbaik yang pernah anda lakukan.  
17. Anda melakukan pekerjaan yang baik.  
18. Nah, begitu!  
19. Sekarang anda sudah berhasil.  
20. Ini benar-benar peningkatan yang baik.  
21. Bagus!  
22. Saya tahu anda pasti dapat melakukannya.  
23. Selamat!  
24. Lumayan.  
25. Teruskan pekerjaan anda. Anda semakin baik.  
26. Anda berhasil!  
27. Anda belajar dengan cepat.  
28. Baguslah!  
29. Saya juga pasti akan berbuat demikian.  
30. Apakah anda tidak bangga pada diri sendiri?  

                                                 
rt9 Ijin untuk mencetak ulang a ikel ini diberikan oleh CareerLab. 
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31. Sekali lagi dan anda akan berhasil.  
32. Anda benar-benar membuat pekerjaan saya menyenangkan.  
33. Begitulah cara melakukannya.  
34. Anda semakin baik setiap hari.  
35. Anda berhasil waktu itu!  
36. Itu lumayan.  
37. Kinerja yang bagus.  
38. Anda tidak melewatkan satu hal pun!  
39. Wow!  
40. Begitulah caranya!  
41. Pertahankan kinerja bagus anda.  
42. Hebat sekali!  
43. Tidak ada yang dapat menghentikan anda sekarang.  
44. Begitu cara yang benar.  
45. Sensasional!  
46. Otak anda benar-benar jalan hari ini.  
47. Itu lebih baik.  
48. Itu pekerjaan sangat baik.  
49. Sempurna!  
50. Anda hampir menguasainya.  
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 HHaannddoouutt  ffoorr  PPaarrttiicciippaannttss  44..11 

 

  IInnttrroodduuccttiioonn  
Walaupun guru-guru di berbagai negara gajinya sedikit sekali dan kurang dihargai, 
mereka memegang salah satu tanggung jawab terbesar di dunia—mendidik generasi 
yang akan datang. Kehormatan ini merupakan beban yang berat dan membutuhkan 
pengorbanan. Para guru harus secara sadar mempertimbangkan akibat yang dapat 
ditimbulkan dari perilaku, kepercayaan dan ungkapan mereka terhadap siswa.  
 
Berbeda dengan orang dewasa yang telah memiliki pendapat yang tetap dan 
memiliki pengalaman hidup bertahun-tahun, remaja sangat mudah dipengaruhi dan 
memerlukan dukungan dan bimbingan dari guru mereka untuk belajar tentang 
hidup. Sebagai orang dewasa, kita dapat mengingat semua guru yang telah 
menginspirasi kita, mendukung kita dan menantang kita untuk menjadi apapun yang 
kita inginkan, atau guru yang tidak percaya pada diri kita, yang bersikap tidak adil 
dan yang tidak mengindahkan pendapat kita. Sadar atau tidak, mereka telah 
mencontohkan perilaku positif dan negatif yang membantu kita membentuk 
kepercayaan tentang keinginan kita untuk menjadi orang seperti apa atau untuk 
tidak menjadi orang seperti apa. 
 
Apa yang dikatakan dan dilakukan seorang guru sama pentingnya dengan apa yang 
tidak mereka lakukan atau katakan. Jika seorang guru menekankan bahayanya 
merokok selama kelas dan kemudian merokok sendiri di depan siswa saat istirahat, 
adakah kemungkinan siswa tersebut akan mendengarkan nasehat guru tersebut? 
(sangat tidak mungkin). Jika seorang siswa tidak menghormati seorang guru di 
dalam kelas dan guru tersebut tidak mengindahkan sikap seperti itu, pesan apa yang 
diberikan kepada semua siswa? (Ini hanya akan mempertegas perilaku negatif) Jika 
seorang guru memukul siswa dan kemudian memarahi siswa tersebut karena 
memukul siswa lain, apa yang akan dipelajari siswa tersebut? (kemarahan) Jika 
seorang guru menamai siswa yang nilainya rendah dan kurang memerhatikan 
pelajaran sebagai bodoh atau malas, bagaimana perasaan siswa tersebut? (bodoh 
atau malas) 
 
Pernyataan negatif terhadap siswa dapat benar-benar mempengaruhi kepercayaan 
terhadap diri mereka sendiri, apa yang mereka pikirkan tentang kemungkinan masa 
depan mereka, dan bagaimana mereka memperlakukan diri mereka sendiri dan 
orang lain. 
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 HHaannddoouutt  uunnttuukk  PPeesseerrttaa  44..22 

 
Pendahuluan: Interaksi dalam sekolah adalah bagian penting dari budaya sekolah.  
Pengembangan harga diri adalah sasaran penting dalam interaksi budaya sekolah.   
 
Petunjuk: Lengkapi kegiatan di bawah ini mengenai harga diri. Jika anda sudah 
selesai, lakukan latihan dalam Reflection untuk lebih memahami apa yang dapat 
dilakukan guru untuk memastikan siswa mengembangkan harga diri dalam 
lingkungan sekolah. 
 
 

HHaarrggaa  ddiirrii  
 

Langkah 1: Menulis Sandiwara 
 

1. Tulis kata “Harga diri” di atas selembar kertas flipchart yang besar 
2. Renungkan kecakapan hidup yang umum diperlukan orang dalam pengalaman 

hidup sehari-hari? 
3. Kecakapan hidup apa yang anda amati di Sesi 1 dan 2? 
4. Siapkan suatu cerita yang berhubungan dengan pengalaman yang dihadapi siswa 

yang memiliki titik-titik kosong di mana seorang tokoh dapat mengucapkan 
sesuatu. Suatu contoh diberikan di bawah ini. 

5. Kemudian isi tempat kosong dengan apapun yang anda pikirkan.  
 

HARGA DIRI 
 
Adegan 1: Adegan ini terjadi di rumah. 
Aries bangun kesiangan dan ia mendengar ibunya memanggil: ..................................
Ia turun ke bawah dan ayahnya berkata: ......................................................... 
 
Adegan 2: Adegan ini terjadi di sekolah . 
Setelah sarapan, ia pergi ke sekolah. Ia sangat terlambat dan gurunya berkata: .........
Pada saat istirahat, Aries sedang bermain sepak bola dan ia terjatuh, teman-
temannya berkata: ....................... 
 
Harus ada sekitar 10 tempat kosong dalam cerita secara keseluruhan. 
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Langkah 2: Merenungkan 
 

1. Berapa banyak tanggapan positif dan berapa banyak tanggapan negatif yang 
anda miliki? Mana yang lebih banyak?  

2. Diskusikan dengan kelompok anda pentingnya harga diri dan bagaimana 
komentar positif dan negatif dapat mempengaruhi harga diri seorang siswa.  

3. Jawab Pertanyaan Kunci: Kecakapan hidup apa yang kita ajarkan pada siswa 
melalui tindakan atau interaksi ini?  

4. Tunjuk sesorang di kelompok anda untuk menjelaskan jawaban Anda 
terhadap pertanyaan kunci kepada semua kelompok secara keseluruhan 
setelah permainan peran. 

 
Langkah 3: Menyajikan 

  
1. Baca seluruh sandiwara secara menyeluruh sekali tanpa berhenti. 
2. Dua peserta maju ke depan dengan memegang dialog di hadapan kelompok 

besar. 
3. Tunggu hingga fasilitator membaca setiap kalimat satu per satu dan 

dengarkan untuk mengisi tempat kosong yang ada dan diskusikan apakah 
komentar tersebut positif atau negatif. Jika mereka menentukan komentar 
tersebut adalah negatif dan akan menyakiti perasaan Aries, potong komentar 
tersebut dari kertasnya menggunakan gunting.  

4. Setelah komentar tersebut dihilangkan, tunjukkan sisa kertas tersebut di 
bawah bagian atas kertasnya. Jika komentar tersebut positif, maka ia tetap 
disimpan. Ulangi hingga semua komentar telah dibaca dan dinilai.  

5. Pada akhir latihan ini, sambungkan dengan isolasi semua bagian-bagian sisa 
kertas dan tunjukkan di hadapan para kelompok. Bandingkan ukuran kertas 
flipchart yang kosong dengan kertas yang telah dipotong-potong. 
Perbedaannya menunjukkan berapa banyak harga diri Aries dirusak.  

6. Sampaikan pesan utama ketika fasilitator bertanya, “Kecakapan hidup apa 
yang kita ajarkan pada siswa melalui tindakan atau interaksi ini?” 
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 HHaannddoouutt  uunnttuukk  PPeesseerrttaa  44..33 

 

OOrraanngg  DDeewwaassaa  sseebbaaggaaii  TTeellaaddaann  yyaanngg  BBaaiikk  ddaann  BBuurruukk  
  

Langkah 1: Merenungkan 
 

♦ Renungkan kompetensi kecakapan hidup yang telah kita pelajari di sesi 
sebelumnya. 

♦ Kompetensi mana yang dapat dipelajari melalui orang dewasa sebagai teladan? 
♦ Diskusikan apa yang dapat dipelajari siswa dari orang dewasa (misalnya 

kebiasaan, sikap, nilai, bahasa, dan perilaku) 
 

Langkah 2: Lakukan Curah Pendapat tentang Tipe Teladan 
 

1. Tinjau kembali definisi teladan: Berdasarkan Wikipedia, di bawah ini: 
 Teladan merujuk kepada orang yang memenuhi perannya sebagai 

contoh yang baik atau buruk bagi orang lain. Contoh yang baik adalah 
teladan yang positif. Contoh yang buruk adalah teladan yang negatif. 
Istilah teladan sendiri umumnya mengarah pada teladan yang positif. 

2. Perhatikan gambar-gambar10 di bawah ini.  
3. Diskusikan gambar mana yang merupakan teladan yang baik dan jelaskan 

mengapa.  
4. Diskusikan gambar mana yang merupakan teladan yang buruk dan jelaskan 

mengapa. 
 
Gambar 1       Gambar 2 
 

                                                 
10 Gambar 1 Sumber: [TEMPO/ Hendra Suhara; 34D/050/2004; 20040205]. 
Gambar 2 Sumber: [TEMPO/ Hermansyah; Digital Image; 20041108] 
Gambar 3 Sumber: www.googleimages.com (Indonesia) 
Gambar 4 Sumber: www.trekearth.com 
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Gambar 3                  Gambar 4  

 
 
Langkah 3: Bersiap untuk Melakukan Sandiwara Teladan yang Baik 
Mirip dengan gambar-gambar teladan yang baik pada Langkah 2, kembangkan 
sandiwara selama lima menit tentang orang dewasa di sekolah yang berperilaku 
sebagai teladan yang baik bagi siswa. 

 
Langkah 4: Bersiap untuk Melakukan Sandiwara Teladan yang 

Buruk 
Dengan menggunakan gambar-gambar teladan yang buruk pada Langkah 2, 
kembangkan sandiwara sepanjang lima menit tentang orang dewasa di sekolah yang 
berperilaku sebagai teladan yang tidak baik bagi siswa. 
 

Langkah 5: Tentukan Peran-peran 
Tentukan siapa yang akan memainkan setiap peran dalam sandiwara. 
 

Langkah 6: Sajikan 
1.  Diskusikan pesan utama dengan menjawab pertanyaan, “Apa yang kita ajarkan 

kepada siswa melalui perilaku positif atau negatif ini?” 
2.  Tunjuk seseorang dalam kelompok anda untuk menjelaskan ide kelompok anda 

kepada kelompok lain pada akhir sandiwara. 
3.  Presentasikan sandiwara anda. 
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 HHaannddoouutt  uunnttuukk  PPeesseerrttaa  44..44  
  

DDaaffttaarr  CCoonnttoohh  KKeeccaakkaappaann  HHiidduupp  
 

 Indikator Kecakapan Hidup Ya Belum 

1 Guru sering tersenyum   
2 Guru berbicara kepada orang lain dengan nada yang 

bersahabat dan menghormati 
  

3 Guru berbicara kepada siswa dengan nada yang bersahabat 
dan menghormati 

  

4 Guru mendengarkan dengan baik masalah remaja di dalam 
dan di luar kelas 

  

5 Guru mendukung perilaku positif dengan pujian   
6 Guru menangani perilaku negatif dengan cara-cara yang 

konstruktif (misalnya dengan tidak menggunakan hukuman 
kelembagaan atau kekerasan untuk menghukum siswa) 

  

7 Siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan kegiatan 
kelas  

  

8 Siswa mengungkapkan pendapat mereka di kelas    
9 Guru mengontrol emosi (misalnya dengan tidak menunjukkan 

kemarahan atau rasa frustasi ketika siswa tidak memahami 
suatu perintah, tetapi lebih mengutamakan kesabaran dan 
pemahaman) 

  

10 Guru mencontohkan gaya hidup sehat di sekolah (misalnya 
dengan tidak merokok di hadapan siswa) 

  

11 Orang tua diperbolehkan datang ke sekolah    
13 Siswa merasa aman, terlindungi dan bebas dari kekerasan   
14 Pekerjaan siswa dipajang di kelas pada tingkat pandangan 

siswa 
  

15 Guru menggunakan kegiatan untuk membangun kecakapan 
hidup siswa 

  

16 Guru mencontohkan rasa hormat dan toleransi (misalnya 
mereka tidak menggunakan bahasa kasar di hadapan siswa) 

  

17 Guru tiba di kelas tepat waktu   
18 Tambahkan sendiri:   
19    
20    
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 IInnffoorrmmaassii  TTaammbbaahhaann     
 
Fasilitator perlu memastikan agar peserta memahami bahwa pendidikan kecakapan 
hidup adalah pendekatan terpadu dalam mengajar, bukan mata pelajaran yang 
terpisah. Untuk memenuhi standar nasional dalam pendidikan kecakapan hidup, 
semua guru Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa, IPA, dan mata pelajaran lain perlu 
memadukan kegiatan kecakapan hidup ke dalam kegiatan belajar-mengajar mereka 
sehari-hari. 
 
Di bawah ini adalah beberapa informasi yang diambil dari sesi Pengajaran dan 
Pembelajaran Lebih Baik yang memperkenalkan pendidikan kecakapan hidup kepada 
peserta. Mereka seharusnya sudah memahami isinya. Gunakan informasi di bawah 
ini untuk mengingat kembali dan menguatkan berbagai macam cara mengajar 
pendidikan kecakapan hidup dan untuk menekankan apa yang telah diputuskan 
Depdiknas sebagai pendekatan yang terbaik bagi Indonesia. 
 
Bagaimana Negara-negara Lain Mengajar Pendidikan Kecakapan Hidup?  
 
Ada tiga cara yang paling utama yang telah digunakan negara-negara di seluruh 
dunia untuk menerapkan Pendidikan Kecakapan Hidup ke dalam sistem pendidikan 
mereka seperti yang digambarkan di tabel di bawah ini:  
 

1. Terpadu dengan Mata Pelajaran  
♦ Tema yang mencerminkan tantangan sosial, lingkungan, kesehatan, 

pekerjaan dan tantangan hidup lain yang paling baru dipilih dan diajarkan 
melalui mata pelajaran kurikulum.  

♦ Pencegahan HIV/AIDS merupakan kecakapan penting dalam hidup untuk 
menghentikan epidemi dunia ini. Ini diajarkan melalui mata pelajaran 
yang terkait seperti Biologi. 

 
2. Sebagai Mata Pelajaran Terpisah 

♦ Dalam hal ini, beberapa kecakapan hidup yang telah dipilih seperti 
Kesehatan atau Pendidikan Seks diajarkan melalui mata pelajaran yang 
terpisah. 

♦ Sebagai contoh, siswa-siswi di Inggris diajarkan Pendidikan Kepribadian, 
Kesehatan dan Sosial sekali dalam seminggu untuk mengembangkan 
kecakapan hidup ini. 

♦ Tantangan dalam pendekatan ini adalah diperlukan guru baru yang 
terlatih mengajarkan kecakapan hidup dan harus ada cukup waktu dalan 
kurikulum dan dalam satu hari untuk mengajarkan mata pelajaran ini. 
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3. Penyatuan atau Penggabungan 
♦ Kecakapan hidup diajarkan melalui semua mata pelajaran sebagai bagian 

dari proses belajar mengajar. 
♦ Guru sadar akan pentingnya memadukan kecakapan hidup ke dalam 

pelajaran sehari-hari mereka dan diharapkan untuk melakukan hal ini. 
 

Mengapa penting untuk menyatukan kecakapan hidup ke dalam perilaku dan 
interaksi sehari-hari mereka? 
 
Di Indonesia, Depdiknas telah menggunakan opsi 3, penyatuan atau penggabungan, 
untuk pendidikan kecakapan hidup karena pemerintah merasa pembelajaran 
kecakapan hidup begitu penting sehingga perlu diajarkan berulang kali dalam tiap 
mata pelajaran. Guru tiap mata pelajaran bertanggung jawab untuk mendukung 
siswa mengembangkan kecakapan yang dibutuhkan untuk memasuki dunia orang 
dewasa.   
 
Pembelajaran kecakapan untuk kehidupan tidak dapat diajarkan hanya melalui satu 
pelajaran. Ini harus menjadi bagian dari kegiatan mengajar sehari-hari seperti 
memberi teladan, mendukung perilaku positif di dalam dan di luar kelas, dan 
menyampaikan kegiatan yang menguatkan remaja. Siswa sebaiknya diberi 
kesempatan yang sama untuk mengembangkan, senantiasa membangun dan melatih 
kecakapan sehari-hari mereka sehingga mereka dapat menggunakan kecakapan 
tersebut secara efektif ketika mereka dihadapkan dengan tantangan kehidupan 
sehari-hari. 
 

Bagaimana guru dan sekolah dapat meningkatkan pengembangan remaja 
yang sehat dan Kecakapan Hidup? 
 
Sekolah dapat mempromosikan lingkungan yang sehat untuk mendukung 
pengembangan kecakapan hidup remaja dengan: 

♦ Mengharapkan komitmen dari remaja;  
♦ Memiliki iklim sekolah yang saling peduli;  
♦ Menyampaikan peraturan dan akibatnya dengan jelas;  
♦ Menyediakan teladan orang dewasa yang positif dan bertanggung jawab; dan  
♦ Berharap remaja berhasil.  

 
Cara lain sekolah dan guru dapat mendukung remaja untuk mengembangkan 
kecakapan hidup adalah: 

♦ Guru dapat merelakan waktu untuk memberi les atau menasehati remaja 
♦ Sekolah dapat bekerja sama dengan organisasi yang berbasis masyarakat 

agar tetap buka hingga pukul 10 malam dan menyediakan tempat yang aman 
dan diawasi bagi semua remaja dilengkapi dengan bantuan mengerjakan PR, 
kegiatan-kegiatan, dan pelayanan kesehatan fisik dan mental. 
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♦ Sekolah dapat menawarkan program pengembangan kepemimpinan yang 
memberi kesempatan remaja yang berbeda agama atau dari kelompok yang 
berbeda untuk saling berinteraksi dalam daerah yang netral dan untuk saling 
mengenal satu sama lain dalam lingkungan tanpa ancaman. 

♦ Sekolah dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat untuk 
menyediakan akses ke komputer dan pelatihan bagi remaja. 

♦ Sekolah dapat bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk menyediakan tur 
tempat kerja atau untuk mengundang pembicara tamu ke kelas untuk 
memperkenalkan remaja pada berbagai tipe pekerjaan dan kecakapan 
vokasional yang diperlukan dunia kerja. 
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SSeessii  55  
JJeenniiss  KKeeggiiaattaann  AAppaa  yyaanngg  DDaappaatt  AAnnddaa  LLaakkuukkaann  ddii  

KKeellaass  uunnttuukk  MMeennyyiiaappkkaann  SSiisswwaa  uunnttuukk  HHiidduupp??  
  

  PPeennddaahhuulluuaann  
Pikirkan tentang bagaimana cara anda belajar. Apakah anda belajar dengan dengan 
melihat, melakukan atau mendengarkan? Apakah anda perlu secara aktif terlibat dan 
sering bertanya, atau apakah anda belajar melalui pengamatan pasif? Penelitian 
menunjukkan bahwa pembelajaran aktif adalah teknik mengajar yang sangat efektif. 
Pembelajaran aktif terjadi apabila siswa diberi kesempatan  untuk berinteraksi 
dengan mata pelajaran. Pembelajaran aktif mengharuskan siswa untuk membangun 
pendapat mereka sendiri, menarik simpulan, dan akhirnya mengembangkan 
pengetahuan mereka sendiri. Dalam lingkungan pembelajaran aktif, guru 
memfasilitasi, tidak mendikte proses pembelajaran. Beberapa contoh kegiatan 
pembelajaran aktif antara lain pemecahan masalah, menjawab pertanyaan, 
menyusun pertanyaan, berdiskusi, memberi penjelasan, berdebat, atau melakukan 
curah pendapat di dalam kelas. 
 
Dalam mata pelajaran apa  pun, dibandingkan dengan metode mengajar tradisional, 
dalam pembelajaran aktif, siswa belajar lebih banyak bahan ajar, menyimpan 
informasi lebih lama dan lebih menikmati suasana kelas. Strategi mengajar dan 
pembelajaran ini sangat efektif untuk menyiapkan siswa untuk hidup. 
 
Salah satu jenis pembelajaran aktif yang telah diketahui menghasilkan hasil belajar 
yang positif adalah pembelajaran kooperatif.  Dalam pembelajaran kooperatif, para 
siswa tidak bekerja secara individual untuk melakukan curah pendapat atau 
memecahkan masalah, tetapi mereka bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah 
dan menyelesaikan tugas, seringkali dalam suasana yang memerlukan kemandirian 
dan tanggungjawab individu. Metode pembelajaran yang berbasis kegiatan dan 
kerjasama ini dapat membantu siswa untuk mengembangkan kecakapan hidup. 
Kerja tim, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, berpikir strategis, dan 
kecakapan komunikasi adalah beberapa kecakapan yang dirumuskan oleh Depdiknas 
yang dapat diperoleh melalui kegiatan pembelajaran aktif dan kooperatif. 
 

 TTuujjuuaann  ddaann  HHaassiill  BBeellaajjaarr  
Tujuan sesi ini adalah memperkenalkan kepada guru tentang strategi pembelajaran 
aktif agar mereka dapat lebih siap untuk mengajarkan kecakapan hidup di dalam 
kelas. 
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Pada akhir sesi ini, peserta diharapkan dapat: 
  MMeenneerraannggkkaann  ddeeffiinniissii  ppeemmbbeellaajjaarraann  aakkttiiff  
  MMeennjjeellaasskkaann  bbaaggaaiimmaannaa  kkeeggiiaattaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  aakkttiiff  ddaappaatt  ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  

mmeennggaajjaarrkkaann  kkeeccaakkaappaann  hhiidduupp  

   PPeerrttaannyyaaaann  KKuunnccii  
 Apa yang dimaksud dengan pembelajaran aktif? 
 Kecakapan hidup apa, sesuai dengan definisi oleh Depdiknas, yang dapat 

dikuasai melalui strategi pembelajaran dan pengajaran aktif? 
 

  PPeettuunnjjuukk  uunnttuukk  FFaassiilliittaattoorr 
 Pikirkan untuk membuat beberapa slide PowerPoint atau dokumen pada Word  

untuk menyajikan tujuan sesi dan pertanyaan kunci di bagian pendahuluan. 
Kemudian, biarkan pertanyaan itu ditayangkan di layar selama sesi berlangsung 
sebagai pengingat. 

 Anda perlu menyediakan kartu atau kertas post-it bagi setiap peserta untuk 
mencatat jumlah pulau yang diidentifikasi dalam langkah application. 

 Pelajari langkah-langkah energizer dan refleksi secara cermat. 
 Anda mungkin perlu menyediakan peta Indonesia ke dalam pelatihan untuk 

digunakan dalam langkah application.  Peserta dapat melihatnya selama istirahat. 
 

      SSuummbbeerr  ddaann  BBaahhaann  
 

 Kartu atau kertas post-it bagi setiap peserta untuk mencatat nama-nama pulau 
dalam kegiatan individual  

 Fotokopi  Handout 5.1 Peta Buta Indonesia  
 Fotokopi  Handout 5.2 
 Kertas flip chart dan papan pajang 
 Lem/isolasi 
 Spidol warna 
 Jurnal refleksi pembelajaran  

 

   WWaakkttuu 
60 menit 
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 IICCTT   
Penggunaan ICT untuk mendukung sesi ini tidak diharuskan dan tergantung dari 
tersedianya peralatan.  Beberapa peralatan yang dapat digunakan antara lain: 

 Laptop dan LCD projector untuk menyajikan tujuan sesi dan pertanyaan kunci 
pada tahap pendahuluan. 

 Fasilitator dapat menayangkan peta Indonesia pada akhir tahap kegiatan aplikasi 
agar peserta dapat melihat peta  yang lengkap dan dibandingkan dengan peta 
mereka. 

 EEnneerrggiizzeerr    

Cerita Berantai (10 menit) 

1. Minta peserta duduk melingkar. 

2. Pikirkan tentang gosip. Ceritakan gosip itu kepada orang di sebelah kanan 
anda. Minta orang itu menceritakannya kepada orang di sebelah kanannya. 

3. Mereka hanya diijinkan menceritakannya satu kali. Orang yang mendengar 
tidak boleh minta cerita diulang. 

4. Lanjutkan dengan dialog satu arah. 

5. Kemudian, minta orang terakhir menceritakan apa yang didengarnya. 

6. Minta orang pertama menceritakan apa yang didengarnya. 
 

Sesudah peserta selesai dengan kegiatan ini, kaitkan dengan pengajaran. Tanyakan, 
“Berapa banyak informasi yang tepat apabila diproses dengan komunikasi satu arah? 
Apa yang sebenarnya dapat dikerjakan guru dan siswa dengan cara lain agar mereka 
semua memperoleh cerita yang benar yang harus mereka sampaikan? (Jawab: 
Berinteraksi. Sebagai ganti hanya mendengar saja secara pasif dan mengulangi 
cerita, para siswa dapat bertanya dan membahas topik itu dengan guru agar 
memiliki pemahaman yang sama. Kegiatan diskusi dan interaksi adalah jenis 
kegiatan pembelajaran aktif). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

USAID: DBE3 Life skills for Youth   91



  RRiinnggkkaassaann  SSeessii    
  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

RRiinncciiaann  LLaannggkkaahh--LLaannggkkaahh  KKeeggiiaattaann 
 

Introduction (5 menit)  

Connection 
 10- menit 
Kelompok 
merujuk modul 
BTL and 
membahas 
definisi 
pembelajaran 
aktif. 

Application 
25- menit 
Peserta bekerja 
sendiri untuk 
melengkapi peta 
buta Indonesia . 
Kemudian, 
mereka bekerja 
sama dalam 
kelompok untuk 
mengisi 
informasi yang 
belum lengkap. 

Reflection 
 20- menit 
Peserta 
merenungkan 
dan memahami 
jenis-jenis 
pembelajaran 
dan manfaat 
tambahan dari 
kerja secara 
kooperatif 
dalam rangka 
mencapai tujuan 

Extension 
Masing-masing 
peserta 
mengembang-
kan kegiatan 
pembelajaran 
aktif yang 
mendukung 
pengembangan 
kecakapan 
hidup. Mereka 
mengujicobakan
nya di di sekolah 

Introduction 
5- menit  
Fasilitator 
menerangkan 
tujuan sesi,  
hasil belajar, 
dan pertanyaan 
kunci. 

I 

(1) Pelajari tujuan  sesi, hasil belajar dan pertanyaan kunci. 
 

Connection (10 menit)  
(1) Tulis “pembelajaran aktif” pada kertas flipchart dan kelompok harus 

mendefinisikannya berdasarkan pengetahuan mereka sebelumnya dan apa 
yang telah dipelajari dalam Modul Pengajaran dan Pembelajaran Yang Lebih 
Baik. Gunakan informasi dari bagian Pendahuluan untuk membantu anda 
memperkenalkan konsep tersebut.   

 

Application (25 menit)  
Kegiatan Satu: Pembelajaran Aktif Individual  

C 

A 

(1) Atur agar peserta duduk saling berjauhan. Kemudian, berikan masing-masing 
Handout 5.1 Peta Buta Indonesia. 

(2) Perintahkan masing-masing peserta untuk bekerja secara individual untuk 
mengisi nama-nama pulau sebanyak-banyaknya yang mereka dapat lakukan. (5 
menit) 

(3) Minta peserta menghitung jumlah pulau yang mereka namai dan menuliskannya 
di kartu. Mereka tak perlu menuliskan nama mereka di kartu. Kumpulkan 
semua kartu. (5 menit) 
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Kegiatan Dua: Pembelajaran Aktif Kooperatif  

(1) Minta peserta sekarang untuk bekerja dalam kelompok 4 orang untuk mengisi 
nama pulau yang lengkap. Perintahkan mereka membahas secara berkelompok 
dan menuliskan jawaban mereka pada peta. Siapkan tabel seperti pada Catatan 
Fasilitator #2 dan mencatat jawabannya. 

 

 

Catatan Fasilitator #2 
Ketika peserta sedang bekerja dalam kelompok, siapkan untuk Langkah 1 dari bagian 
Reflection dengan membuat tabel ini dalam kertas flipchart. Masukkan  angka-angka dari 
kegiatan individual di  Kolom Individual.  
Individual (Kegiatan 1) Kelompok  (Kegiatan 2) 
16 
6 

 
 

 
(2) Sesudah 5 menit, minta setiap  setiap  kelompok untuk menghitung jumlah 

pulau yang mereka temukan.  
(3) Setiap kelompok harus membuat laporan. Catat jawaban mereka dalam tabel di 

bawah judul Kelompok.  
 

 

Catatan Fasilitator #2 
Ketika peserta sedang bekerja dalam kelompok, siapkan untuk Langkah 1 dari bagian 
Reflection dengan membuat tabel ini dalam kertas flipchart. Masukkan  angka-angka dari 
kegiatan individual di  Kolom Individual.  
Individual (Kegiatan 1) Kelompok  (Kegiatan 2) 
16 
6 
 

32 
24 

 
  

(4) Minta peserta untuk memperhatikan angka-angka. Kemudian, tanyakan, 
“Melalui metode apa anda belajar lebih banyak materi, kegiatan individual 
atau kelompok?” Minta mereka untuk sebentar merenungkan jawaban itu 
dan menjelaskan alasannya. Kemudian, gunakan Catatan Fasilitator #3 
untuk membimbing mereka memahami pembelajaran aktif. 

 

 

Catatan Fasilitator #3 
Sampaikan pertanyaan dan diskusikan dengan kelompok: 

 Apa yang harus anda lakukan pada kegiatan pertama untuk menemukan jawabannya? 
(misalnya. menciptakan gambaran mental tentang Indonesia dan berusaha 
menghubungkannya dengan sesuatu yang telah diketahui seperti tempat-tempat yang 
pernah mereka kunjungi atau orang-orang yang mereka temui).  

 Apa yang harus anda lakukan pada kegiatan kedua untuk menemukan jawabannya 
(berinteraksi dengan orang lain, berbagi informasi, mengajukan pertanyaan, dsb.).  

Berikan penekanan bahwa keduanya dianggap termasuk kegiatan pembelajaran aktif. Minta 
mereka untuk merenungkan kecakapan yang telah mereka pelajari, gunakan, dan 
praktikkan pada setiap  kegiatan. 
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Reflection (20 menit)  
(1) Berikan handout 5.2 dan perintahkan peserta menyusun daftar kecakapan 

personal, sosial, akademik dan vokasional yang telah mereka pelajari, gunakan 
atau praktekkan dalam kegiatan individual yang pertama. (5 menit) 

(2) Minta beberapa orang untuk berbagi jawaban dan catat jawabannya. (2 menit) 
(3) Perintahkan kelompok-kelompok untuk mencatat kecakapan personal, sosial, 

akademik dan vokasional yang telah mereka pelajari, gunakan atau praktekkan 
dalam kegiatan kelompok yang kedua. Mereka dapat menulis jawabannya pada 
selembar kertas atau di balik handout. (5 menit) 

(4) Minta beberapa kelompok untuk berbagi refleksi mereka. (3 menit) 
(5) Pelajari kembali PERTANYAAN KUNCI dan pancing jawabannya. Berikan 

penguatan pada pesan utama. Berikan tugas kegiatan extension. (5 menit) 
  

PPeessaann  UUttaammaa    
Metode pembelajaran aktif dan kooperatif dapat membantu siswa mengembangkan 
kecakapan untuk hidup. Kerja tim, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, 
berpikir strategis, dan kecakapan komunikasi adalah sebagian dari kompetensi 
kecakapan hidup yang dirumuskan Depdiknas, yang dapat diperoleh melalui 
kegiatan pembelajaran kooperatif. 
 

   EExxtteennssiioonn  
Lakukan curah pendapat dalam jurnal refleksi pembelajaran untuk kegiatan 
pembelajaran aktif. Sebutkan kompetensi kecakapan hidup mana, sesuai dengan 
definisi Depdiknas, yang anda usahakan untuk diajarkan. Kemudian, uji kecakapan 
itu di dalam kelas.  Minta peserta untuk menambah kegiatan di dalam portfolio 
mengajar mereka sesudah mereka mengembangkannya dan membawanya dalam 
lokakarya yang akan datang. 

E 

R 
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 HHaannddoouutt  uunnttuukk  PPeesseerrttaa  55..11 

  

PPeettaa  BBuuttaa  IInnddoonneessiiaa    
 

 



 HHaannddoouutt  uunnttuukk  PPeesseerrttaa  55..22 

  

KKeeccaakkaappaann  hhiidduupp  mmaannaa  yyaanngg  aannddaa  ppeellaajjaarrii,,  gguunnaakkaann,,  aattaauu  
pprraakktteekkkkaann  sseellaammaa  kkeeggiiaattaann  iinnii??  

 
 Kecakapan 

Personal  
(mis. Belajar 

Mandiri) 
 

Kecakapan Sosial 
(mis. bekerja 

dalam kelompok)

Kecakapan 
Akademik  

mis. 
Memecahkan 

masalah 

Kecakapan Kerja 
(termasuk sikap 
dalam bekerja  
(mis. kerja tim) 

Ke
gi

at
an

 In
di

vi
du

al
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

Ke
gi

at
an

 K
el

om
po
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SSeessii  66  
JJeenniiss  KKeeggiiaattaann  AAppaa  yyaanngg  DDaappaatt  AAnnddaa  LLaakkuukkaann  ddii  

KKeellaass  UUnnttuukk  MMeemmppeerrkkeennaallkkaann  SSiisswwaa  uunnttuukk  BBeekkeerrjjaa??  
  

  PPeennddaahhuulluuaann  
Berhubung lulusan sekolah menengah pertama pada umumnya berumur 15 tahun 
dan sudah sah secara hukum untuk bekerja, banyak di antara mereka yang 
memasuki dunia kerja segera setelah lulus SMP. Seperti yang telah kita pelajari 
melalui kunjungan tempat kerj di Sesi 3, sebagian besar remaja yang bekerja 
biasanya tidak bekerja di sektor formal, tetapi di dalam sektor non-formal, yang 
tidak begitu membutuhkan pendidikan formal dan pendidikan yang lebih teknis, 
inovasi dan kecakapan berusaha. 
 
Inilah mengapa Depdiknas percaya bahwa pendidikan vokasional, khususnya 
pelatihan wirausaha, perlu diutamakan dalam pendidikan sekolah menengah.  
“Pendidikan wirausaha yang efektif bagi remaja mempersiapkan siswa agar dapat 
menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan memiliki semangat dan kesiapan untuk 
menjadi pengusaha atau pemikir wirausaha (yang) menyumbang kepada 
perkembangan ekonomi dan masyarakat secara berkelanjutan.” 11

 
Wirausaha adalah kemampuan menciptakan dan membangun sesuatu dari hal yang 
nyaris tidak ada (Jeffrey Timmons dari Babson College). Wirausaha merupakan 
tindakan berinisiatif, bertindak, mencapai, dan membangun suatu perusahaan atau 
organisasi, daripada hanya mengamati, menganalisis dan mendeskripsikan suatu 
perusahaan. Ini merupakan kepandaian khusus untuk menyadari adanya kesempatan 
pada saat orang lain hanya melihat kekacauan, pertentangan, dan kebingungan. Ini 
adalah kemampuan membangun ‘tim pendiri’ untuk memanfaatkan kecakapan dan 
bakat anda sendiri. Ini adalah cara untuk menemukan, menyusun, dan 
mengendalikan sumber-sumber (yang sering dimiliki orang lain) dan untuk 
memastikan bahwa anda tidak kehabisan uang saat anda sangat membutuhkannya. 
Yang terakhir, ini adalah kesediaan untuk menanggung risiko yang telah 
diperkirakan, baik yang pribadi maupun risiko finansial, dan kemudian melakukan 
apapun agar keadaan berbalik menjadi menguntungkan anda. 
 
Pendidikan wirausaha yang sebenarnya memberi kesempatan kepada remaja untuk 
menguasai kompetensi yang terkait dengan pengetahuan, kecakapan dan sikap inti 
kewirausahaan, meliputi: 

 Kemampuan untuk mengenali suatu kesempatan 
 Kemampuan menilai risiko dan investasi terhadap keuntungan 

                                                 
11 Sumber: http://www.entre-ed.org/entre/criteria.htm 
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 Kemampuan menghasilkan ide dan menyatukan sumber-sumber dalam 
menghadapi risiko dan kritik untuk mengejar kesempatan 

 Kemampuan menciptakan peluang dan mengerjakannya 
 Kemampuan berpikir kritis, kreatif dan mandiri 

 

 TTuujjuuaann  ddaann  HHaassiill  BBeellaajjaarr    
Tujuan sesi ini adalah untuk memperkenalkan peserta pada pembelajaran 
kontekstual sebagai cara mengajarkan kecakapan yang terkait dengan pekerjaan di 
dalam kelas. Memasukkan kegiatan-kegiatan penyelesaian masalah, pengembangan 
kerjasama kelompok dan pemikiran kritis ke dalam bahan ajar adalah beberapa cara 
untuk memperkenalkan remaja pada pekerjaan. 
 
Pada akhir sesi ini, peserta akan dapat…… 

  MMeennggggaammbbaarrkkaann  bbaaggaaiimmaannaa  ppeemmbbeellaajjaarraann  kkoonntteekkssttuuaall  ddaappaatt  mmeemmbbaanngguunn  
kkeeccaakkaappaann  vvookkaassiioonnaall    

  MMeennggiiddeennttiiffiikkaassii  jjeenniiss--jjeenniiss  kkeeccaakkaappaann  vvookkaassiioonnaall  yyaanngg  ddaappaatt  ddiikkeemmbbaannggkkaann  
mmeellaalluuii  ppeennggaajjaarraann  ddaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  kkoonntteekkssttuuaall  

 MMeennggeemmbbaannggkkaann  kkeeggiiaattaann  yyaanngg  mmeenngghhuubbuunnggkkaann  kkeewwiirraauussaahhaaaann  ppaaddaa  kkuurriikkuulluumm   
 

   PPeerrttaannyyaaaann  KKuunnccii      
 Bagaimana pengajaran dan pembelajaran kontekstual dapat membangun 

kecakapan vokasional? 
 Jenis kecakapan vokasional apa yang dapat dipelajari melalui kegiatan 

pengajaran dan pembelajaran kontekstual? 
 Bagaimana anda dapat memadukan kewirausahaan ke dalam bahan ajar? 

 

  CCaattaattaann  uunnttuukk  FFaassiilliittaattoorr 
 Pertimbangkan untuk membuat beberapa slide PowerPoint atau dokumen Word 

untuk menyajikan tujuan dan pertanyaan yang melingkupi sesi ini di dalam 
Pendahuluan. Kemudian biarkan pertanyaan tersebut ditampilkan di layar selama 
sesi berlangsung sebagai pengingat. 

 Handout adalah contoh kegiatan bagi guru untuk belajar tentang bagaimana 
kegiatan pembelajaran kontekstual dapat membantu remaja belajar tentang 
bekerja. Guru-guru mungkin perlu menyederhanakan kegiatan yang akan 
digunakan pada siswa sekolah menengah pertama. Diskusikan dengan mereka 
pada akhir sesi bagaimana mereka dapat menyederhanakan kegiatan tersebut. 
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      SSuummbbeerr  ddaann  BBaahhaann 
 

 Fotokopi Handout 6.1 Risiko dan Keuntungan: Matematika  
 Fotokopi Handout 6.2 Risiko dan Keuntungan: Kewarganegaraan  
 Fotokopi Handout 6.3 Memulai Usaha Anda Sendiri  
 Fotokopi Handout 6.4 Mengajar Wirausaha  
 Kertas Flip chart dan papan pajang 
 Lem/isolasi 
 Spidol warna 
 Jurnal refleksi pembelajaran peserta 

 

   WWaakkttuu 
90 menit  
 

 IICCTT   
Penggunaan ICT untuk mendukung sesi ini tidak diharuskan dan tergantung pada 
peralatan yang tersedia.  Beberapa perangkat ICT adalah: 

 Laptop dan proyektor LCD untuk menyajikan tujuan dan pertanyaan kunci sesi 
dalam Pendahuluan. 

 

 EEnneerrggiizzeerr   
 Bawa gambar-gambar pengusaha sukses ke kelas. 
 Minta seluruh kelas mengidentifikasi siapa mereka dan mendaftar nama mereka.  
 Kemudian diskusikan kesamaan karakteristik yang mereka miliki. 
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  RRiinnggkkaassaann  SSeessii  
  

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Connection 
 20- menit 
Fasilitator 
menjelaskan 
konsep CTL. 
Peserta 
merenungkan 
mengapa 
penting untuk 
mempelajari 
kecakapan 
vokasional. 
Peserta curah 
pendapat 
pengusaha-
pengusaha 
terkenal dan 
membuat daftar 
ciri-ciri mereka 
yang umum. 

Application 
35- menit 
Guru dari 
beberapa mata 
pelajaran yang 
berbeda bekerja 
sama 
menganalisis 
risiko yang 
mungkin terjadi 
dan keuntungan 
dari berbagai 
investasi dan 
mempertimbang
kan etika dalam 
mengambil 
keputusan. 
Kemudian 
mereka 
menerapkannya 
dalam 
perkembangan 
rencana bisnis. 

Reflection 
 25- menit 
Kelompok 
berbagi jawaban 
terhadap tiap 
masalah and 
menjelaskannya. 
Fasilitator 
memfasilitasi 
diskusi tentang 
etika dan akibat 
investasi. 
Anggota 
kelompok yang 
ditunjuk 
menyajikan 
rencana usaha 
mereka dan 
kemungkinan 
risiko atau 
keunutungannya
. Mempelajari 
kembali 
kecakapan 
vokasional yang 
digunakan 
pesan utama. 

Extension 
Peserta diberi 
Bacaan 
tambahan yang 
menyediakan 
pemikiran untuk 
menggabungkan 
kegiatan 
kewirausahaan 
dengan mata 
pelajaran inti. 
Para guru 
sebaiknya 
mencoba salah 
satu ide itu dan 
membawa 
hasilnya pada 
lokakarya yang 
berikutnya. 

Pendahuluan 
5- menit  
Fasilitator 
mengingatkan 
peserta tentang 
tempat kerja 
yang dikunjungi 
pada Sesi 3. 
Peserta 
mengeluarkan 
daftar 
kecakapan dan 
membahasnya 
kembali. 
Fasilitator 
menyajikan hasil 
belajar dan 
tujuan utama. 
 

RRiinncciiaann  LLaannggkkaahh--llaannggkkaahh  KKeeggiiaattaann   
 

Pendahuluan (5 menit)  
I 

(1) Ingatkan bahwa di Sesi 3 mereka mengunjungi beberapa tempat kerja untuk 
belajar tentang berbagai lingkungan yang berbeda tempat remaja dapat bekerja 
setelah lulus sekolah menengah pertama dan kecakapan yang diperlukan. Minta 
mereka mengeluarkan daftar mereka dari sesi tersebut. Jelaskan bahwa kita 
sekarang akan mendasarkan pada sesi tersebut dengan melihat kegiatan apa 
yang dapat dilakukan seorang guru di kelas mereka untuk membantu remaja 
membangun kecakapan yang terkait dengan pekerjaan. 

(2) Rujuk kembali hasil belajar dan pertanyaan kunci . 
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 Connection (20 menit)  

(1) Secara singkat jelaskan konsep pengajaran dan pembelajaran kontekstual dari 
Modul Pengajaran dan Pembelajaran yang Lebih Baik. Gunakan Catatan 
Fasilitator #1 jika dibutuhkan. 

 

 
Catatan Fasilitator #1 

Pengajaran dan pembelajaran kontekstual adalah pendekatan yang membantu guru dan 
siswa untuk mengaitkan isi materi mata pelajaran dengan dunia nyata. Sebagai contoh, 
siswa dapat mengadakan survei pasar untuk mengidentifikasi permintaan akan jasa atau 
produk khusus. Mereka dapat menilai jika ada usaha yang tutup dan mengapa. Ini adalah 
pendekatan yang baik untuk mengajarkan kecakapan hidup karena tujuannya adalah untuk 
membantu siswa melihat hubungan antara sekolah dan hidup atau bekerja. Ini juga 
memotivasi siswa untuk belajar dan para guru untuk mengajar karena pendidikan menjadi 
berarti dan terkait dengan masa depan mereka. 

 
(2) Minta mereka merenungkan apa yang telah mereka pelajari pada Sesi 3 dan 

kunjungan tempat kerja yang mereka lakukan. Kemudian tanyakan pertanyaan 
dalam Catatan Fasilitator #2 di bawah ini. 

 

 
Catatan Fasilitator #2 

 Mengapa Depdiknas berpikir bahwa pembelajaran kecakapan vokasional di kelas itu 
penting? (karena 48% remaja tidak melanjutkan pendidikan setelah sekolah menengah 
pertama dan beberapa dari mereka langsung bekerja).  

 Dengan mengingat kembali kunjungan tempat kerja yang kita lakukan pada Sesi 3, 
pekerjaan seperti apa yang biasanya dilakukan oleh remaja dengan ijazah sekolah 
menengah pertama? (pekerjaan sendiri atau wirausaha) 

 
(3) Minta peserta untuk mendefinisikan wirausaha. Kemudian beritahu definisi dari 

Pendahuluan yang tertulis di dalam Catatan Fasilitator #3 di bawah ini. 
 

 
Catatan Fasilitator #3 

Wirausaha adalah kemampuan menciptakan dan membangun sesuatu dari hal yang nyaris 
tidak ada. 

 
(4) Jawaban yang timbul dari pertanyaan tersebut ada dalam Catatan Fasilitator #4 

di bawah ini. 
 

 

Catatan Fasilitator #4 

 Siapa wirausahawan/pemimpin bisnis favorit Anda? Catat beberapa contoh (misalnya 
Tanri Abeng, Bill Gates, Sudono Salim, Abdul Latief, Sri Mulyani, Donald Trump). 

C 
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 Apa yang membuat mereka berhasil? Kesamaan kecakapan apa yang mereka miliki?  

 Contoh jawaban: Mereka harus berani mengambil risiko, membuat keputusan yang 
sulit, bertanggung jawab atas tindakan dan kesalahan mereka, dan mereka harus tetap 
bersikap positif dan diplomatis walaupun dihadapkan dengan kritik. Mereka harus 
dapat menjual, bekerja sama dengan baik dengan orang lain, dan menerima komitmen 
dari orang asing. 

 
 

Application (35 menit)  
(1) Bagi peserta ke dalam 3 kelompok kecil. Setiap kelompok harus terdiri dari 

guru dari mata pelajaran yang sama. Jika kelompok tersebut menjadi lebih dari 
6 orang, anda sebaiknya membagi lagi kelompok dengan mata pelajaran yang 
sama menjadi dua kelompok yang lebih kecil. Sebagai contoh, jika anda 
memiliki 10 guru Matematika, bagi mereka menjadi 2 kelompok yang terdiri 
dari 5 orang dan tugasi mereka kegiatan yang sama. (3 menit) 

(2) Jelaskan bahwa tiap kelompok akan mengerjakan satu kegiatan yang terkait 
dengan mata pelajaran tertentu, baik Matematika, Kewarganegaraan atau 
pelajaran vokasional (keterampilan). Mata pelajaran ini mungkin atau mungkin 
bukan merupakan bidang mata pelajaran mereka. Tugaskan salah satu di 
antara tiga mata pelajaran tersebut pada setiap kelompok. (1 menit) 

(3) Bagikan Handout 6.1 Risiko dan Keuntungan: Matematika pada kelompok 
Matematika, Handout 6.2 Risiko dan Keuntungan: Kewarganegaraan pada 
kelompok Kewarganegaraan, Handout 6.3 Memulai Usaha Anda Sendiri pada 
kelompok pelajaran vokasional (keterampilan). (1 menit) 

(4) Minta para kelompok untuk membaca lembar kerjanya dan mulai memecahkan 
masalah-masalahnya. Tanggapi tiap pertanyaan yang muncul. Lihat Catatan 
Fasilitator #5 untuk saran dalam mendukung siswa yang memegang handout 
Memulai Usaha Anda Sendiri. (30 menit) 

 

 

Catatan Fasilitator #5 
Jika mereka perlu bantuan memulai rencana bisnis, minta peserta untuk memikirkan 
masalah yang ada di masyarakat mereka. Beritahu mereka untuk memikirkan tempat-
tempat yang mereka pernah kunjungi tempat solusi dari masalah tersebut ditemukan. Apa 
yang telah mereka lihat di Jakarta sebagai contoh yang dapat mereka gunakan di 
masyarakat mereka? 
 
Setelah mereka melakukan curah pendapat tentang daftar masalah-masalah, minta mereka 
memikirkan sumber yang mereka miliki di masyarakat mereka. Mungkin mereka memiliki 
kopi atau kerajinan tangan yang bernilai bagi provinsi lain di Indonesia. Minta mereka 
memikirkan berapa harga produk yang akan mereka jual. Jika akan menjualnya ke provinsi 
lain, minta mereka mempertimbangkan pengangkutan dengan kapal atau pesawat. Mereka 
dapat membuat taksiran harga yang kasar. 
 
 

A 
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Rujuk pada bagian Informasi Tambahan untuk definisi dari istilah-istilah yang digunakan 
dalam rencana bisnis untuk membantu menjelaskan istilah-istilah usaha yang asing. 
 

 

Reflection (30 menit )  
R 

(1) Minta setiap kelompok untuk menjelaskan kegiatan yang mereka lakukan ke 
kelompok lain. (5 menit) 

(2) Ajak tiap kelompok mengingat kembali daftar kecakapan vokasional dari 
Session 3. Kemudian tanyakan kecakapan vokasional apa yang anda gunakan 
untuk mengadakan kegiatan ini? Catat jawabannya. (5 menit) 

(3) Tanyakan, bagaimana kita dapat menggunakan pengajaran kontekstual dalam 
pelajaran kita? Minta beberapa jawaban. (3 menit) 

(4) Bagikan Handout 6.4. Mengajarkan Wirausaha. Minta para guru untuk 
mempelajari kembali contoh-contohnya dan untuk memikirkan cara-cara lain 
yang dapat digunakan mereka untuk membantu siswa mengembangkan 
kecakapan yang terkait dengan pekerjaan. (10 menit) 

(5) Minta 1 atau 2 contoh. Simpan yang lain untuk menjawab pertanyaan kunci. (2 
menit). Rujuk Catatan Fasilitator #6 sebagai contoh. 

 

 

Catatan Fasilitator #6 
Ingatkan para guru bahwa kecakapan vokasional juga meliputi pengembangan sikap positif 
dalam bekerja, yang dapat dikembangkan melalui banyak cara. Contohnya dengan 
menetapkan peraturan, mencontohkan etika kerja yang positif, menekankan pada kualitas 
tinggi, dan menugaskan peran kepemimpinan pada siswa. 
 

 
(6) Rujuk kembali PERTANYAAN KUNCI, menegaskan kembali pesan utama dan 

menugaskan kegiatan extension. (5 menit) 
 

PPeessaann  UUttaammaa  
Para guru dapat menggunakan pengajaran dan pembelajaran kontekstual sebagai 
cara untuk mengajarkan kecakapan yang terkait dengan pekerjaan di dalam kelas. 
Memasukkan kegiatan memecahkan masalah, kewirausahaan, membangun 
kerjasama kelompok dan berpikir kritis ke dalam kurikulum mata pelajaran adalah 
beberapa cara yang dapat digunakan guru untuk dapat memperkenalkan remaja 
pada pekerjaan. Pembelajaran cara pemecahan masalah dalam suatu kasus sebagai 
contoh dapat membantu remaja mengembangkan kemampuan menilai risiko, 
mengambil keputusan atas dasar yang jelas, bekerja sama dengan baik, dan 
mengenali kesempatan. Kegiatan wirausaha yang diajarkan melalui materi mata 
pelajaran membantu remaja berpikir kritis, kreatif dan mandiri. Semua kecakapan ini 
penting untuk dapat berhasil di tempat kerja. 
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   EExxtteennssiioonn  
E 

Minta para guru mempelajari kembali kegiatan sesi ini yang dapat digunakan untuk 
mengembangkan wirausaha dan bahan utama mata pelajaran. Kemudian minta 
mereka mencoba untuk menerapkan baik salah satu kegiatan yang terdaftar ke 
daerah mereka atau merancang kegiatan baru untuk dicoba di sekolah mereka. 
Dorong mereka untuk menambahkan kegiatan baru tersebut ke dalam portfolio 
mereka dan membawanya pada lokakarya berikutnya. 
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 HHaannddoouutt  uunnttuukk  PPeesseerrttaa  66..11    
 

LLeemmbbaarr  KKeerrjjaa  RRiissiikkoo  ddaann  KKeeuunnttuunnggaann::  MMaatteemmaattiikkaa  
  
Petunjuk: Pelajari studi kasus dan tentukan kemungkinan adanya risiko dan 
keuntungan.  
1. Teman anda meminta pinjaman Rp. 200,000 untuk memulai usaha jual-beli buku 
pelajaran bekas. Teman anda berjanji untuk melunasi hutangnya setelah ia menjual 
cukup banyak buku. Sebagian besar anggota masyarakat anda tidak gemar membaca 
dan persyaratan buku pelajaran di sekolah sering berubah. Apakah ini investasi yang 
bijak bagi uang Anda? 

Risiko yang mungkin timbul: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Keuntungan yang mungkin didapat: 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. Anda menginvestasikan Rp. 20,000 untuk memulai usaha ternak, pemeliharaan 
dan penjualan ayam. Anda berencana untuk membeli ayam dengan harga Rp. 
10,000, membeli bahan untuk menyimpan dan memberi makan ayam dengan biaya 
Rp. 10,000, dan menjual anakan mereka dengan harga Rp. 500 tiap ayam? Berapa 
banyak anak ayam yang perlu anda jual untuk mendapatkan kembali modal? Apakah 
Anda mengenal cukup banyak orang yang ingin membeli anak ayam?  Apakah ini 
investasi yang bagus bagi uang Anda? 

Risiko yang mungkin timbul: 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Keuntungan yang mungkin didapat: 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3. Saudara perempuan anda ingin meminjam Rp. 150,000. Dia mengatakan akan 
membayar anda kembali Rp. 200,000 dalam satu minggu. Dia baru saja 
mendapatkan pekerjaan dan harus bekerja 5 hari dalam seminggu selama 8 jam 
setiap hari dan mendapatkan Rp. 7,500 per jam. Akankan ia memiliki cukup uang 
untuk melunasi hutangnya pada akhir minggu? Apakah ini investasi yang baik bagi 
uang anda? 
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Risiko yang mungkin timbul: 
___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Keuntungan yang mungkin didapat: 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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 HHaannddoouutt  uunnttuukk  PPeesseerrttaa  66..22 

 

LLeemmbbaarr  KKeerrjjaa  RRiissiikkoo  ddaann  KKeeuunnttuunnggaann::  KKeewwaarrggaanneeggaarraaaann  
 
Petunjuk: Ini adalah lembar kerja tentang etika. Deskripsikan bagaimana anda akan 
menangani situasi-situasi berikut. Kemudian jelaskan etika atau kompetensi  
kecakapan hidup yang terkait dengan situasi tersebut. Pertimbangkan kompetensi 
kecakapan hidup personal, sosial, dan akademik selain sikap positif dalam bekerja. 
 
1. Teman anda hendak memulai usaha dengan uang yang didapatkannya dari hasil 

penjualan CD/DVD curian dan ilegal. Ia kekurangan Rp. 200,000 untuk memulai 
usahanya dan meminta pinjaman dari anda. Apa yang akan anda lakukan? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Etika: _____________________________________________________________________________ 
 
 
2. Paman anda memberikan lima bagian saham dari suatu perusahaan rokok untuk 
ulang tahun anda. Ayah sahabat anda meninggal karena kanker paru-paru sebagai 
akibat merokok pada usia dini. Apa yang akan anda lakukan? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Etika: _____________________________________________________________________________ 

 

3. Teman anda meminta pinjaman uang dari anda untuk restaurannya. Umur minimal 
untuk dapat secara sah bekerja di Indonesia adalah 15 tahun. Anda tahu bahwa 
teman anda suka mempekerjakan pekerja di bawah umur. Apa yang sebaiknya anda 
lakukan? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Etika: ____________________________________________________________________________ 
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 HHaannddoouutt  uunnttuukk  PPeesseerrttaa  66..33 

  
MMeemmuullaaii  UUssaahhaa  AAnnddaa  SSeennddiirrii::    

PPeellaajjaarraann  VVookkaassiioonnaall  ((kkeetteerraammppiillaann))  
 

Petunjuk: Ikuti langkah-langkah di bawah ini kemudian isi tabelnya. 
 
(1) Pikirkan suatu masalah dalam masyarakat atau sekolah anda. Sebagai contoh, 

tidak ada mal, tidak ada angkutan umum, tidak ada warung internet, tidak ada 
salon rambut, tidak ada air bersih untuk minum, dll. Kemudian tentukan 
produk atau jasa apa yang dapat anda ciptakan untuk menyelesaikan masalah 
ini. Pikirkan sebanyak mungkin.  

(2) Pikirkan tentang sumbernya. Sumber apa yang melimpah di daerah anda? 
(3) Gunakan tabel di bawah ini untuk membantu menilai risiko dan investasi 

terhadap keuntungan. 
(4) Tentukan bersama-sama apakah produk tersebut menguntungkan. Diskusikan 

mengapa anda ingin atau tidak ingin mengejar ide usaha anda. 
(5) Pada bagian akhir, diskusikan jenis kompetensi kecakapan hidup apa yang anda 

gunakan dalam pelatihan.  
 
 

Kategori   Deskripsi Rencana 
Produk Apa yang ingin 

anda jual? 
 

Konsumen Siapa yang anda 
pikir akan 
membelinya? 

 

Pasar Di mana anda 
akan 
menjualnya? Di 
desa anda, 
provinsi, 
provinsi lain, 
negara lain, dll?  
 

 

Persediaan Berapa banyak 
penjual lain yang 
menjual barang 
yang sama di 
pasar? 
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Permintaan Seberapa 
terkenalnya 
produk yang 
ingin anda jual 
di pasar yang 
telah anda pilih? 
Berapa banyak 
orang yang anda 
perkirakan akan 
membelinya? 
Apa kebutuhan 
dan kesukaan 
kelompok 
sasaran? 

 

Biaya produksi Berapa biaya 
yang dibutuhkan 
untuk 
memproduksi, 
mengemas, 
mengangkut, 
dll? 

 

Laba Berapa banyak 
yang perlu anda 
jual untuk 
menutup biaya 
produksi 
sekaligus tetap 
menghasilkan 
laba? 

 

Rencana 
Pemasaran 

Apa rencana 
anda untuk 
memasarkan 
produk anda?  

 

Analisis Risiko 
Akhir 
 

Apakah 
keuntungannya 
lebih besar 
daripada risiko 
yang ditanggung 
dan investasi? 
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 HHaannddoouutt  uunnttuukk  PPeesseerrttaa  66..44 

  

MMeennggaajjaarrkkaann  WWiirraauussaahhaa  
 

Para guru seringkali memiliki begitu banyak bahan untuk diajarkan sehingga 
pendidikan wirausaha tidak muncul dalam kurikulum. Karena penting sekali bagi 
remaja untuk mengetahui bahwa wirausaha adalah pilihan karir yang dapat berjalan 
terus dan mempraktekkannya sangatlah penting dalam mengembangkan 
kemampuan memecahkan masalah, ada banyak cara agar pelajaran wirausaha dapat 
dipadukan ke dalam kurikulum yang sudah ada. Di bawah ini adalah beberapa 
contoh cara mengajarkan wirausaha dengan materi mata pelajaran. Anda dapat 
melihat lebih banyak contoh lagi di http://www.entre-ed.org/_mengajar  /ide.htm 
atau di http://philanthropy.ml.com. 

Wirausaha dan Geografi 

Perintahkan siswa untuk mengadakan tur jalan-jalan ke usaha bisnis masyarakat 
sekitar. Foto usaha-usaha tersebut. Setelah foto tersebut dicetak, minta mereka 
menyusun peta kewirausahaan pada dinding yang luas.  

Siswa dapat melatih kecakapan komunikasi lisan dan tertulis dengan menulis 
pertanyaan untuk wawancara dan mewawancarai para pengusaha. Informasi yang 
didapatkan dari wawancara tersebut dapat disusun dalam suatu buku petunjuk 
berdasarkan jenis barang dan jasa, lokasi, dan jam-jam kerja.  

 Diskusikan lokasi usaha bisnis tersebut; apakah lokasi penting bagi salah satu 
usaha tertentu?  

 Diskusikan papan tanda dan iklan usaha bisnis tersebut. Mana yang paling 
menarik? Mengapa?  

 Apakah ada usaha yang tutup atau bangkrut? Lihat apakah siswa dapat meneliti 
apa yang terjadi pada usaha tersebut.  

Wirausaha dan Seni Bahasa  

 Minta pengusaha untuk berbicara dengan kelas tentang kesalahan yang terjadi 
akibat persiapan yang buruk di sekolah.  

 Wawancarai beberapa pengusaha di masyarakat dan bagi hasil penelitian dalam 
suatu makalah, seperti “Ciri-ciri Umum Pengusaha”.  

 Selidiki hubungan antar konsumen dan pemecahan masalah sementara mereka 
menghubungkannya dengan industri atau usaha khusus yang mereka sukai.  

 Minta seorang wirausahawan untuk berbagi cerita keberhasilan dan kegagalan. 
Kemudian minta siswa dan pembicara untuk menyelidiki cara-cara membangun 
atas dasar keberhasilan dan menghindari atau memulihkan kegagalan.  
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 Bentuk kelompok yang akan membantu menulis kurikulum bagi siswa yang lebih 
muda untuk mendapatkan kecakapan dalam menciptakan suatu usaha. Siswa 
senior akan mengidentifikasi apa yang penting dan bertindak sebagai penasehat 
siswa yunior.  

Wirausaha dan Matematika 

 Analisis pro dan kontra suatu lokasi usaha, dengan membuat peta/grafik 
jalannya pasar dan membaca artinya.  

 Kembangkan suatu survei pasar untuk menjual suatu produk.  
 Gunakan lembar kerja (Excel) untuk menentukan biaya operasional suatu usaha. 

Wirausaha dan IPA 

 Pilih salah satu konsep penting tentang nutrisi. Kembangkan rencana periklanan 
untuk mempromosikan ide tersebut. Kembangkan serangkaian camilan bernutrisi 
dan tentukan bagaimana hendak menjualnya. Sahkan dan beri nama perusahaan 
yang akan memasarkan camilan bernutrisi tersebut. Atur perusahaan tersebut. 
Identifikasi kemungkinan posisi dan karir.  

 Lakukan tes bakteri di sekeliling sekolah. Kumpulkan data dan buatlah laporan. 
Jual sabun atau lap anti-bakteri ke siswa untuk digunakan sebelum makan siang, 
dll.  

 Dirikan kantor stasiun cuaca tempat siswa dapat membaca cuaca dan 
memasarkan hasilnya dalam bentuk tertentu.  

Wirausaha dan IPS 

 Siswa berbicara kepada orang tua and/orang nenek/kakek dan membawa 
gambar-gambar untuk mendeskripsikan “Tempat Kerja Dulu, Sekarang, dan 
Masa Depan”. Perluas “Tempat Kerja Dulu, Sekarang, dan Masa Depan” dan 
perhatikan tren dan perubahan teknologi, komunikasi, transportasi, dan 
kecakapan yang dibutuhkan. Identifikasi biaya produksi pada tahun 1900 
dibandingkan dengan biaya produksi pada tahun 2000. Perkirakan biaya 
produksi di masa yang akan datang. Kembangkan usaha yang mencerminkan 
produk dari masa lalu yang masih dapat dijual pada saat ini atau di masa depan. 
Tentukan bagaimana cara memasarkan produk tersebut. 
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 IInnffoorrmmaassii  TTaammbbaahhaann1122     
 
Definisi diberikan di bawah ini untuk membantu anda menjelaskan istilah-istilah 
perusahaan.  
 
Produk: Barang atau jasa yang dapat dijual kepada orang lain yang mempunyai 
kebutuhan. 
Konsumen: Seorang individu atau organisasi yang membeli suatu jasa atau produk 
untuk kepetingan pribadi mereka. Mereka mengkonsumsi produk atau menggunakan 
jasa tersebut untuk diri mereka sendiri. 
Pelanggan: orang atau usaha yang membeli barang atau jasa. Bisa untuk diri mereka 
sendiri atau untuk orang lain. 
Pasar: Pelanggan produk atau jasa tertentu dan lokasi mereka. 
Pemasaran: Tindakan menjual produk melalui pemasangan iklan, promosi, 
semboyan, dan cara lain untuk meningkatkan penjualan dan menjamin pendapatan 
laba. Menurut investopedia, banyak orang percaya bahwa pemasaran hanya tentang 
pengiklanan atau penjualan. Akan tetapi, pemasaran adalah segala sesuatu yang 
dilakukan suatu perusahaan untuk mendapatkan pelanggan dan mempertahankan 
hubungan dengan mereka. Bahkan tugas kecil seperti menulis kartu tanda terima 
kasih, bermain golf dengan calon klien, membalas telepon secepatnya dan bertemu 
dengan mantan klien untuk minum kopi dapat dianggap sebagai pemasaran. Tujuan 
utama pemasaran adalah untuk menjodohkan produk dan jasa suatu perusahaan 
dengan orang yang membutuhkannya dan menginginkannya, sehingga menjamin 
adanya laba 
Persediaan: seberapa banyak produk, jasa atau sumber yang tersedia. 
Permintaan: jumlah orang yang memerlukan produk anda karena produk tersebut 
tidak tersedia bagi mereka.  
Biaya: jumlah yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau jasa. 
Biaya Produksi: pengeluaran yang terkait dengan perencanaan, produksi, 
pengemasan, pengangkutan, pengiriman, dan penyampaian produk akhir kepada 
pelanggan. 
Harga: Harga adalah nilainya bagi pelanggan. Walaupun merek yang terkenal tidak 
membutuhkan biaya yang besar dalam produksi, harganya cukup mahal. Alasannya 
karena permintaan akan pakaian bermerek sangat tinggi. Ada lebih banyak orang 
yang menginginkannya dibandingkan jumlah orang yang memproduksinya. 
Laba: Ini adalah selisih antara biaya dan harga. Biaya adalah jumlah yang dibutuhkan 
untuk memproduksi barang atau jasa. Harga adalah nilainya bagi para pelanggan. 
Risiko: Peluang atau kemungkinan kerugian atau kerusakan. 

                                                 
12 Bahan dalam Handout 6.1, 6.2 dan 6.2 diambil dari Merrill Lynch dan NFTE. Lembar kerja tersebut dapat 
dilihat di http://philanthropy.ml.com. 
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SSeessii  77  
AAppaa  IInnddiikkaattoorr  KKeeccaakkaappaann  HHiidduupp  yyaanngg  RReelleevvaann  ddeennggaann  

DDaaeerraahh  AAnnddaa??  
  

  PPeennddaahhuulluuaann  
Sejak tahun 2001, Indonesia sering berganti sumber dan meningkatkan tingkat 
tanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat ke pemerintah 
daerah dan sekolah. Sistem pendidikan dasar yang didesentralisasi membutuhkan 
tanggung jawab, kepemilikan, dan inovasi yang lebih besar dari guru sekaligus 
peningkatan kesesuaian antara pendidikan dengan kondisi kehidupan, kerja dan 
lingkungan sosial di sekitarnya. Berhubung ini adalah tanggung jawab yang besar, 
para guru harus bekerja sama untuk mendefinisikan, mengembangkan dan 
mengukur kompetensi kecakapan hidup. 
 
Pada sesi 1-3, para guru bekerja sama untuk mendefinisikan kompetensi kecakapan 
hidup berdasarkan keempat kategori utama kecakapan hidup, personal, sosial, 
akademik dan vokasional. Dalam sesi 4-6, peserta pelatihan bekerja sama untuk 
melakukan kegiatan yang membantu mereka mengembangkan kompetensi 
kecakapan hidup. Dalam sesi 7 dan 8, kita akan menyelidiki cara-cara untuk 
mengukur pemerolehan kecakapan hidup. 
 

Bagaimana anda mengukur pemerolehan kecakapan hidup? Suatu indikator adalah 
cara untuk mengukur pencapaian tujuan dan kompetensi. Suatu indikator dapat 
diamati dan diukur. Indikator menandakan apakah seseorang memiliki suatu 
kecakapan dan seberapa jauh kecakapan tersebut. Sebagian besar remaja di sekolah 
menengah pertama belum mengembangkan kecakapan hidup secara sempurna. 
Indikator yang dikembangkan di sesi ini dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk 
menentukan kedudukan siswa saat ini dalam hubungannya dengan penyerapan 
kecakapan hidup dan kedudukan mereka yang seharusnya. 
 

 TTuujjuuaann  ddaann  HHaassiill  BBeellaajjaarr    
Tujuan sesi ini adalah agar peserta memahami apa yang dimaksud dengan indikator, 
bagaimana indikator dapat digunakan untuk mengukur kecakapan hidup, dan 
bagaimana mengembangkan suatu indikator yang sesuai dengan kondisi setempat.  
 
Pada akhir sesi ini, peserta akan dapat…… 

  MMeennddeeffiinniissiikkaann  ssuuaattuu  iinnddiikkaattoorr  ddaann  bbaaggaaiimmaannaa  iinnddiikkaattoorr  tteerrsseebbuutt  ddaappaatt  
ddiigguunnaakkaann  
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  MMeennggeemmbbaannggkkaann  iinnddiikkaattoorr  yyaanngg  sseessuuaaii  ddeennggaann  ddaaeerraahh  sseetteemmppaatt  uunnttuukk  sseettiiaapp  
kkoommppeetteennssii  kkeeccaakkaappaann  hhiidduupp  mmeennuurruutt  DDeeppddiikknnaass    

 

   PPeerrttaannyyaaaann  KKuunnccii      
 Apa yang dimaksud dengan indikator? 
 Bagaimana suatu indikator dapat digunakan? 
 Berikan contoh suatu indikator untuk kompetensi kecakapan hidup yang 

didefinisikan Depdiknas? 
 

  CCaattaattaann  uunnttuukk  FFaassiilliittaattoorr 
 Pertimbangkan membuat beberapa slide PowerPoint atau dokumen Word untuk 

menyampaikan tujuan dan pertanyaan yang melingkupi sesi ini di dalam 
Pendahuluan. Kemudian biarkan pertanyaan tersebut ditampilkan di layar selama 
sesi berlangsung sebagai pengingat. 

 

      SSuummbbeerr  ddaann  BBaahhaann 
 

 Fotokopi Handout 7.1 Definisi Indikator,  Handout 7.2. Indikator Kecakapan 
Vokasional, dan Handout 7.3, 7.4 dan 7.5. 

 Kertas Flip chart dan Papan pajang 
 Lem/isolasi 
 Papan tulis 
 Spidol warna 
 Jurnal refleksi pembelajaran  

 

   WWaakkttuu 
90 menit  
 

 IICCTT   
Penggunaan ICT untuk mendukung sesi ini tidak diharuskan dan tergantung pada 
peralatan yang tersedia.  Beberapa contoh ICT adalah: 

 Laptop dan proyektor LCD untuk menyampaikan tujuan dan pertanyaan kunci 
sesi ini dalam Pendahuluan. 
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 EEnneerrggiizzeerr   
Semua Orang Dengan  ... 

1. Buat susunan kursi melingkar—jumlah kursi harus kurang satu dari jumlah 
peserta.  

2. Semua peserta duduk di kursi kecuali untuk satu orang yang berdiri di 
tengah. 

3. Tunjuk sukarelawan untuk berdiri di tengah-tengah lingkaran kursi. 
4. Sukarelawan tersebut meneriakkan, “Semua orang dengan....” Sebagai contoh, 

“Semua orang dengan sepatu hitam” atau “Semua orang dengan syal kepala”. 
Kemudian semua orang yang memenuhi deskripsi tersebut berdiri dan berlari 
ke salah satu kursi di seberang ruangan. Mereka tidak boleh berdiri dan 
duduk di kursi yang sama atau di kursi sebelah mereka. Si sukarelawan juga 
harus mencari kursi. 

5. Siapapun yang masih berdiri menjadi sukarelawan berikutnya yang 
meneriakkan, “Semua orang dengan....” 

6. Jika orang tersebut meneriakkan sesuatu yang tidak dapat dilihat mata 
telanjang, minta mereka meneriakkan deskripsi yang berbeda. 

 
Refleksi: Tanyakan peserta bagaimana mereka tahu siapa yang memenuhi 
deskripsi tersebut dan siapa yang tidak. Jawaban: Pengamatan. Perbedaannya 
jelas-jelas apa yang mereka lihat dimiliki oleh orang tersebut dan apa yang 
mereka tidak miliki. Beritahu pesan utama: Pengamatan dapat digunakan juga 
untuk menilai apakah sesorang memiliki suatu kompetensi. 
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  RRiinnggkkaassaann  SSeessii  
  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

RRiinncciiaann  LLaannggkkaahh--llaannggkkaahh  KKeeggiiaattaann   

Connection 
20 - menit 
Diskusikan 
pengertian 
indikator dan 
rujuk kembali 
contoh dalam 
Handou  7.1.  t
Fasilitator 
menjelaskan 
bahwa mereka 
akan 
mengembang-
kan indikator 
untuk 
kompetensi 
vokasional yang 
dikembangkan 
di Sesi 3. 

Application 
35 - menit  
Peserta bekerja 
dalam kelompok 
untuk 
mengembang-
kan indikator 
untuk 
menunjukkan 
pemerolehan 
atau kurangnya 
pemerolehan 
kecakapan 
hidup. Jawaban 
ditempel di 
dinding. Peserta 
berjalan 
mengelilingi 
ruangan dan 
menentukan 
apakah itu 
benar-benar 
merupakan 
indikator.  

Reflection 
 30 – menit 
Kelompok 
melaporkan 
mana yang 
meraka rasa 
bukan 
merupakan 
indikator dan 
mengapa. 
Fasilitator 
menggunakan 
pertanyaan 
panduan dan 
contoh untuk 
mengembang-
kan indikator 
yang sebenarnya 
bersama 
mereka. Peserta 
menjawab 
pertanyaan 
kunci. Fasilitator 
menegaskan 
kembali pesan 
utama. 

Extension 
Peserta 
mencoba 
menggunakan 
indikator di 
dalam kelas 
untuk 
kompetensi 
yang 
berhubungan 
dengan mata 
pelajaran. 

Pendahuluan 
5 - menit  
Fasilitator 
menjelaskan 
tujuan, 
pertanyaan 
kunci dan hasil 
belajar sesi ini. 
 

 

Pendahuluan (5 menit)  
I 

(1) Jelaskan tujuan sesi kepada peserta. Tinjau kembali pertanyaan kunci dan hasil 
belajar. 

 

Connection (20 menit)  
C 

(1) Minta peserta merenungkan apa yang telah mereka pelajari selama sesi BTL. 
Tanyakan pada mereka: Apa yang dimaksud dengan Indikator? Bagaimana 
menggunakannya? Gunakan rincian dalam Pendahuluan dan Catatan Fasilitator 
#1 untuk membantu mereka memahami makna dan pentingnya suatu indikator. 
Bagikan Handout 7.1. Definisi Indikator  
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Catatan Fasilitator #1 
Suatu indikator adalah suatu alat yang menunjukkan seberapa besar eksistensi suatu 
perilaku atau kondisi dan sampai pada tingkat apa. Indikator dapat diamati dan diukur yang 
berarti anda dapat melihatnya dan mengukurnya. Indikator dapat menjadi alat untuk 
mengukur dan mencatat informasi, suara, kecepatan, suhu udara, perilaku, kepintara dan 
kecakapan. Sebagai contoh, penunjuk volume suara adalah indikator seberapa keras musik 
dimainkan. Suatu odometer adalah indikator berapa mil jauhnya anda bepergian dengan 
kendaraan atau sepeda motor. Penunjuk bahan bakar digunakan untuk menandakan 
seberapa banyak bahan bakar yang terdapat dalam sepeda motor dan berapa banyak yang 
tersisa. 
 
Suatu indikator juga dapat digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan kompetensi. 
Indikator menunjukkan apakah seseorang memiliki suatu kecakapan dan tingkat 
penguasaannya. Dalam pendidikan, indikator adalah hal-hal yang dilakukan siswa yang 
dapat dilihat guru yang menunjukkan bahwa siswa telah belajar untuk melakukan kegiatan 
tersebut secara mandiri. 
 

 
(2) Minta peserta merenungkan kompetensi yang telah dipelajari di Sesi 2: Apa 

yang dimaksud dengan kecakapan personal, sosial dan akademik? Ikuti 
petunjuk di Catatan Fasilitator #2 untuk memandu mereka dalam 
mengembangkan indikator. 

 

 

Catatan Fasilitator #2 
Ada beberapa cara untuk menyajikan topik ini. Contoh yang diberikan di bawah ini 
memberi kesempatan kepada peserta berkonsentrasi pada 3 contoh kecakapan hidup dan 
memfokuskan pada sisi positif seseorang yang telah mengembangkan kecakapan hidup 
tersebut. Setelah membahas ketiga contoh tersebut, fasilitator kemudian kembali ke contoh 
yang pertama dan meminta peserta untuk menjelaskan definisi yang bertentangan dan 
suatu contoh seseorang yang tidak memiliki kecakapan ini. Metode ini mengurangi 
kebingungan karena di sini mereka memfokuskan pada sisi yang positif terlebih dahulu dan 
kemudian baru sisi yang negatif. 
 
Cobalah untuk hanya menghabiskan 5 menit untuk setiap contoh di bawah ini. Setelah 
menyiapkan indikator tersebut pada salah satu halaman kertas flipchart, tempel ke dinding 
dalam jangkauan pandang peserta. Kemudian beralih ke contoh berikutnya. 
Contoh  1: Definisi Kompetensi Personal: Mencapai Potensi Optimal 

 Tuliskan “Mencapai Potensi Optimal” pada suatu kertas flipchart. Minta peserta 
merenungkan pertanyaan berikut: Siapa yang merupakan pribadi yang berhasil di 
Indonesia atau di masyarakat anda yang anda anggap telah mencapai potensi optimal? 
Bagaimana anda tahu dia telah mencapai potensi yang optimal? Apa tanda-tanda 
keberhasilan dan kebahagiaan? Kemudian buatlah daftar beberapa contoh orang dan 
kesamaan ciri-ciri mereka. Daftar ini adalah indikator tersebut. 

 
Contoh  2: Gambaran Kompetensi Sosial: Hidup sehat 

 Tuliskan “Hidup sehat” pada suatu halaman flipchart dan minta seseorang maju ke 
depan ruangan. Tanyakan peserta, Bagaimana Anda tahu jika seseorang di masyarakat 
Anda memiliki gaya hidup yang sehat? Minta orang tersebut untuk menggambar orang 
sehat sekaligus menampung masukan dari peserta yang lain. Gambar orang tersebut 
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sedang melakukan hal-hal yang sehat seperti jogging, memakan makanan sehat, tidur 
8 jam, mandi, minum vitamin atau suplemen untuk diet, mencuci tangan, dll. Jika 
peserta memandang anda dengan tatapan kosong, minta mereka memikirkan 
seseorang dengan gaya hidup sehat. Kemudian sebutkan contoh orang yang sehat dan 
buat daftar ciri-ciri orang tersebut. Hasil akhirnya adalah indikator yang sesuai dengan 
daerah sekitar. 

 
(Peragaan) Contoh  3: Kompetensi Akademik: Kemampuan Menggunakan Teknologi 

 Tuliskan “Kemampuan Menggunakan Teknologi” pada satu halaman flipchart. Tanyakan 
peserta, Bagaimana anda tahu jika seseorang dapat menggunakan teknologi? Apa yang 
dapat dilakukan mereka? Apa yang dapat mereka hasilkan? Tulis jawaban mereka pada 
kertas flipchart. Kemudian minta seorang sukarelawan untuk maju ke depan kelas dan 
memperagakan penggunaan suatu laptop, kamera, kalkulator, telepon genggam, atau 
alat teknologi lainnya. 

 
 
(2) Rujuk kembali contoh pertama dan tanyakan arti sebaliknya. Minta peserta 
memberikan deskripsi seseorang yang tidak memiliki kecakapan hidup tersebut. 
Lihat Catatan Fasilitator #3 di bawah ini. (15 menit) 
 

 

Catatan Fasilitator #3 
Contoh  1: (Personal): Tidak Mencapai Potensi Optimal 

 Minta peserta merenungkan salah satu mantan siswa mereka yang tidak menyelesaikan 
sekolah menengah pertama dan drop out. Apa yang mereka lakukan sekarang? 
Bagaimana kondisi ekonomi mereka? Apa kecakapan yang mungkin kurang dari 
mereka? Bagaimana ini mempengaruhi kehidupan sosial, kehidupan pribadi, kehidupan 
bekerja dan pendidikan masa depan mereka? Buat daftar beberapa contoh bagaimana 
orang tersebut bertindak, hidup, apa tujuan hidup utama mereka (untuk bertahan, 
mempunyai tempat tinggal, berpenghasilan cukup untuk dapat makan), dll. Kemudian 
jelaskan bahwa ini adalah indikator-indikator dari tidak mencapai potensi optimal, 
yang berarti mereka kekurangan satu atau lebih kecakapan hidup. 

Contoh  2: (Sosial) Hidup Tidak Sehat 
 Minta peserta untuk menggambar seseorang yang menunjukkan kebiasaan yang tidak 

sehat. Sebagai contoh, merokok, minum-minum alkohol, makan terlalu banyak atau 
membuat diri mereka kelaparan agar tetap langsing, memakan makanan tidak sehat, 
mengambil risiko yang tidak sehat atau tidak aman seperti meminum air yang belum 
dimasak, makan dengan tangan kotor, mengendarai sepeda motor dengan telanjang 
kaki dan tanpa mengenakan helm, dll. Bagaimana perilaku tidak sehat ini 
mempengaruhi kehidupan mereka? Kemudian jelaskan bahwa ini adalah indikator-
indikator gaya hidup yang tidak sehat dan kurang kecakapan hidup. 

Contoh  3: (Vokasional) Tidak Dapat Menggunakan Teknologi 
 Minta seorang peserta untuk maju ke depan ruangan. Minta mereka memperagakan 

fungsi yang sederhana seperti membuka dokumen Word atau browsing lewat internet. 
Minta mereka untuk dengan sengaja berbuat kesalahan atau berpura-pura tampak 
kebingungan dan frustrasi. Kemudian minta mereka menjelaskan mengapa tidak dapat 
menggunakan teknologi membuat mereka frustasi. Bagaimana itu akan mempengaruhi 
kehidupan mereka? Kemudian minta yang lain untuk menjelaskan bagaimana mereka 
tahu orang tersebut tidak dapat menggunakan teknologi, yang berarti mereka 
kekurangan kecakapan hidup yang sangat penting. 
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(3) Jelaskan bahwa dalam sesi ini peserta akan berfokus pada pengembangan 
indikator bagi semua kecakapan hidup. Minta peserta untuk mengeluarkan 
Handout 3.2 Survei Kunjungan Tempat Kerja tempat mereka mencatat 
kecakapan vokasional dan sikap untuk bekerja pada Sesi 3. 

(4) Perintahkan mereka untuk mengatur kelompok mereka sendiri, atau secara 
acak tugaskan mereka ke dalam kelompok berjumlah 4-6 orang. 

 

Application (35 menit)  
(1) Bagikan Handout 7.2, 7.3, 7.4, 7.5. tentang Indikator. Perintahkan mereka 

untuk mengembangkan indikator untuk setiap kompetensi dari seseorang yang 
memiliki kecakapan tersebut dan seseorang yang tidak memiliki kecakapan 
tersebut. Gunakan Catatan Fasilitator #4 untuk memandu mereka sepanjang 
langkah ini.  

 

 

Catatan Fasilitator #4 
Berjalan mengelilingi ruangan selama latihan ini. Jika anda melihat ada indikator yang 
sebenarnya bukan indikator, secara tegas minta kelompok tersebut untuk menjelaskannya. 
Tanyakan bagaimana mereka dapat menilai indikator itu. Apakah itu merupakan perilaku 
yang dapat diamati? Dapatkah mereka melihat perbedaan sebelum siswa tersebut melatih 
dan mengembangkan kecakapan tersebut dengan sesudah mereka menguasainya? Gunakan 
banyak pertanyaan lanjutan untuk membantu peserta memahami perbedaan antara suatu 
kompetensi dan suatu indikator. 
Kompetensi : Kecakapan atau kemampuan       
Indikator : Menunjukkan bagaimana anda dapat melakukan kecakapan tersebut dan sampai 
pada tingkat apa.  
  

 
(2) Membagikan kertas flipchart dan spidol untuk para kelompok agar mereka 

menulis jawaban mereka pada kertas flipchart. Minta peserta memasang daftar 
mereka di dinding.  

(3) Setelah 20 menit, minta peserta berjalan mengelilingi ruangan dan mengulas 
kembali setiap daftar indikator. Perintahkan mereka untuk menuliskan 
komentar seperti “contoh yang bagus” atau “bukan indikator”.  

 

Reflection (30 menit)  
(1) Minta para kelompok berkumpul. Minta mereka melaporkan mana yang mereka 

pikir bukan merupakan indikator dan jelaskan mengapa. Gunakan Catatan 
Fasilitator #5 di bawah ini untuk membantu mereka memahami perbedaan 
antara indikator dan kompetensi jika dibutuhkan.  

 

 

Catatan Fasilitator #5 
Apakah dapat diamati? Apakah dapat diukur? 
Bagaimana Anda tahu jika orang tersebut memiliki kecakapan tersebut? 
Apakah itu menunjukkan dengan jelas apa yang dapat dilakukan orang tersebut? Ataukah 

R 

A 
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itu hanya merupakan definisi dari maknanya.  
Berikan contoh indikator:  
(1) Pemikiran rasional: Menghitung hasil sebelum mengambil kesimpulan 
(2) Indikator disiplin: Memenuhi batas waktu secara teratur dan mencapai 80 persen 

sasaran. 
(3) Indikator gaya hidup sehat: Tidak begitu sering sakit dan memiliki lebih banyak 

tenaga dibandingkan dengan seseorang dengan gaya hidup yang tidak sehat. 
(4) Indikator teknologi: Seseroang yang dapat menggunakan teknologi, dapat mengirim 

e-mail ke teman-teman dan keluarganya. 
Kompetensi : Kecakapan atau kemampuan  
Indikator : Menunjukkan bagaimana dan sampai pada tingkat apa 

 
(2) Bersama-sama, hapus indikator-indikator yang bukan merupakan indikator 

yang sebenarnya dan, bersama-sama, gantikan dengan indikator yang dapat 
diamati. 

(3) Ulas kembali pertanyaan kunci. Tegaskan pesan utama. Jelaskan kegiatan 
extension. 

 

PPeessaann  UUttaammaa  
Indikator adalah perilaku yang dapat diukur dan diamati yang menunjukkan bahwa 
kecakapan tersebut telah dipelajari dan pada tingkatan apa kecakapan tersebut telah 
dikuasai. Para guru dapat mengembangkan indikator untuk pengetahuan, nilai, sikap 
dan kecakapan dan menggunakannnya sebagai alat untuk menilai kemajuan siswa 
mereka terhadap kecakapan hidup yang berkembang.  
 

   EExxtteennssiioonn  
E 

Coba gunakan suatu indikator di dalam kelas anda untuk menilai salah satu 
kompetensi yang terkait dengan suatu mata pelajaran. 
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 HHaannddoouutt  uunnttuukk  PPeesseerrttaa  77..11  
  
 

AAppaa  yyaanngg  ddiimmaakkssuudd  ddeennggaann  iinnddiikkaattoorr??      BBaaggaaiimmaannaa  iinnddiikkaattoorr  
ddaappaatt  ddiippaakkaaii  uunnttuukk  mmeenniillaaii  KKeeccaakkaappaann  HHiidduupp??  

 
Suatu indikator adalah perilaku yang dapat diamati dan diukur yang menunjukkan 
apakah seseorang memiliki suatu kecakapan dan sampai pada tingkatan apa. 
Indikator mengukur pengetahuan, nilai, sikap, dan kecakapan yang ditunjukkan 
siswa yang menunjukkan bahwa siswa tersebut telah menyerap suatu kompetensi, 
atau dalam proses menyerap suatu kompetensi. 
 
Indikator membantu guru untuk menilai kemajuan siswa secara terus menerus dalam 
mengembangkan suatu kompetensi. 
 
Indikator terkadang disebut “indikator yang dapat diamati” atau “indikator hasil” 
karena indikator adalah hal-hal yang dilakukan siswa yang dapat dilihat oleh guru 
yang menunjukkan bahwa siswa tersebut telah belajar untuk melakukan kegiatan 
tersebut secara mandiri. 
 
Contohnya adalah: 

Kompetensi 
Pendidikan 

Kecakapan Hidup  

Indikator (perilaku siswa yang dapat diamati) 

Bekerja dalam 
kelompok  

- mendengarkan orang lain dengan seksama ketika 
bekerja dalam kelompok  

- menghormati pendapat siswa lain dalam kelompok  
- tidak takut untuk bertanya atau memulai suatu diskusi 

dalam kelompok  
 

Bertanggung jawab - mengikuti petunjuk dengan hati-hati 
- menyelesaikan tugas tepat waktu 
- masuk ke kelas tepat waktu 
- masuk sekolah setiap hari 
 

Kemampuan 
menggunakan 
teknologi 
 

- dapat menyiapkan presentasi menggunakan komputer 
- dapat memperbaiki masalah-masalah komputer 
- dapat menulis makalah menggunakan Microsoft Word 
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 HHaannddoouutt  uunnttuukk  PPeesseerrttaa  77..22  
  

MMeennddeeffiinniissiikkaann  IInnddiikkaattoorr  uunnttuukk  KKeeccaakkaappaann  VVookkaassiioonnaall        
 

Kompetensi vokasional Indikator 
Masukkan daftar anda ke sini: 
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 HHaannddoouutt  uunnttuukk  PPeesseerrttaa  77..33  
  

MMeennddeeffiinniissiikkaann  IInnddiikkaattoorr  uunnttuukk  KKeeccaakkaappaann  PPeerrssoonnaall  
 

Kompetensi Personal Indikator  

1. Bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa 

2. Berakhlak mulia 

3. Memahami diri sendiri 

4. Percaya kepada diri 

sendiri 

5. Kecakapan Belajar 

Mandiri 

6. Berpikir Rasional 

7. Menghargai diri 

sendiri 

8. Mencerminkan harkat 

dan martabat sebagai 

mahluk Tuhan 

9. Optimalisasi potensi 

diri 
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 HHaannddoouutt  uunnttuukk  PPeesseerrttaa  77..44  
  

MMeennddeeffiinniissiikkaann  IInnddiikkaattoorr  uunnttuukk  KKeeccaakkaappaann  SSoossiiaall  
 

Kompetensi Sosial Indikator 

1. Bekerja dalam kelompok  

2. Menunjukkan tanggung 
jawab sosial 

3. Bertanggung jawab 

4. Mengendalikan emosi 

5. Berinteraksi dengan 
masyarakat  

6. Berpartisipasi dalam 
budaya lokal dan global 

7. Mengembangkan potensi 
fisik 

8. Bersikap sportif 

9. Disiplin 

10. Kerja sama 

11. Hidup sehat 
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 HHaannddoouutt  uunnttuukk  PPeesseerrttaa  77..55  
  

Mendefinisikan Indikator untuk Kecakapan Akademik    
  

Kecakapan Akademik Indikator 

1. Menguasai 

pengetahuan  

2. Menggunakan 

kecakapan ilmiah 

3. Bersikap ilmiah 

4. Berpikir ilmiah 

5. Berpikir strategis 

6. Kecakapan belajar 

sepanjang hayat 

7. Kecakapan 

berkomunikasi 

8. Berpikir kritis, kreatif 

dan mandiri 

9. Mengambil keputusan 

10. Memecahkan masalah 

11. Kecakapan meneliti 

dan mengeksplorasi 

12. Kemampuan 

menggunakan 

teknologi 
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SSeessii  88  
KKoommppeetteennssii  KKeeccaakkaappaann  HHiidduupp  ddaann  IInnddiikkaattoorr  MMaannaa  

yyaanngg  PPaalliinngg  PPeennttiinngg  bbaaggii  MMaattaa  PPeellaajjaarraann  AAnnddaa??  
  

  PPeennddaahhuulluuaann  
Meskipun para guru sebaiknya berusaha memadukan kompetensi kecakapan hidup 
ke dalam materi mata pelajaran mereka sebanyak mungkin, beberapa kompetensi 
mungkin lebih sesuai daripada yang lain. 
 
Tujuan sesi ini adalah agar guru dapat menentukan kompetensi kecakapan hidup 
mana yang paling sesuai dengan materi mata pelajaran mereka (misalnya Bahasa 
Inggris, Kewarganegaraan atau Matematika). Guru-guru akan mengembangkan 
indikator untuk kompetensi yang terkait dengan mata pelajaran tersebut dan 
merancang rencana pembelajaran yang memadukan kecakapan hidup ke dalam mata 
pelajaran mereka. 
 

 TTuujjuuaann  ddaann  HHaassiill  BBeellaajjaarr    
Pada akhir sesi ini, peserta akan dapat…… 

  MMeennggiiddeennttiiffiikkaassii  kkoommppeetteennssii  ppeennddiiddiikkaann  kkeeccaakkaappaann  hhiidduupp  mmaannaa  yyaanngg  ppaalliinngg  
sseessuuaaii  ddeennggaann  mmaattaa  ppeellaajjaarraann  mmeerreekkaa  

  MMeemmbbeerriikkaann  rraannkkiinngg  bbeerrddaassaarrkkaann  uurruuttaann  pprriioorriittaassnnyyaa  bbaaggii  ttiiaapp  kkoommppeetteennssii  
kkeeccaakkaappaann  hhiidduupp  yyaanngg  tteerrkkaaiitt  ddeennggaann  mmaattaa  ppeellaajjaarraann  tteerrsseebbuutt  

  MMeennggeemmbbaannggkkaann  iinnddiikkaattoorr  uunnttuukk  mmeenngguukkuurr  ttiinnggkkaatt  ppeennyyeerraappaann  kkoommppeetteennssii  
yyaanngg  tteellaahh  ddiippiilliihh  

 

   PPeerrttaannyyaaaann  KKuunnccii      
 Kompetensi kecakapan hidup mana yang paling sesuai dengan mata pelajaran 

Anda? 
 Indikator apa saja yang dapat anda gunakan untuk mengukur kompetensi yang 

terkait dengan mata pelajaran tersebut? 
 

  CCaattaattaann  uunnttuukk  FFaassiilliittaattoorr 
 Pertimbangkan membuat beberapa slide PowerPoint atau dokumen Word untuk 

menyajikan tujuan dan pertanyaan pokok sesi ini di dalam Pendahuluan. 
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Kemudian biarkan pertanyaan tersebut ditampilkan di layar selama sesi 
berlangsung sebagai pengingat. 

 Atur ruangan sehingga kursi dan mejanya disatukan untuk membentuk 
kelompok-kelompok kecil.  

 Fotokopi handout Kompetensi Kecakapan Hidup 10 rangkap dan dengan 
memegang 10 lembaran tersebut kuat-kuat menjadi satu, gunting kartu-kartu 
kompetensi kecakapan hidup. 

 Siapkan 340 kartu-kartu kompetensi dari Handout 8.1 Kartu Kompetensi dan 
tempatkan di dalam kotak di tengah ruangan. 

 Pasang kertas Flipchart di tiga pojok ruangan untuk setiap mata pelajaran 
(misalnya Bahasa Inggris, Matematika, dan Pendidikan Kewarganegaraan). 
Tempatkan kursi di bawah papan tanda tersebut dan tempatkan kotak kosong 
atau sebuah amplop pada kursi tersebut. 

 Fotokopi Handout 8.2 Peraturan Permainan Kompetensi dan Handout 8.3. 
Mengembangkan Indikator  

 Rujuk kembali Handout 8.2 Peraturan Permainan Kompetensi. 
 

      SSuummbbeerr  ddaann  BBaahhaann 
 

 Kotak yang berisi 340 kartu-kartu kompetensi (Handout 8.1 Kartu Kompetensi 
Kecakapan hidup) 

 3 lembar lepas kertas Flipchart yang diberi nama bidang mata pelajaran 
(misalnya Bahasa Inggris, Matematika dan Pendidikan Kewarganegaraan)  

 3 kursi 
 3 amplop atau kotak 
 Handout 8.2 Peraturan Permainan Kompetensi  
 Handout 8.3 Mengembangkan Indikator  
 Gunting 
 Kertas Flip chart dan Papan pajang 
 Lem/isolasi 
 Papan tulis 
 Spidol warna 

 

   WWaakkttuu 
90 menit  
 

 IICCTT   
Penggunaan ICT untuk mendukung sesi ini tidak wajib dan tergantung pada 
peralatan yang tersedia.  Beberapa contoh ICT adalah: 
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 Laptop dan proyektor LCD untuk menyajikan tujuan dan pertanyaan kunci  sesi 
dalam Pendahuluan. 

 Radio atau CD player untuk energizer 

 

  RRiinnggkkaassaann  SSeessii  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

RRiinncciiaann  LLaannggkkaahh--llaannggkkaahh  KKeeggiiaattaann   

Connection 
 10- menit  
Peserta 
membahas 
kembali 
kompetensi 
kecakapan 
hidup dan 
tujuan 
permainan kartu 
kompetensi dan 
merenungkan 
apakah mereka 
dapat 
mengajarkan 
semua 
kompetensi di 
kelas mereka. 

Application 
60- menit  
Peserta 
memainkan 
permainan kartu 
kompetensi 
dengan 
menjodohkan 
kompetensi 
dengan mata 
pelajaran. 
Kelompok 
meranking 3 
kompetensi 
yang paling 
tepat bagi mata 
pelajaran 
mereka dan 
mengembang-
kan indikator.  

Reflection 
 15- menit 
Kelompok 
menyajikan 
kompetensi 
yang telah 
mereka pilih dan 
indikatornya. 
Mereka 
menjelaskan 
hubungannya 
dengan 
kecakapan 
hidup. Fasilitator 
membahas 
kembali 
pertanyaan 
kunci dan 
memberitahu 
pesan utama 
dengan peserta 
lokakarya. 

Extension 
Peserta 
mengembang-
kan suatu 
rencana 
program 
pelaksanaan 
yang 
menggambarkan 
bagaimana 
mereka akan 
memadukan 
kompetensi 
kecakapan 
kehidupan dan 
indikator ke 
dalam materi 
pembelajaran 
mata pelajaran 
mereka. 

Pendahuluan 
5- menit  
Fasilitator 
membahas 
kembali tujuan 
sesi sebelumnya 
dan 
memperkenal-
kan Sesi 8.  
Peserta dan 
fasilitator 
mendiskusikan 
pertanyaan 
kunci dan tujuan 
sesi. 

 

Introduction (5 menit) 
I 

(1) Katakan bahwa mereka telah mengembangkan indikator umum untuk 
kompetensi kecakapan hidup pada sesi sebelumnya. Pada sesi ini, jelaskan 
bahwa tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kompetensi dan indikator 
mana yang paling sesuai dengan mata pelajaran keahlian mereka.  

(2) Tinjau kembali pertanyaan kunci dan hasil pembelajaran.  
 

Connection (10 menit)  
C 

1) Bagikan Handout 8.1 Kartu Kompetensi Kecakapan Hidup  (
(2) Minta peserta meninjau kembali Kompetensi Kecakapan hidup, yang telah 

mereka pelajari pada Sesi 1 dan merenungkan pertanyaan: Apakah mungkin 
untuk mengajarkan semua kompetensi tersebut dalam mata pelajaran anda? 
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Atau adakah beberapa kompetensi yang lebih relevan dibandingkan yang lain? 
Jelaskan bahwa kemungkinan besar akan sulit untuk mengajarkan semua 34 
kompetensi kecakapan hidup tersebut di kelas mereka. 

(3) Tanyakan bagaimana kita dapat menentukan mana yang paling relevan? Jika 
mereka tidak dapat menjawab, sarankan agar mereka memprioritaskan mana 
yang paling penting. Katakan, “Mengajar kecakapan hidup dapat menjadi 
mudah jika kita tahu mana yang terkait dengan mata pelajaran kita”.  

 

Application (60 menit)  
A 

(1) Pastikan guru duduk dalam kelompok campuran mata pelajaran 
(2) Bagikan Handout 8.2 Aturan Permainan Kompetensi. Pelajari kembali handout 

agar semua peserta memahami cara permainan dilakukan. Berikan penjelasan 
jika perlu.  

(3) Ajak tiap kelompok memilih ketua untuk memilih 10 kartu kompetensi secara 
acak dari kotak yang berisi 340 kartu kompetensi. Kemudian perintahkan ketua 
tersebut untuk maju ke depan ruangan dan mengambil 10 kartu dari kotak 
tersebut. Lihat Catatan Fasilitator #1 untuk menjelaskan mengapa ada 340 
kartu kompetensi di dalam kotak dan bukan 34. 

 

 

Catatan Fasilitator #1 
Di dalam Daftar Kompetensi Kecakapan Hidup dari Depdiknas, ada total 34 kompetensi. 
Untuk kegiatan ini, terdapat 340 kompetensi (34 X 10 rangkap = 340). Alasan adanya 10 
rangkap kartu untuk setiap kompetensi adalah karena setiap kompetensi dapat diterapkan 
dalam lebih dari satu mata pelajaran. Sebagai contoh, kompetensi memecahkan masalah 
dapat diterapkan di Matematika dan IPA. Adanya kartu rangkap kompetensi lebih dari satu 
memberi para guru kesempatan untuk menaruh kompetensi tersebut di bawah lebih dari 
satu mata pelajaran, yang juga berarti bahwa kompetensi tersebut dapat diajarkan dalam 
lebih dari satu kelas. Mengintegrasikan kecakapan hidup ke dalam kelas harus dilakukan 
pada semua mata pelajaran sehingga kita tidak perlu membatasi setiap kompetensi pada 
satu mata pelajaran saja. Tujuan latihan ini hanya untuk membantu guru mengurangi 
jumlah kompetensi yang mulai mereka ajarkan di kelas sehingga mempermudah 
penerapannya. Akan tetapi, jika kompetensi tersebut hanya berlaku bagi satu mata 
pelajaran, maka perintahkan para guru untuk menaruh kedua kartu dari kompetensi yang 
sama di bagian mata pelajaran yang sama. 
 

 
(4) Minta para kelompok memeriksa kembali setiap kartu dan menentukan 

bersama-sama kartu mana paling sesuai dengan mata pelajaran mana. 
Kemudian satu orang dari setiap kelompok mengumpulkan kartu-kartu Bahasa 
Inggris, satu orang lainnya mengumpulkan kartu-kartu Matematika, dan orang 
ketiga mengumpulkan kartu-kartu Kewarganegaraan. Masing-masing orang 
meletakkan kartu-kartu mereka di sudut dan kotak yang sesuai. Tiga atau lebih 
anggota dari setiap kelompok dapat ikut serta dalam langkah ini.   
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(5) Sesudah setiap kelompok membagikan kartu mereka pada setiap sudut, minta 
semua peserta untuk berdiri, melakukan peregangan anggota badan, dan 
kemudian dengan cepat mengatur diri ke dalam kelompok mata pelajaran yang 
sama. Jelaskan meja mana untuk Matematika, meja mana untuk Bahasa Inggris, 
dan meja mana untuk Pendidikan Kewarganegaraan. Jika ada satu orang guru 
yang tidak mempunyai guru sesama mata pelajaran yang hadir, perintahkan dia 
masuk ke salah satu mata pelajaran lainnya sehingga jumlah pesertanya sama 
untuk setiap kelompok, dari 4-6. 

(6) Sesudah semua peserta duduk bersama guru sesama mata pelajaran, satu 
orang dari setiap kelompok ditugasi untuk mengambil kartu-kartu dari sudut 
mata pelajaran mereka. 

(7) Minta setiap kelompok untuk melihat kartu kompetensi yang dipilih oleh rekan 
mereka dan untuk menentukan apakah kartu-kartu tersebut adalah yang paling 
relevan dengan mata pelajaran mereka. Perintahkan mereka untuk membuang 
kartu-kartu yang tidak termasuk dalam mata pelajaran mereka. Lihat catatan 
Facilitator #2 untuk penjelasan lebih lanjut. 

 

 

Catatan Fasilitator #2 
Karena ada total 340 kartu, 10 untuk setiap 34 kompetensi, kemungkinan besar banyak 
kelompok yang menerima kartu rangkap. Kartu-kartu yang paling banyak mereka terima 
dapat berarti kompetensi tersebut adalah yang paling sesuai dengan mata pelajaran 
mereka. Jelaskan ini kepada para peserta. Sebagai contoh, beberapa kompetensi yang 
secara alami dapat berlaku bagi tiap mata pelajaran terdapat di bawah ini. 

Bahasa Inggris Matematika Kewarganegaraan 
1. Kecakapan 
berkomunikasi 

1. Berpikir rasional 
1. Bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa 

2. Kecakapan Belajar 
Mandiri 

2. Berpikir ilmiah 2. Optimalisasi potensi diri 

3. Berpikir kritis, kreatif dan 
mandiri 

3. Berpikir strategis 
3. Kecakapan yang terkait 
dengan suatu profesi  

 
(8) Minta peserta meranking kartu-kartu dari yang paling relevan hingga yang 

paling tidak relevan sehingga membentuk sebuah piramid. Lihat Catatan 
Fasilitator #3 sebagai contohnya. 

 

 

Catatan Fasilitator #3 
Sebagai alternatif, anda mungkin ingin meminta peserta 
meranking kompetensi dari kompetensi yang paling 
relevan ke kompetensi yang paling tidak relevan 
menggunakan piramid ranking. Nomor 1 sebagai yang 
paling relevan dan nomor 9 yang paling tidak relevan. 
Mereka dapat mengatur kartu-kartu kompetensi 
membentuk sebuah piramid. Gambar piramid tersebut 
pada kertas flipchart sebagai contoh dan tambahkan satu 
lagi di baris tengah agar jumlahnya 10. 

1 
2 3 

4 5 6 
7 8 

9 
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(9) Bagikan Handout 8.3. Perintahkan setiap kelompok untuk menuliskan ketiga 
kompetensi paling atas mereka pada handout, mendaftar dua cara (indikator) 
untuk menunjukkan kompetensi yang telah dicapai, dan menggambarkan suatu 
topik atau tema pembelajaran yang terkait dengan kompetensi tersebut. Periksa 
kembali definisi setiap bagian dan contohnya dalam handout.  Lihat contoh 
dalam Catatan Fasilitator #4 di bawah ini. (10 menit) 

 

 

Catatan Fasilitator #4 
Peserta mungkin perlu diingatkan tentang perbedaan antara kompetensi dengan indikator. Tanya 
mereka apakah mereka mengingatnya dari Sesi 7. Kemudian jelaskan artinya satu per satu dan periksa 
kembali contohnya dalam handout, yang tertulis di bawah ini sebagai bahan acuan Anda. 
Kompetensi: Kemampuan untuk melakukan sesuatu (bakat, keamampuan, kecerdasan, 
kecakapan, bakat) 
Indikator: Perilaku yang dapat diamati dan diukur yang menunjukkan bahwa seseorang 
dapat melakukan sesuatu dan menunjukkan sampai pada tingkatan apa orang tersebut 
dapat melakukannya. (tolak ukur, standar) 
Topik/Tema Pembelajaran: Peserta menyusun daftar topik atau bagian mata pelajaran yang 
kemungkinan dapat mengajarkan setiap kompetensi dan indikator. Contohnya di bawah ini. 

Kompetensi  Topik/Tema Pembelajaran Indikator  

Memiliki kemampuan berbicara 
dalam Bahasa Inggris 

Percakapan Bahasa Inggris  Dapat mengadakan 
pembicaraan selama 20 menit 
dengan seorang pembicara asli 
Bahasa Inggris tentang 
berbagai topik dan 
menanggapi 80% pertanyaan. 
Dapat menggunakan telepon 
untuk mendapatkan informasi  
menggunakan Bahasa Inggris.  

 
(10) Beri para guru 15 menit untuk bekerja dalam kelompok untuk merancang tema 

indikator dan mata pelajaran. 
 

Reflection (15 menit)  
R 

(1) Minta setiap kelompok untuk menyampaikan kompetensi yang paling relevan 
untuk mata pelajaran mereka, satu contoh topik, dan indikator yang cocok.  

(2) Bahas kembali PERTANYAAN KUNCI dengan kelompok. Tegaskan kemudahan 
dan pentingnya memadukan kecakapan hidup ke dalam setiap mata pelajaran 
menggunakan butir-butir dari pesan utama di bawah ini.  

(3) Tutup pelajaran dengan mengingatkan bahwa kecakapan hidup bukan 
merupakan mata pelajaran yang terpisah, tetapi kecakapan melintasi semua 
mata pelajaran dan sebaiknya dipadukan ke dalam kegiatan sehari-hari. 
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PPeessaann  UUttaammaa  
Karena anda kemungkinan besar tidak mempunyai waktu untuk mengajarkan semua 
34 kompetensi kecakapan hidup, maka anda harus mengidentifikasi kompetensi dan 
indikator mana yang paling relevan dengan mata pelajaran anda.  
Mengajar kecakapan hidup dapat menjadi mudah jika kita mengetahui mana yang 
berhubungan dengan mata pelajaran kita. 
 

   EExxtteennssiioonn  
E 

Minta peserta melengkapi tabel yang mereka hasilkan pada sesi ini dengan 
kompetensi dan indikator lain yang paling relevan dengan mata pelajaran mereka. 
Mereka harus memilih tema yang berhubungan dengan bagian-bagian mata 
pelajaran tersebut. 
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HHaannddoouutt  uunnttuukk  PPeesseerrttaa  88..11 

 

KKaarrttuu  KKoommppeetteennssii  KKeeccaakkaappaann  hhiidduupp    
 

Bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha 
Esa 

Bekerja dalam 
kelompok 
 

Menguasai 
pengetahuan 
 

Kecakapan yang 
terkait dengan 
pekerjaan 

Berahlak mulia 
 

Menunjukkan 
tanggung jawab 
sosial 

Menggunakan 
kecakapan 
Ilmiah 

Sikap baik dalam 
lingkungan kerja 

Memahami diri 
sendiri 

Bertanggung 
jawab 
 

Sikap ilmiah 
 

Menghargai diri 
sendiri 

Percaya kepada 
diri sendiri 
 
 

Mengelola emosi Berpikir ilmiah Mencerminkan 
harkat dan 
martabat sebagai 
mahluk Tuhan  
 

Kecakapan belajar 
mandiri 

Berinteraksi 
dengan 
masyarakat 
 

Berpikir strategis 
 

Optimalisasi  
potensi diri 
 

Berpikir rasional 
 

Berpartisipasi 
dalam budaya 
lokal dan global 

Kecakapan belajar 
sepanjang hayat  

Disiplin 

Bersikap sportif 
 
 

Kerjasama Mengembang kan 
potensi fisik 

Hidup sehat 

Kecakapan 
meneliti dan 
mengeksplorasi 

Berpikir kritis, 
kreatif dan 
mandiri 
 

Memecahkan 
masalah 

Kemampuan 
menggunakan 
teknologi 

Mengambil 
keputusan 
 
 

Kecakapan 
berkomunikasi 
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  HHaannddoouutt  uunnttuukk  PPeesseerrttaa  88..22 

AAttuurraann  PPeerrmmaaiinnaann  KKoommppeetteennssii    
 

Tujuan permainan ini adalah mencocokkan kompetensi kecakapan hidup 
untuk mata pelajaran yang dianggap paling relevan. Setiap  kelompok harus 
memiliki 10  kartu kompetensi. 

BBaaggaaiimmaannaa  ccaarraa  bbeerrmmaaiinn    

1. Pilih ketua kelompok. 

2. Ketua kelompok kemudian secara acak mengambil sepuluh kartu 
kompetensi dari kotak dan kembali ke kelompoknya. Seluruh anggota 
kelompok membahas untuk mata pelajaran apa kompetensi itu 
dimasukkan. Apabila anda punya lebih dari satu kartu dengan kompetensi 
yang sama, maka anda boleh menetapkan kompetensi itu termasuk 
dalam dua mata pelajaran yang berbeda atau anda boleh menetapkan 
kompetensi itu hanya cocok untuk satu mata pelajaran. Jika kartu itu 
hanya cocok untuk satu mata pelajaran, maka tempatkan kedua kartu itu 
pada kompetensi yang sama pada sudut mata pelajaran yang sesuai. 

3. Tiga atau lebih anggota kelompok meletakkan setiap sepuluh kartu 
kompetensi pada kotak mata pelajaran yang paling cocok.  Misalnya, 
kartu “berpikir sistematis” dapat diletakkan di sudut Matematika, kartu 
“kecakapan berkomunikasi” dapat diletakkan di sudut Bahasa Inggris, 
kartu “Berinteraksi dengan masyarakat” dapat diletakkan di sudut 
Pendidikan Kewarganegaraan. 

4. Sesudah semua kartu diletakkan pada mata pelajaran yang sesuai, 
fasilitator akan menyuruh semua orang duduk dalam kelompok dengan 
guru-guru dari disiplin mata pelajaran yang sama. 

5. Kumpulkan kartu-kartu dari sudut mata pelajaran anda dan hitung 
jumlahnya.   

6. Buang kartu kompetensi yang tidak cocok dengan mata pelajaran anda.  

7. Susun kompetensi-kompetensi itu untuk membentuk piramid. Letakkan 
kompetensi kecakapan hidup yang paling relevan di bagian atas dan yang 
paling tidak relevan di bagian bawah.  Daftar prioritas ini akan digunakan 
dalam langkah berikutnya. 
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 HHaannddoouutt  uunnttuukk  PPeesseerrttaa  88..33  
  

MMeennggeemmbbaannggkkaann  IInnddiikkaattoorr  
  

Kompetensi Topik Mata Pelajaran Indikator 

Contoh 1 Memiliki 
kemampuan untuk 
berbicara Bahasa Inggris 

Percakakapan Bahasa 
Inggris 

• Dapat bercakap-cakap selama 
20 menit dengan penutur asli 
Bahasa Inggris tentang kegiatan 
sehari-hari dan menjawab 70% 
pertanyaan. 

• Dapat menggunakan telepon 
untuk memperoleh informasi 
dengan menggunakan Bahasa 
Inggris. 

• Dapat menunjukkan arah 
kepada pengemudi taxi atau 
teman dalam Bahasa Inggris 

Contoh 2 Kecakapan 
Berkomunikasi 

Di tempat kerja • Dapat menjawab telepon secara 
sopan 

• Dapat mencatat secara rinci  
• Memberitahu kepada orang lain 

tentang pesan-pesan penting 
• Mendengarkan secara aktif 
• Menghasilkan komunikasi tulis 

yang jelas dan efektif  
 
1. 
 
 

  

 
2. 
 

  

 
3. 
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SSeessii  99  
BBaaggaaiimmaannaa  AAnnddaa  DDaappaatt  MMeenniillaaii  KKeeccaakkaappaann  hhiidduupp  ddii  

KKeellaass??  
  

  PPeennddaahhuulluuaann  
Sesi ini dikembangkan berdasarkan sesi Penilaian dalam modul Better Teaching and 
Learning. Oleh karena itu, peserta harus sudah mengetahui jenis-jenis penilaian 
seperti formatif dan sumatif.  Penilaian kecakapan hidup memerlukan penilaian 
formatif–- yaitu penilaian berkelanjutan.  Bagaimana kita menilai kecakapan hidup?  
Penilaian adalah pengukuran pembelajaran. Seperti kita pelajari dalam sesi 
terdahulu, indikator-indikator harus dapat diukur. Jadi, guru harus menggunakan 
indikator kecakapan hidup untuk menilai kecakapan hidup. 
 
Menilai kecakapan hidup itu merupakan konsep yang sangat menantang bagi 
kebanyakan guru di Indonesia karena kecakapan hidup bukan mata pelajaran yang 
berdiri sendiri, tetapi diintegrasikan pada semua mata pelajaran. Guru perlu 
diingatkan bahwa ketika mereka menilai konsep khusus mata pelajaran, mereka 
perlu memperhatikan indikator–indikator kecakapan hidup.  
 

 TTuujjuuaann  ddaann  hhaassiill  bbeellaajjaarr  
Tujuan sesi ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para guru untuk 
berlatih mengembangkan dan menggunakan teknik penilaian formatif untuk 
mengukur pencapaian indikator kecakapan hidup. 
 
Pada akhir sesi, peserta diharapkan mampu …… 

  MMeennggaannaalliissiiss  bbeerrbbaaggaaii  bbeennttuukk  ppeenniillaaiiaann  uunnttuukk  mmeennggiiddeennttiiffiikkaassii  jjeenniiss--jjeenniiss  
ppeenniillaaiiaann  yyaanngg  ddaappaatt  ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  mmeenniillaaii  kkeeccaakkaappaann  hhiidduupp  

 MMeennggeemmbbaannggkkaann  ddaann  mmeenngggguunnaakkaann  rruubbrriikk  kkiinneerrjjaa  sseeddeerrhhaannaa 
 

   PPeerrttaannyyaaaann  KKuunnccii  
 Alat penilaian mana yang paling efektif untuk mengukur indikator kecakapan 

hidup? 
 Bagaimana contoh rubrik sederhana yang dapat anda gunakan untuk menilai 

kecakapan hidup? 
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  PPeettuunnjjuukk  uunnttuukk  FFaassiilliittaattoorr 
 Buatlah beberapa slide PowerPoint atau dokumen Word untuk menyajikan tujuan 

sesi dan pertanyaan pokok di bagian pendahuluan. Kemudian biarkan 
pertanyaan-pertanyaan itu ditayangkan di layar sepanjang sesi sebagai 
pengingat. 

 

      SSuummbbeerr  ddaann  BBaahhaann  
 

 Fotokopi handout untuk setiap  peserta:  
o Handouts 9.1 Contoh Penilaian Tertutup 
o Handout 9.2 Contoh Borang Penilaian Terbuka 
o Handout 9.3 Rubrik Kinerja Kecakapan hidup  
o Handout 9.4 Mengembangkan Sendiri Rubrik Kecakapan hidup  
o Handout 9.5 Extension 

 Kertas flip chart dan papan pajang 
 Lem/isolasi 
 Spidol warna 
 Jurnal refleksi pembelajaran  

 

   WWaakkttuu 
90 menit 
 

 IICCTT   
Penggunaan ICT untuk mendukung sesi ini tidak diharuskan dan tergantung dari 
tersedianya peralatan.  Beberapa peralatan yang dapat digunakan antara lain: 

 Laptop dan LCD projector untuk menyajikan tujuan sesi dan Pertanyaan Kunci 
selama tahap pendahuluan. 

 Kunjungi website untuk penilaian berbasis komputer tentang keberhasilan dan 
kebahagiaan: http://www.csulb.edu/~tstevens/success/CaresControl.html 

 

 EEnneerrggiizzeerr   
Bahasa Tubuh: 

1. Perintahkan peserta untuk bekerja berpasangan.  
2. Minta setiap pasang untuk mengingat kembali pembicaraan atau 

pertengkaran dari salah seorang dari mereka dengan suami/istri, teman, 
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orangtua, saudara sekandung, atau orang lain yang berkembang sampai 
emosional (misalnya marah, sedih, senang sekali, terkejut). 

3. Kelompok berpasangan itu harus menentukan peran mereka, hubungan 
mereka dan cerita itu. 

4. Perintahkan mereka untuk mendemonstrasikan situasi di antara mereka 
dengan gerakan tubuh, menggunakan badan dan wajah mereka, tanpa kata-
kata. Berikan waktu beberapa menit kepada kelompok berpasangan itu untuk 
berlatih. 

5. Pilih satu atau dua kelompok berpasangan yang adegannya tampak sangat 
jelas.  

6. Minta semua peserta untuk kembali ke kelompok besar. 
7. Minta pasangan yang ditunjuk untuk memperagakan cerita itu di depan 

kelompok lainnya.  
8. Minta peserta lain menceritakan cerita yang diperagakan oleh pasangan yang 

ditunjuk. 
 

  RRiinnggkkaassaann  SSeessii  
  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Connection 
10 - menit 
Peserta 
merefleksikan 
definisi 
penilaian yang 
dipelajari dalam 
modul BTL. 
Diskusi 
kelompok 
tentang jenis 
penilaian mana 
yang dapat 
digunakan 
mengukur 
kecakapan 
hidup. Fasilitator 
membimmbing 
peserta untuk 
merefleksikan 
energizer dan 
bagaimana 
indikator 
digunakan untuk 
mengukur 
kecakapan 
hidup. 

Application 
50- menit 
Fasilitator dan 
peserta 
menganalisis 
contoh rubrik 
penilaian 
tertutup dan 
terbuka. Mereka 
berdiskusi mana 
yang paling 
bermanfaat/ 
tidak 
bermanfaat dan 
alasannya. 
Peserta bekerja 
dalam kelompok 
untuk 
mengembang-
kan rubrik untuk 
penilaian 
kompetensi 
kecakapan 
hidup. 

Reflection 
 15- menit 
Satu kelompok 
berbagi rubrik 
yang 
dikembangkan 
untuk menilai 
kecakapan 
hidup. Semua 
mempelajari 
kembali 
pertanyaan 
kunci dan pesan 
utama. 

Extension 
Guru diminta 
menggunakan 
alat penilaian 
dalam kelas 
mereka dan 
menempatkan-
nya dalam 
portfolio 
mereka. 
Handout 
tambahan 
diberikan untuk 
memperkuat 
pemahaman 
tentang  alat 
penilaian 
kecakapan 
hidup. 

Introduction 
15 - menit  
Semua 
kelompok 
melakukan 
energizer. 
Fasilitator 
menjelaskan 
tujuan, hasil 
belajar d an 
pertanyaan 
kunci. 
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RRiinncciiaann  LLaannggkkaahh--LLaannggkkaahh  KKeeggiiaattaann 
 

Introduction (15 menit)  
I 

(1) Lakukan kegiatan energizer. Tanyakan apa yang terjadi dalam adegan itu? 
Karena tidak dapat mendengar apa-apa, tanyakan bagaimana mereka tahu apa 
yang terjadi? (Mengamati bahasa atau ekspresi tubuh). Tunda refleksi untuk 
langkah berikutnya. 

(2) Pelajari kembali tujuan sesi, hasil belajar dan pertanyaan kunci. 
 

Connection (10 menit)  
(1) Mulai dengan refleksi tentang definisi penilaian yang dipelajari dalam modul 

BTL. Kemudian tanyakan jenis penilaian mana yang dapat digunakan untuk 
menilai kecakapan hidup. Gunakan penjelasan pada bagian pendahuluan dan 
Catatan Fasilitator #1 di bawah ini untuk memandu diskusi. (5 menit) 

 

 

Catatan Fasilitator #1 
 Apa makna penilaian pembelajaran bagi anda? 
 Bagaimana anda dapat menilai kecakapan hidup? 

Catat beberapa jawaban. Kemudian jelaskan bahwa penilaian adalah pengukuran 
pembelajaran. Penilaian digunakan untuk menunjukkan seberapa baik siswa belajar dan 
dan seberapa baik guru mengajar. Penilaian formatif adalah jenis penilaian yang digunakan 
untuk menguji kecakapan hidup, karena kecakapan terus dikembangkan dan penilaian 
formatif adalah penilaian berkelanjutan. Ketika menilai kecakapan, kita tidak dapat 
menggunakan pertanyaan ya/tidak atau pilihan ganda benar/salah, karena kecakapan tidak 
dipelajari hanya sekali, tetapi sepanjang waktu. Penilaian formatif menjelaskan seberapa 
banyak dan sejauh mana kecakapan itu telah dikembangkan.  
 

 
(2) Minta guru untuk merenungkan energizer. Gunakan pertanyaan-pertanyaan di 

Catatan Fasilitator #2 untuk memandu mereka memahami bagaimana indikator 
dapat digunakan untuk penilaian.  

 

 

Catatan Fasilitator #2 
 Apa yang terjadi dalam adegan itu? 
 Bagaimana anda tahu mereka marah/sedih/terkejut? Apa yang dapat anda lihat? 

(bahasa tubuh) 
 Seberapa marah/sedih/terkejut mereka? Bagaimana anda tahu? (ekspresi) 

Tunjukkan bahwa bahasa tubuh itu dapat diamati dan ekspresi dapat diukur, oleh karena 
itu bahasa tubuh dan ekspresi itu merupakan indikator. Seperti halnya mereka 
menggunakan bahasa tubuh dan ekspresi selama bermain peran sebagai indikator untuk 
membantu mereka menilai situasi, mereka dapat juga menggunakan indikator untuk 
menilai kecakapan hidup.  

C 
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(3) Tarik simpulan dengan pernyataan bahwa indikator digunakan untuk menilai 
kecakapan hidup karena indikator itu dapat diamati dan dapat diukur. Indikator 
menjawab pertanyaan, “Seberapa banyak?” dan “Sejauh mana?” kecakapan 
sudah dipelajari. 

 

Application (50 menit)  
(1) Bagikan Handouts 9.1 Contoh Penilaian Ter utup, 9.2 Contoh Penilaian 

Terbuka, dan 9.3 Rubrik Kinerja Kecakapan Hidup. 
t

(2) Pandulah guru melalui setiap contoh dan analisis apakah contoh itu bermanfaat 
atau tidak bermanfaat sebagai alat untuk menilai kecakapan hidup. Gunakan 
Catatan Fasilitator #3 untuk memandu diskusi dan memperkuat simpulan. (20 
menit) 

 

 

Catatan Fasilitator #3 
Handout 9.1 

 Mulailah dengan bertanya Apa yang sedang dievaluasi? Bagaimana cara 
mengevaluasinya? 

 Dapatkah kita mengatakan siswa siap untuk menghadapi dunia nyata dengan 
menjawab pertanyaan Ya/Tidak? 

 Apakah hal itu menunjukkan perilaku yang dapat diamati? 
 Apakah hal itu menunjukkan perilaku yang dapat diukur? 
 Jika remaja menjawab ya, bagaimana kita tahu mereka dapat melakukannya? 
 Tanyakan kepada guru, Apakah ini cara yang efektif untuk mengukur kecakapan 

hidup? Mengapa atau mengapa tidak? 
 Dengan mengajukan pertanyaan ya/tidak, kita tidak mengukur kecakapan mereka 

untuk melakukan sesuatu kecuali menjawab pertanyaan, yang berarti tidak mengukur 
kecakapan hidup.   

 Simpulan: Ini bukan contoh yang baik untuk penilaian kecakapan hidup. 
 
Handout 9.2 

 Apa yang sedang dievaluasi? Bagaimana cara mengevaluasinya? 
 Apakah ini cara yang efektif untuk mengukur kecakapan hidup? Mengapa atau 

mengapa tidak? 
 Apakah hal itu menunjukkan perilaku yang dapat diamati? 
 Apakah hal itu menunjukkan perilaku yang dapat diukur? 
 Simpulan: Ini berguna untuk menilai kecakapan hidup karena karena anda dapat 

melihat kecakapan itu dan anda dapat menghitungnya. Tetapi, mungkin sulit 
membandingkan satu kelompok dengan kelompok lain karena tergantung pada 
penilaian pengamat jadi sifatnya subjektif. 

 
Handout 9.3 

 Apa yang sedang dievaluasi? Bagaimana cara mengevaluasinya? 
 Apakah hal itu menunjukkan perilaku yang dapat diamati? 
 Apakah hal itu menunjukkan perilaku yang dapat diukur? 
 Apakah ini cara yang berguna untuk mengukur kecakapan hidup? Mengapa atau 

mengapa tidak? 
 

A 
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 Simpulan: Ini contoh terbaik dari ketiga contoh untuk menilai kecakapan hidup. 
Contoh ini paling berguna karena memiliki rubrik penilaian yang memberikan 
indikator yang jelas berapa nilai diberikan, sehingga lebih baku dan objektif. Jelaskan 
bahwa alat penilaian seperti ini yang harus digunakan guru untuk menilai kecakapan 
hidup. 

 
 
(3) Bagi peserta menjadi kelompok dengan 3-4 orang. Bagikan Handout 9.5 

Mengembangkan Sendiri Rubrik Kecakapan hidup, kertas flipchart dan spidol. 
Berikan 1-2 kompetensi dan indikator yang dikembangkan pada Sesi 8 untuk 
setiap kelompok. Minta mereka untuk bekerja dalam kelompok untuk 
mengembangkan rubrik kinerja kompetensi tentang kecakapan hidup. Minta 
kelompok memasang hasil kerja mereka di dinding sesudah selesai sehingga 
kelompok lain dapat melihatnya. Rujuk contoh yang diberikan dalam handout.  
Contoh tambahan ada di Catatan Fasilitator #4. (30 menit) 

 

 

Catatan Fasilitator #4 
Jelaskan bahwa Level 1 adalah level indikator yang paling rendah dan Level 3 adalah yang 
paling tinggi. Level 2 mencakupi pencapaian level 1 dan 2. Level 3 meliputi pencapaian 
level 1, 2 dan 3. 
Di bawah ini adalah beberapa contoh dasar yang dapat disampaikan, jika diperlukan. 
 
Kompetensi          Indikator                 Level 1                  Level 2                    Level 3 
Disiplin          Menepati deadline    70% tepat waktu    80% tepat waktu     90% tepat waktu  
                      tepat waktu 
Kecakapan     Merampungkan        1-2 hari/minggu     3-4 hari/minggu   5 hari/minggu 
belajar           sendiri pekerjaan  
mandiri          rumah            
 

    
 

Reflection (15 menit)  
R 

(1) Undang satu kelompok untuk berbagi rubrik kinerja mereka dan untuk 
menunjukkan bagaimana menggunakannya.  

(2) Pelajari kembali PERTANYAAN KUNCI. 
(3) Sampaikan Pesan Utama . 
(4) Beri tugas kegiatan extension dan handout Handout 9.5  Extension 
 

PPeessaann  UUttaammaa    
Pesan Utama yang dikemukakan di sini adalah bahwa semua indikator digunakan 
untuk menilai kecakapan hidup. Indikator dapat dinilai dengan rubrik kinerja yang 
sederhana.  
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   EExxtteennssiioonn  
E 

Minta guru untuk mengujicobakan rubrik kecakapan hidup yang mereka 
kembangkan dalam sesi ini dan menempatkannya dalam portfolio mengajar mereka.  
Sebagai kegiatan extension tambahan, bagikan Handout 9.5 Extension dan suruh 
guru untuk merefleksikan apa yagn mereka pelajari dan untuk menilai jenis penilaian 
mana yang berguna untuk menilai kecakapan hidup.   

  

 BBaaccaaaann  TTaammbbaahhaann   
http://www.ibe.unesco.org/AIDS/doc/Tool_7_Dec06_FINAL.pdf 
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 HHaannddoouutt  uunnttuukk  PPeesseerrttaa  99..11 

  

CCoonnttoohh  PPeenniillaaiiaann  TTeerrttuuttuupp  
MMEENNIILLAAII  KKEECCAAKKAAPPAANN  HHIIDDUUPP  RREEMMAAJJAA  

Apakah siswa anda siap untuk menghadapi dunia nyata? Untuk melihat bagaimana 
program kecakapan hidup bagi remaja dapat membantu, tanyakan kepada diri anda 
sendiri dan siswa anda pertanyaan-pertanyaan13 berikut. DAPATKAH SISWA ANDA... 

1: Menyusun anggaran sederhana?  Ya    

Tidak 

2: Secara konsisten menabung uang?  Ya    

Tidak 

3: Menetapkan tujuan spesifik untuk gaya hidup mereka di masa 
yang akan datang?  

Ya    

Tidak 

4: Menggambarkan kaitan antara pendidikan, karir, penghasilan, 
dan gaya hidup?  

Ya    

Tidak 

5: Menyesuaikan harapan mereka dengan realitas kecakapan dan 
kemampuan mereka?  

Ya    

Tidak 

6: Mencuci pakaian, memasak makanan sehat bagi mereka sendiri 
dan mencuci alat masak?  

Ya    

Tidak 

7: Mencari kerja di Internet?  Ya    

Tidak 

8: Menulis daftar riwayat hidup?  Ya    

Tidak 

9: Menyeimbangkan jadwal sekolah/kerja/rekreasi?  Ya    

Tidak 

10: Mengikuti wawancara pekerjaan secara efektif?  Ya    

Tidak 
Jumlahkan jawaban ya dan bandingkan dengan tingkat kesiapan di bawah ini. 

9-10  Siap menghadapi dunia nyata 
6-8    Dalam perjalanan menuju sukses dalam hidup 
3-5    Ada kesenjangan besar antara kecakapan dan pengetahuan 
1-2    Sangat kurang, segera minta bantuan sekarang 

                                                 
13 Sumbar: http://truelifeinteractive.com/teenskillspresalestest.htm 
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 HHaannddoouutt  uunnttuukk  PPeesseerrttaa  99..22  
  

CCoonnttoohh  BBoorraanngg  PPeenniillaaiiaann  TTeerrbbuukkaa  
 
Petunjuk: Amati setiap  kelompok selama mereka melakukan kegiatan. Berikan 
penilaian pada keaktifan partisipasi mereka selama melakukan kegiatan kelompok. 
Jumlahkan nilai total sebagai nilai akhir. 
 
Pertanyaan 1:  Amati kelompok yang sedang melakukan tugas selama 15 
detik. Buatlah daftar perilaku yang menunjukkan keterlibatan langsung 
dalam kegiatan selama observasi. (misalnya berbicara, bertanya, menulis, 
memusatkan perhatian, dll.) Berikan satu nilai untuk setiap perilaku. 
 

Nama Kelompok  Indikator/Perilaku Nilai 1 untuk setiap  
perilaku 

 

  

 
Pertanyaan 2:  Amati kelompok yang sama selama satu menit dan catat 
tanggapan mereka. Berapa tanggapan yang bersemangat, positif, suportif 
yang diberikan dalam pengamatan selama 1 menit? (misalnya Ide yang 
bagus!..Bagaimana kalau... Mari kita coba... Poin yang bagus!...saya
sarankan.. saya setuju!...saya akan!...) . Beri nilai satu poin untuk setiap  
tanggapan positif. 

 

 

Tanggapan 1 poin untuk setiap tanggapan positif 

 

 

 
Total Nilai: Jumlahkan semua poin dari Pertanyaan 1 dan 2. Nilai akhir 

menunjukkan level keterlibatan aktif. 
1 – 9   Lemah 
10-14 Rata-rata 
15-19 Baik 
20-30 Sangat Baik 
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 HHaannddoouutt  uunnttuukk  PPeesseerrttaa  99..33  
  

RRuubbrriikk  KKiinneerrjjaa  KKeeccaakkaappaann  hhiidduupp    
  

Kompetensi Indikator Level 1 
Perlu Perbaikan 

Level 2 
Memenuhi Harapan 

Level 3 
Melebihi Harapan 

Sendiri Guru 

Kerjasama Mampu berbagi 
kepemimpinan 
dan mendukng 
orang lain. 
Mampu 
menyampaikan 
gagasan dan 
mendengarkan 
gagasan orang 
lain. Mampu 
menyisihkan 
keinginannya 
sendiri dan 
mengambil 
keputusan demi 
kepentingan 
kelompok. 

Diperlukan 
perbaikan dalam 
memperlaku-kan 
orang lain secara 
terhormat. Tidak 
mendengarkan 
orang lain. 
Enggan bekerja 
sama dengan 
orang lain. 
Menghambat 
kemampuan 
kelompok untuk 
menyelesaikan 
tugas. 

Secara konsisten 
bekerja sama 
dengan orang lain 
dan menghargai 
orang lain. Mampu 
mendengarkan 
gagasan orang lain. 
Mampu 
menyelesaikan 
tugas kelompok. 

Selalu memperlakukan 
anggota kelompok lain secara 
terhormat. 

Mendapat penghargaan dari 
kelompok. Mampu berbagi 
kepemimpinan dan 
mendukung orang lain. 
Mampu menyampaikan 
gagasan dan mendengarkan 
gagasan orang lain. Mampu 
menyisihkan keinginannya 
sendiri dan mengambil 
keputusan demi kepentingan 
kelompok. 

  

  



 HHaannddoouutt  uunnttuukk  PPeesseerrttaa  99..44    
  

MMeennggeemmbbaannggkkaann  SSeennddiirrii  RRuubbrriikk  KKeeccaakkaappaann  hhiidduupp    
  
Petunjuk: Isilah daerah yang diarsir dengan jawaban yang sama dari Handout 8.3. 
Kemudian tambahkan jenis penilaian yang cocok dengan indikator dan kompetensi. 
 

Kompetensi Indikator Level 1 Level 2 Level 3 

Kecakapan Belajar 
Mandiri  

Mampu belajar 
tanpa 
panduan atau 
bantuan dari 
orang yang 
lebih 
berwenang 
selama jangka 
waktu yang 
panjang 

Siswa secara 
mandiri 
mengerjakan  
pekerjaan rumah 
selama 1-1,5 jam 
per minggu  

 

Siswa secara 
mandiri 
mengerjakan  
pekerjaan 
rumah 
selama 2-3 
jam per 
minggu  

 

Siswa secara 
mandiri 
mengerjakan  
pekerjaan rumah 
selama 4-5 jam 
per minggu  

 

1. 
 
 
 
 

    

 
2. 
 
 
 

    

 
3. 
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 HHaannddoouutt  uunnttuukk  PPeesseerrttaa  99..55 
  

KKeeggiiaattaann  EExxtteennssiioonn  
  

Petunjuk: Dengan menggunakan skala 1-5, berikan penilaian apakah jenis alat penilaian 
ini berguna untuk menilai kecakapan hidup. 

5 = Paling Berguna     
4 = Lebih Berguna   
3 = Berguna 
2 = Kurang berguna 
1 = Tidak Berguna 
 

Jenis Alat Penilaian  Berguna untuk Menilai 
Kecakapan hidup?  

(1-5) 
Pertanyaan tertutup  

Pertanyaan terbuka  
Analisis artikel, video, studi kasus  
Main Peran/Simulasi  
Menulis/Kinerja dalam cerita atau 
drama/puisi 

 

Observasi  
Daftar Cek   
Wawancara  
Skala/Rubrik (misalnya 1-5)  
Penyelesaian tugas kelompok   
Pemberian nilai (poin)  
Lainnya  
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SSeessii  1100  
BBaaggaaiimmaannaa  AAnnddaa  aakkaann  MMeennggiinntteeggrraassiikkaann  KKeeccaakkaappaann  

hhiidduupp  kkee  ddaallaamm  KKeellaass  AAnnddaa??  
  

  PPeennddaahhuulluuaann  
Dalam sesi ini, peserta akan menggunakan semua kecakapan dan pengetahuan yang 
mereka peroleh dari modul BTL dan modul kecakapan hidup dalam sesi 1-9 untuk 
mengembangkan rencana pembelajaran yang mengintegrasikan kecakapan hidup.  
Guru-guru tidak akan berlatih mengajar materi ini dalam sesi ini karena pengajaran 
mikro akan dilakukan pada akhir program pelatihan modul dasar untuk menilai 
pembelajaran ketiga modul dasar tersebut. Rencana pembelajaran yang dikembangkan 
dalam sesi ini akan dimodifikasi sesudah lokakarya ICT. Daftar cek akan diberikan 
kepada peserta pada akhir sesi secara berkelompok untuk merefleksikan apakah mereka 
telah mengembangkan rencana pembelajaran berorientasi kecakapan hidup, yang 
mungkin juga digunakan untuk menilai kegiatan pengajaran mikro dan pelajaran 
selanjutnya. 
 

 TTuujjuuaann  ddaann  hhaassiill  bbeellaajjaarr    
Tujuan sesi ini adalah agar peserta dapat mengembangkan sebuah rencana 
pembelajaran yang terpadu dengan kecakapan hidup dan agar peserta dapat menilai 
apakah pelajaran itu benar-benar mengintegrasikan komponen-komponen kecakapan 
hidup. 
 
Pada akhir sesi ini, peserta diharapkan mampu …… 

  MMeennjjeellaasskkaann  mmuuaattaann  rreennccaannaa  ppeemmbbeellaajjaarraann  yyaanngg  mmeennggiinntteeggrraassiikkaann  kkeeccaakkaappaann  hhiidduupp    
  MMeenniillaaii  rreennccaannaa  ppeemmbbeellaajjaarraann  yyaanngg  mmeennggiinntteeggrraassiikkaann  kkeeccaakkaappaann  hhiidduupp  ddeennggaann  

mmeenngggguunnaakkaann  ddaaffttaarr  cceekk  sseeddeerrhhaannaa  
  MMeennyyiiaappkkaann  rreennccaannaa  ppeemmbbeellaajjaarraann  uunnttuukk  mmeennggaajjaarrkkaann  rreennccaannaa  ppeemmbbeellaajjaarraann  yyaanngg  

mmeennggiinntteeggrraassiikkaann  kkeeccaakkaappaann  hhiidduupp    
 

   PPeerrttaannyyaaaann  KKuunnccii  
 Apa muatan rencana pembelajaran yang mengintegrasikan kecakapan hidup? 
 Bagaimana anda dapat menilai untuk menetapkan apakah sebuah pelajaran 

memasukan komponen-komponen kecakapan hidup? 
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 Apakah anda merasa siap untuk menagjar pelajaran kecakapan hidup? 
 

  PPeettuunnjjuukk  uunnttuukk  FFaassiilliittaattoorr 
 Anda harus memeriksa kembali Handout 10.1 Ringkasan Pesan Utama dan juga 

handout lainnya 
 Semua peserta akan memeriksa kembali Pesan Utama dari setiap sesi sebelum 

mengembangkan kegiatan mereka untuk menjamin mereka telah membahas semua 
komponen pokok kecakapan hidup. Mereka dapat merujuk kepada Handout 10.1 
Ringkasan Pesan Utama dan juga merefleksikan ringkasan pesan utama  yang harus 
mereka tulis pada akhir setiap sesi. 

 Peserta menggunakan format rencana pembelajaran yang sama dengan Modul 
Pengajaran dan Pembelajaran yang Lebih Baik untuk mengembangkan kegiatan yang 
mengintegrasikan kecakapan hidup. 

 Pertimbangkan untuk membuat beberapa slide PowerPoint atau dokumen Word 
untuk menyajikan tujuan sesi dan pertanyaan penting dalam bagian pendahuluan. 
Kemudian, biarkan pertanyaan di layar sebagai pengingat selama sesi berlangsung. 

 

      SSuummbbeerr  ddaann  BBaahhaann  
 

 Fotokopi Handout 10.1 Ringkasan Pesan Utama, Handout 10.2 Rencana 
Pembelajaran Kosong dan 10.3 Daftar Cek Kecakapan hidup  

 Kertas flip chart dan papan pajang 
 Lem/isolasi 
 Papan tulis 
 Spidol warna 
 Jurnal Refleksi Peserta  

 

   WWaakkttuu 
90 menit 
 

 IICCTT   
Penggunaan ICT untuk mendukung sesi ini tidak diharuskan dan tergantung dari 
tersedianya peralatan.  Beberapa peralatan yang dapat digunakan antara lain: 
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 Laptop dan LCD projector untuk menyajikan tujuan sesi dan pertanyaan kunci 
selama tahap pendahuluan. 

 

 EEnneerrggiizzeerr   
Jaring Laba-Laba 

1. Peserta berdiri berdekatan satu sama lain  membentuk lingkaran kecil terdiri 
atas lima atau enam orang.  

2. Peserta memegang tangan orang yang ikut dalam lingkaran. Mereka tidak 
boleh memegang tangan orang yang di sampingnya, dan mereka harus 
memegang tangan dua orang yang berbeda. 

3. Sesudah semua peserta saling berpegangan, lalu mereka harus berpindah 
tempat untuk membentuk lingkaran berikutnya tanpa melepaskan pegangan 
tangan dengan orang lain. 

 
Simpulan: Karena kita sudah saling terkait dalam satu lingkaran, kita akan 
menggunakan semua lingkaran pembelajaran penuh dan mengintegrasikan semua 
yang kita pelajari dari sesi 1-9 ke dalam kegiatan ini. 
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  RRiinnggkkaassaann  SSeessii  
  

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Connection 
10 - menit 
Periksa kembali 
pesan utama 
dari setiap sesi. 
Rujuk kembali 
format rencana 
pembelajaran.  
Periksa kembali 
daftar cek 
kecakapan 
hidup.  

Application 
60 - menit 
Peserta bekerja 
dalam kelompok 
dengan guru 
mata pelajaran 
yang sama 
untuk 
mengembang-
kan rencana 
pembelajaran 
yang terpadu 
dengan 
kecakapan 
hidup. Mereka 
menempelkan 
rencana mereka 
di dinding. 
Kelompok 
mempelajari 
rencana tersebut 
dan memberi 
tanggapan. 
Fasilitator 
memberikan 
Daftar Cek 
Kecakapan 
Hidup kepada 
peserta untuk 
menilai lagi 
dengan 
menggunakan 
daftar cek. 

Reflection 
 10 – menit 
Guru bersama-
sama melakukan 
refleksi terhadap 
masing-masing 
rencana 
pembelajaran 
dan 
mendiskusikan 
apa yang harus 
dimasukkan 
dalam kegiatan 
yang 
mengintegrasi-
kan kecakapan 
hidup. Peserta 
menjawab 
pertanyaan 
kunci. Fasilitator 
berbagi pesan 
utama dan 
membagikan 
Informasi 
Tambahan 
tentang  
bagaimana 
memberikan 
umpan balik. 
 

Extension 
Peserta merevisi 
kegiatan mereka 
untuk 
memasukkan 
lebih banyak 
komponen 
kecakapan 
hidup ke dalam 
praktek 
pengajaran 
mikro yang akan 
dilakukan 
sesudah 
lokakarya. 
Mereka 
mengujicobakan 
rencana 
pembelajaran 
mereka di kelas 
dan 
menempatkan-
nya ke dalam 
portfolio 
mengajar 
mereka. 

Introduction 
10 - menit  
Periksa kembali 
kaitan dengan 
tujuan sesi dan 
sampaikan 
tujuan belajar 
dan pertanyaan 
kunci. 

RRiinncciiaann  LLaannggkkaahh--LLaannggkkaahh  KKeeggiiaattaann 
 

Introduction (10 menit)  
I 

(1) Periksa kembali sesi tujuan, hasil belajar dan pertanyaan kunci. 
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Connection (10 menit)  
C 

(1) Bagikan Handout 10. 1 Ringkasan Pesan Utama. Periksa kembali sebentar Pesan 
Utama  dari setiap  sesi dengan seluruh kelompok. Lihat Catatan Fasilitator #1 di 
bawa.  

 

 

Catatan Fasilitator #1 
Minta peserta untuk membuka catatan belajar untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan 
berikut.  
 
Gunakan pertanyaan berikut untuk menjadi panduan bagi guru-guru melalui proses 
refleksi: 

 Apa yang dimaksud dengan kecakapan hidup? (Periksa kembali sesi 1-3) Jawab: 
Kecakapan Personal, Sosial, Akademik dan Vokasional yang perlu digunakan oleh 
remaja untuk secara adaptif dan positif menghadapi situasi sehari-hari dan tuntutan 
hidup. 

 Cara-cara apa saja dapat digunakan untuk mengajarkan kecakapan hidup? (Periksa 
kembali sesi 4-6) Jawab: Melalui teladan tentang kecakapan hidup, pengajaran dan 
pembelajaran aktif, dan pengajaran dan pembelajaran kontekstual. 

 Bagaimana kita dapat menilai kecakapan hidup? (Periksa kembali sesi 7-9) Jawab: 
Melalui penggunaan indikator dan rubrik kinerja, yang menilai indikator dengan 
menunjukkan beberapa macam tingkat penguasaan kecakapan. 

 
 

Application (60 menit)  
A 

(1) Berikan tugas kepada 4 kelompok sesuai dengan mata pelajaran mereka. 
(2) Bagikan Handout 10.2 Rencana Pembelajaran dan jelaskan format ICARE. Jelaskan 

bahwa keterangan yang dicantumkan dalam kolom kegiatan adalah untuk menjadi 
panduan mereka dalam mengembangkan kegiatan. 

(3) Perintahkan setiap kelompok mengembangkan pelajaran yang memasukkan 
sebanyak mungkin komponen kecakapan hidup. Beri kelompok kertas flipchart dan 
spidol. Suruh mereka memasang rencana pembelajaran mereka di dinding. Beri 
waktu 20 menit. 

(4) Minta kelompok berkeliling dan menulis tanggapan apakah contoh pelajaran 
kecakapan hidup itu baik atau tidak dan berikan alasannya. (10 menit) 

(5) Kemudian, bagikan Handout 10.2 Daftar Cek Kecakapan Hidup dan minta mereka 
menggunakannya untuk menilai komponen kecakapan hidup mana yang 
dimasukkan dan mana yang belum dimasukkan. Periksa Catatan Fasilitator #2 
untuk penjelasan lebih lanjut. 
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Catatan Fasilitator #2 
Jelaskan bahwa daftar cek kecakapan hidup dapat digunakan tidak hanya untuk menilai 
rencana pembelajaran, tetapi juga kegiatan belajar-mengajar yang sedang berlangsung. 
Karena mereka tidak akan mengajar pelajaran mereka dalam sesi ini, mereka tidak dapat 
menilai 3 komponen terakhir, tetapi minta mereka untuk menyimpan daftar cek sesudah 
sesi selesai dan menggunakannya pada akhir lokakarya untuk menilai sesi terakhir, yaitu 
pengajaran mikro. 

 

Reflection (10 menit)  
R 

(1) Refleksikan setiap rencana pembelajaran dengan kelompok menggunakan 
pertanyaan dalam Catatan Fasilitator #3 

 

 

Catatan Fasilitator #3 
 Apakah pelajaran yang dikembangkan memasukkan komponen kecakapan 

hidup?  
 Komponen apa yang mereka masukkan?  Komponen mana yang belum 

dimasukkan?  
 Bagaimana cara memperbaikinya? 

 
 
(2) Periksa kembali daftar komponen yang harus dimasukkan dalam kegiatan yang 

mengintegrasikan kecakapan hidup. 
(3) Pelajari kembali PERTANYAAN KUNCI. 
(4) Bicarakan bersama Pesan Utama . 
(5) Bagikan materi Bacaan Tambahan tentang bagaimana memberikan umpan balik. 
 

PPeessaann  UUttaammaa    
Suatu pembelajaran yang mengintegrasikan kecakapan hidup harus memasukkan 
kompetensi personal, sosial, akademik atau vokasional dengan menggunakan 
pendekatan ICARE. Guru harus menerapkan kegiatan pembelajaran aktif atau 
pengajaran dan pembelajaran kontekstual untuk mengembangkan sejumlah kecakapan 
hidup secara bersamaan. Guru harus menggunakan indikator lokal yang relevan dan 
rubrik kinerja kecakapan hidup untuk menilai perkembangan kecakapan hidup. Guru-
guru harus menjadi teladan yang baik karena pengembangan kecakapan hidup yang 
berhasil juga sangat tergantung pada contoh dari orang dewasa yang menjadi model 
dari sifat-sifat ini. 
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   EExxtteennssiioonn  
E 

Peserta merevisi kegiatan mereka untuk memasukkan lebih banyak komponen 
kecakapan hidup untuk sesi pengajaran mikro yang akan dilakukan nanti dalam 
lokakarya. Mereka mengujicobakan rencana pembelajaran mereka beberapa kali di kelas 
mereka, menyempurnakannya, dan memasukkannnya dalam portfolio mengajar mereka. 
Dorong mereka untuk mulai dengan satu kegiatan dan kemudian mengembangkan 
kegiatan baru untuk mengajar kompetensi kecakapan hidup dan indikator-indikator 
yang relevan dengan mata pelajaran mereka. 
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 HHaannddoouutt  uunnttuukk  PPeesseerrttaa  1100..11  
  

RRiinnggkkaassaann  PPeessaann--PPeessaann  UUttaammaa    
 

PPeessaann  UUttaammaa    11  
Kecakapan hidup membantu remaja untuk secara adaptif dan positif mengatasi situasi 
sehari-hari dan tuntutan hidup. Empat jenis kecakapan hidup, yaitu personal, sosial, 
akademic dan vokasional, sangat penting untuk kehidupan keluarga, masyarakat, 
pendidikan masa depan dan pembelajaran sepanjang hayat, dan partisipasi dalam dunia 
kerja. Sebagai guru, anda memilki kebijaksanaan dari pengalaman hidup yang perlu 
disampaikan dan kemampuan untuk menciptakan situasi untuk membantu siswa 
memperoleh kecakapan agar berhasil dan produktif dalam setiap lingkungan mereka. 
  

PPeessaann  UUttaammaa    22  
Untuk mengajarkan kecakapan hidup, guru-guru perlu memiliki pemahaman mendalam 
tentang makna setiap kompetensi Personal, Sosial dan Akademik. Definisi itu harus 
relevan dengan keadaan setempat—yaitu, harus merefleksikan nilai dan harapan yang 
telah ditetapkan oleh anggota masyarakat anda. 
  

PPeessaann  UUttaammaa    33  
Hampir separoh dari remaja di Indonesia tidak melanjutkan sekolah sesudah SMP, 
mereka perlu dibekali dengan kecakapan untuk hidup dan bekerja. Guru-guru perlu 
mengetahui kecakapan vokasional yang diperlukan untuk bekerja di daerah mereka 
sehingga mereka bisa menyiapkan remaja untuk hidup dan bekerja.  
  

PPeessaann  UUttaammaa    44  
Guru adalah contoh teladan. Apa yang anda katakan dan lakukan sebagai guru 
mempengaruhi: apa yang dipercaya siswa tentang diri mereka sendiri, apa yang mereka 
pikirkan tentang potensi masa depan mereka, dan bagaimana mereka memperlakukan 
diri mereka sendiri dan orang lain. Pujian, dorongan positif atas perbuatan baik, dan 
sangsi atas perbuatan buruk sangat penting untuk pembangunan karakter, 
pengembangan sikap positif dan membekali remaja untuk mencapai potensi optimal 
mereka (kecakapan hidup personal menurut Depdiknas). 
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PPeessaann  UUttaammaa    55  
Metode pembelajaran aktif dan kooperatif dapat membantu siswa mengembangkan 
kecakapan untuk hidup. Kerja tim, memecahkan masalah, mengambil keputusan, 
berpikir strategis, dan kecakapan berkomunikasi adalah sebagian dari kompetensi 
kecakapan hidup yang dirumuskan Depdiknas, yang dapat diperoleh melalui kegiatan 
pembelajaran kooperatif 
 

PPeessaann  UUttaammaa    66  
Guru-guru dapat menggunakan pengajaran dan pembelajaran kontekstual sebagai cara 
untuk mengajarkan kecakapan yang terkait dengan pekerjaan. Menggabungkan kegiatan 
pemecahan masalah, kewirausahaan, pembentukan tim dan berpikir kritis ke dalam 
kurikulum mata pelajaran adalah beberapa cara guru memperkenalkan pekerjaan 
kepada remaja. Studi kasus pemecahan masalah, misalnya, dapat membantu remaja 
mengembangkan kemampuan untuk menilai risiko, mengambil keputusan yang tepat, 
bekerja sama, dan mengenali kesempatan-kesempatan. Kegiatan kewirausahaan yang 
diajarkan melalui mata pelajaran dapat membantu remaja untuk berpikir kritis, kreatif, 
dan mandiri. Semua jenis kecakapan ini sangat penting untuk sukses dalam dunia kerja. 
  

PPeessaann  UUttaammaa    77  
Indikator adalah perilaku yang terukur dan teramati yang menunjukkan bahwa suatu 
kecakapan sudah dipelajari dan sejauh mana kecakapan itu sudah dikuasai. Guru dapat 
mengembangkan indikator tentang pengetahuan, nilai, sikap dan kecakapan dan 
menggunakan indikator tersebut sebagai alat untuk menilai kemajuan siswa mereka 
dalam mengembangkan kecakapan hidup.  
 

PPeessaann  UUttaammaa    88  
Karena anda mungkin tidak mempunyai waktu untuk mengajar semua 34 kompetensi 
kecakapan hidup, harus diidentifikasi kompetensi dan indikator mana yang paling 
relevan dengan mata pelajaran anda. Mengajar kecakapan hidup dapat menjadi mudah 
dilakukan apabila kita tahu kecakapan mana yang relevan dengan mata pelajaran kita. 
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PPeessaann  UUttaammaa    99  
Pesan Utama yang dikemukakan di sini adalah bahwa semua indikator digunakan untuk 
menilai kecakapan hidup. Indikator dapat dinilai dengan rubrik kinerja yang sederhana.  
 

PPeessaann  UUttaammaa    1100  
Suatu pembelajaran yang mengintegrasikan kecakapan hidup harus memasukkan 
kompetensi personal, sosial, akademik atau vokasional dengan menggunakan 
pendekatan ICARE. Guru harus menerapkan kegiatan pembelajaran aktif atau 
pengajaran dan pembelajaran kontekstual untuk mengembangkan sejumlah kecakapan 
hidup secara bersamaan. Guru harus menggunakan indikator lokal yang relevan dan 
rubrik kinerja kecakapan hidup untuk menilai perkembangan kecakapan hidup. Guru-
guru harus menjadi teladan yang baik karena pengembangan kecakapan hidup yang 
berhasil juga sangat tergantung pada contoh dari orang dewasa yang menjadi model 
dari sifat-sifat ini. 
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 HHaannddoouutt  uunnttuukk  PPeesseerrttaa  1100..22 

  

RReennccaannaa  PPeemmbbeellaajjaarraann  KKoossoonngg  
 
Petunjuk: Salin format judul dan rencana pembelajaran ke kertas flipchart. Rujuk kepada 
penjelasan bagian Kegiatan sebagai panduan untuk mengembangkan kegiatan yang 
mengintegrasikan kecakapan hidup. 
  
Nama Kelompok: 
Mata Pelajaran/Kelas/Semester: 
Jumlah Waktu: 
Kompetensi: 
Indikator: 
 

Waktu Langkah Kegiatan Guru Sumber dan Bahan 
 
 

 
Introduction 
 

Jelaskan Tujuan Sesi 

Sampaikan Pertanyaan Kunci 
 

 

 
 

 
Connection 
 
 

Lakukan curah pendapat tentang topik 
dengan peserta atau cari cara 
menghubungkan topik dengan 
pengetahuan yang sudah dimiliki 
peserta. Kemudian, perkenalkan konsep 
baru. 
 

 

  
 
Application 

Rujuk sesi 4-6 sebagi contohnya.  Harus 
sesuai dengan kompetensi dan indikator 
untuk mata pelajaran anda yang 
dikembangkan dalam Sesi 8 dan 9. 

 

 

  
Reflection  
 

Renungkan pertanyaan kunci 

Bicarakan bersama Pesan Utama  
 

 

  
Extension 
 

Kembangkan kegiatan extension yang 
dapat didiskusikan bersama pada waktu 
yang akan datang.  
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 HHaannddoouutt  uunnttuukk  PPeesseerrttaa  1100..33 

 

DDaaffttaarr  CCeekk  KKeeccaakkaappaann  hhiidduupp    
 

Observasi Ya Tidak 
 
Pelajaran secara jelas menerangkan tujuan dan hasil belajar 
 

  

 
Pelajaran memasukkan kompetensi yang terkait dengan kecakapan 
hidup seperti diruimuskan oleh Depdiknas  
 

  

 
Pelajaran menggunakan kerangka ICARE: Introduction, Connection, 
Application, Reflection, dan Extension 
 

  

 
Kegiatan Application merefleksikan dunia nyata dan relevan dengan 
keadaan setempat 
 

  

 
Kegiatan melibatkan siswa yang bekerja secara bersama 
 

  

 
Guru memberikan penguatan kepada perilaku positif 
 

  

 
Guru memberi teladan tentang perilaku positif 
 

  

 
Siswa secara aktif terlibat dan menikmati kegiatan yang dilakukan 
 

  

Tanggapan 

Apakah pelajaran memasukkan komponen kecakapan hidup?  
Berapa banyak komponen yang dimasukkan?  

Berapa banyak komponen yang belum dimasukkan?  

Berdasarkan jawaban anda di atas, apakah ini merupakan kegiatan yang mengintegrasikan 

kecakapan hidup? Mengapa atau mengapa tidak? 
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 BBaaccaaaann  TTaammbbaahhaann   
 

KKooddee  EEttiikk  MMeemmbbeerriikkaann  ddaann  MMeenneerriimmaa  UUmmppaann  BBaalliikk  
  

  
  = Contoh umpan balik yang konstruktif dan positif. 

 = Bukan contoh baik umpan balik yang konstruktif dan positif. 
 

Mulai reaksi anda  dengan “Saya” dan tidak “Anda” 

Anda  tidak tahu bagaimana orang akan bereaksi maka jadikan pendapat pribadi 
anda, dan bukan pendapat mereka,  sebagai titik tolak. 

 Saya menghargai cara anda menjelaskan kegiatan karena…… 

 Saya suka dengan kegiatan itu, sungguh menarik karena ………. 

 Anda membuat saya bingung ketika anda mengatakan …… 

 

Umpan balik harus deskriptif dan spesifik  

 Saya suka bagian pendahuluan anda (kita senang karena orang suka dengan 
bagian pendahuluan tetapi tidak ada rinciannya, bukan?) 

 Saya suka diagram yang anda gunakan karena membantu saya memahami 
lebih banyak tentang model pembelajaran 

 

Pusatkan pada rancangan dan fasilitasi tentang kegiatan dan tidak pada 
orangnya  

 Saya merasa bahwa harapan-harapan itu terlalu tinggi  

Saya tidak dapat memahami perintahnya 

 Tulisan snda tidak baik  

 

Pertama kali pusatkan pada perilaku penyajian dan bukan pada sifat-sifat 
kepribadian   

 Saya ingin anda melakukan kontak mata yang lebih banyak  
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 Jelas sekali anda tidak tertarik karena tidak pernah melihat kami  

 

Batasi tanggapan pada perilaku yang yang dapat diubah 

 Saya menjadi agak terganggu ketika anda terlalu banyak menggerakkan 
tangan anda  

 Anda berbicara gagap dan saya tidak paham  

 

Berhati-hatilah dengan nasehat 

 Ini yang akan saya lakukan  

 Barangkali ada satu alternatif yang dapat digunakan untuk …… 

 

Hindari generalisasi, sampaikan pada hal-hal yang spesifik  

 Saya kira anda tidak menguasai materinya dengan baik   

 Saya kira anda tidak menguasai materinya dengan baik ketika saya melihat 
anda membacanya  dari buku 

 

Berikan Umpan Balik Positif dan Negatif  

 Saya sama sekali tidak suka dengan kegiatan anda 

 Saya kira hal positif dari kegiatan ini adalah saya dapat bekerja dengan teman 
sebaya di dalam kelompok dan belajar dari mereka. Tetapi, saya kira bagian 
pendahuluan adalah bagian yang masih lemah karena anda tidak menjelaskan 
tujuan kegiatan 

 

Harapkan Umpan Balik dari Umpan Balik anda  

Berharaplah bahwa orang yang anda beri umpan balik akan merespon komentar 
anda.  Ini adalah hak mereka.  Tetapi, tidak baik apabila setiap umpan balik 
ditanggapi dengan umpan balik lagi.   
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SSeessii    

RRiinnggkkaassaann  MMoodduull  

  

 PPeennddaahhuulluuaann::    
Kegiatan ini berlangsung 15 menit dan bertujuan mengakhiri lokakarya. Dalam sesi ini, 
peserta akan bekerja dalam kelompok 6-7 orang untuk menyusun potongan-potongan 
gambar dan kata yang menggambarkan perbedaan antara kelas yang mengintegrasikan 
kecakapan hidup dan yang tidak mengintegrasikan kecakapan hidup. Jika peserta sudah 
mengikuti Sesi 10, bagikan Handout 10.1 Ringkasan Pesan Utama dan Handout 10.1 
Daftar cek Kecakapan hidup. 
  

  SSuummbbeerr  ddaann  BBaahhaann: 
 2 halaman kertas flipchart untuk setiap  kelompok 
 Isolasi 
 Lem 
 Spidol warna 
 Gambar-gambar kegiatan kelas dari pelatihan, majalah, dll. 
 Gunting 

 

RRiinncciiaann  LLaannggkkaahh--LLaannggkkaahh  KKeeggiiaattaann  
 

(1) Bagi seluruh kelompok menjadi dua kelompok besar 

(2) Bagikan bahan-bahan sambil menerangkan tujuan kegiatan 

(3) Tuliskan pertanyaan berikut pada kertas flipchart: 

 Apa yang dimaksud kelas yang mengintegrasikan kecakapan hidup? Seperti 
apakah kelas itu?  

 Seperti apakah kelas tradisional yang tidak mengintegrasikan kecakapan hidup? 

(4) Tugasi setiap kelompok satu dari dua pertanyaan di atas. 

(5) Gunakan Catatan Fasilitator di bawah ini untuk membantu guru melakukan curah 
pendapat tentang beberapa jawaban. 
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Catatan Fasilitator: 
Untuk membantu peserta  memulai kegiatan, tulis beberapa contoh di kertas flipchart dan 
minta mereka untuk mengklasifikasikan apakah contoh-contoh itu menggambarkan kelas 
yang bermuatan kecakapan hidup atau yang tidak bermuatan kecakapan hidup: 
 

Kelas yang mengintegrasikan 
Kecakapan hidup  

Kelas yang Tidak mengintegrasikan 
Kecakapan hidup  

Siswa bekerja dalam kelompok 

Guru dan siswa melakukan curah 
pendapat tentang ide-ide yang 
mengaitkan topik bahasan 
dengan pengalaman sebelumnya 

Siswa belajar melalui permainan  

Guru menilai kecakapan siswa 
melalui mengamati perilaku dan 
mengukur perubahan dengan 
indikator yang telah ditentukan 
sebelumnya 

Siswa bekerja sendiri-sendiri 

Guru menganggap siswa tidak 
memiliki pengalaman sebelumnya dan 
bertindak menceramahi siswa 

Siswa belajar melalui menghafal 

Guru menilai menggunakan 
pertanyaan pilihan ganda/pertanyaan 
tertutup  

 

 

(6) Tugaskan satu pertanyaan kepada setiap kelompok. Satu kelompok 
mendeskripsikan kelas yang mengintegrasikan kecakapan hidup sedangkan 
kelompok lain mendeskripsikan kelas yang tidak mengintegrasikan kecakapan 
hidup dalam pengalaman belajar. 

(7) Peserta merespon pertanyaan dengan membuat gambar dan menulis kalimat yang 
menggambarkan kelas yang mengintegrasikan kecakapan hidup dan kelas yang 
tidak mengintegrasikan kecakapan hidup. 

(8) Sesudah 12 menit, minta mereka untuk menempelkannya di dinding. Suruh 
kelompok-kelompok berkeliling untuk mengagumi hasil kerja kelompok lain. Jika 
mereka memilih menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk melihat 
gambar-gambar itu, biarkan saja. Sepanjang sisa waktu pelatihan, upayakan 
mereka terus mendapat informasi baru agar mereka terkesan dan selalu 
mengingat perbedaan antara kelas yang mengintegrasikan kecakapan hidup dan 
kelas yang tidak mengintegrasikan kecakapan hidup. 
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PPeerraannggkkaatt  PPeenniillaaiiaann  PPaassccaa--LLookkaakkaarryyaa    
 

Gunakan waktu satu menit untuk merenungkan apa yang telah anda pelajari. 
Kemudian secara ringkas jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini: 
 

1. Sesudah menyelesaikan lokakarya, apa yang akan anda ajarkan di 

sekolah? 

 

2. Apa tanggungjawab anda sebagai guru? 

 

3. Kecakapan apa yang menurut anda diperlukan siswa untuk 

mempertahankan hidup, hidup sejahtera dan menghadapi tantangan 

hidup sebagai orang dewasa di lingkungan setempat anda? 

 

4. Siapa yang menurut anda bertanggung jawab untuk memberi dukungan 

kepada siswa untuk mengembangkan kecakapan yang diperlukan untuk 

mempertahankan hidup, hidup sejahtera dan menghadapi tantangan 

hidup sebagai orang dewasa di lingkungan setempat anda? 

 

5. Apa yang anda pahami tentang kecakapan hidup? 

 

6. Bagaimana menurut anda kita harus mengintegrasikan kecakapan hidup 

ke dalam mata pelajaran? 

 

7. Apa manfaat kecakapan hidup:  

a) Bagi anda sebagai guru: 

b) Bagi siswa: 
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Evaluation 

Mohon bantuan anda mengevaluasi modul ini dengan menjawab 
pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 
 

NO PERTANYAAN 

1 Sesi apa dalam modul ini yang menurut anda paling bermanfaat? 

 

2 Sesi apa dalam modul ini yang menurut anda paling tidak 

bermanfaat?  

 

3 Apakah anda memperoleh semua informasi yang anda perlukan 

untuk melakukan semua kegiatan dalam modul ini? 

 

4 Apakah anda menganggap bahwa semua sesi memiliki relevansi 

dengan mata pelajaran anda? 

 

5 Apakah anda menganggap bahwa sumber dan bahan/materi yang 

dipilih untuk setiap sesi memadai? 

 

6 Sumber dan bahan atau dukungan apa lagi yang anda butuhkan 

untuk menggunakan modul ini? 
  

TTeerriimmaa  kkaassiihh  
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