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Sesi 1 ASAS-ASAS DAN KONDISI BELAJAR  

 
Tujuan: 
 
Di akhir pelajaran, peserta dapat: 

1. berdiskusi mengapa manusia belajar; 
2. menerangkan strategi mengajar dan belajar orang dewasa; 
3. berdiskusi mengapa metode belajar kooperatif dan kolaboratif efektif bagi 

orang dewasa; dan 
4. menjelaskan “belajar aktif”. 

 
 
Durasi: 1 jam 
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Waktu  Pelatih  Peserta  

20  
menit 

Diskusikan Teori Motivasi Maslow: 
 Tinjau komponen piramida 

1. Kebutuhan psikologis 
2. Kebutuhan keselamatan 
3. Kebutuhan cinta 
4. Kebutuhan harga diri  
5. Aktualisasi diri  

 Peranan Maslow bagi pendidikan 
 Penerapan Maslow dalam pendidikan 

Beri contoh praktis cara-cara memenuhi 
kebutuhan  

 Diskusikan penerapan teori 
Maslow terhadap nelayan. 
Cari metode dan tindakan 
yang tepat untuk digunakan 
melatih mereka. 

5  menit Diskusikan Teori Kecerdasan Majemuk:   
 Mengapa orang-orang belajar dengan cara 

yang berlainan? Apa saja perbedaan-
perbedaan dalam gaya belajar tersebut? 

Beri contoh gaya belajar.  

 Diskusikan keragaman gaya 
belajar peserta saat ini dan 
nelayan yang akan dilatih.  

10  
menit 

Diskusikan strategi mengajar dan belajar bagi 
orang dewasa:  
 Orang dewasa ingin tahu bagaimana konsep-

konsep dasar dalam disiplin yang mereka 
pelajari ditetapkan. 

 Orang dewasa perlu diyakinkan agar 
memperoleh jawaban yang benar bukan satu-
satunya sasaran.  

 Orang dewasa perlu diberi hadiah untuk 
pemikiran independen mereka. 

 Orang dewasa perlu dibiasakan dengan 
berbagai metode pengajaran. 

 Orang dewasa perlu dapat mengukur pikiran 
orang lain. 

 Diskusikan mengapa 
penting bagi orang dewasa 
untuk dapat mengaitkan 
konsep lama dengan 
aktifitas belajar sekarang.  

 Diskusikan mengapa 
memperoleh jawaban yang 
benar bukan satu-satunya 
sasaran belajar dan bahwa 
ada lebih dari satu cara 
dalam proses belajar. 

 Diskusikan mengapa orang 
dewasa perlu diberi 
kesempatan untuk berpikir 
secara independen. 

 Diskusikan mengapa 
penting bagi orang dewasa 
untuk tahu apa yang 
dipikirkan orang lain. 

5  menit Diskusikan falsafah dan asas-asas pembelajaran 
orang dewasa: 
 Menangkap struktur 
 Memadukan bagian-bagian 
 Bertindak nyata  
 Menggunakan umpanbalik untuk hasil yang 

lebih baik 
 Merefleksikan sasaran-tindakan-umpanbalik 

 Diskusikan mengapa tugas 
praktis lebih mudah 
dikerjakan daripada tugas 
konseptual. 
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5  menit Gambarkan belajar aktif: 

• Belajar secara aktif lebih efektif daripada 
menerima informasi secara pasif. 

• Guru adalah fasilitator, pelatih, atau bidan, 
“pendamping”, dan bukannya “si serba tahu ". 

 Diskusikan mengapa belajar 
secara aktif lebih efektif 
daripada menerima 
informasi secara pasif. 

10  
menit 

Nomori dan gambarkan berbagai strategi, 
ketrampilan dan teknik yang berguna dalam 
Metode Belajar Kooperatif dan Kolaboratif: 
• Organisir. 
• Pertahankan individualitas dalam kelompok.  
• Fokus pada sasaran, bukan cara. 
• Pertahankan relevansinya dan jaga tetap dalam 

perspektif. 
• Bentuk kelompok secara hati. 
• Optimalkan lewat ukuran. 
• Awasi dan atur. 
• Mulai dengan yang kecil. 
• Sesuaikan metode Anda. 
• Cari kesempatan. 
Persiapkan ketrampilan sosial yang diperlukan 
antar peserta 

 Diskusikan berbagai 
strategi, ketrampilan dan 
teknik yang menurut 
peserta bermanfaat dalam 
mempelajari hal-hal baru. 

5  menit Ringkas beragam aspek dalam proses belajar 
orang dewasa yang telah dipelajari kelompok-
kelompok tersebut: 
 Strategi mengajar dan belajar 
 Belajar secara Kooperatif dan Kolaboratif 
 Belajar secara aktif 

 

 Jelaskan strategi mengajar 
dan belajar di kalangan 
dewasa. 

 Diskusikan mengapa 
metode kooperatif dan 
kolaboratif manjur bagi 
orang dewasa. 

 Jelaskan “belajar secara 
aktif”. 
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