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SESI 2  Ketrampilan Memfasilitasi dan Mendengar 
 
Tujuan: 
 
Pada akhir pelajaran, peserta harus dapat:: 
 
1. menghitung ketrampilan memfasilitasi yang dibutuhkan seorang pelatih; 
2. mempraktekkan ketrampilan memfasilitasi; 
3. menghitung ketrampilan mendengar; 
4. mempraktekkan ketrampilan mendengar. 
 
Peralatan/Bahan yang diperlukan:  
 
Skenario Sandiwara 
Kursi  
 
Durasi: 1 jam 15 menit 
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Waktu  Pelatih  Peserta  

45  
menit 

Aktivitas: Sandiwara  
Persiapkan peserta dengan memperkenalkan aktifitas: 
peserta akan dipasangkan, diberi skenario atau 
penjelasan oleh pelatih dan diminta memerankan 
sandiwara tersebut. 
 
1. Sandiwara mendengar (1) 
Setelah sandiwara, diskusikan ketrampilan mendengar 
yang ada pada handout (misalnya, klarifikasi, pernyataan 
dll) 
2. Sandiwara lain (2-4) 
Setelah sandiwara, diskusikan emosi yang dirasakan 
peserta selama percakapan. 
 

 Perankan sandiwara 
berdasarkan arahan 
pelatih. 

 Diskusikan emosi yang 
terasa selama sandiwara. 

 Tandai perilaku yang baik 
dan buruk selama 
bercakap-cakap. 

 

10  
menit 

Menjadi seorang fasilitator… 
• Ketrampilan memfasilitasi  
• Seni bertanya 
• Jenis pertanyaan: terbuka atau tertutup? mengapa? 
• Ketrampilan berempati dan mendengar 
 

 Tandai ketrampilan 
pelatih favorit atau orang 
yang mereka temui di 
masa lalu. 

10 
menit 

Langkah-langkah menjadi seorang fasilitator yang 
efektif …  
LANGKAH PERTAMA: belajar menjadi seorang 
pendengar yang baik dan aktif.  
• Tunjukkan minat dan hilangkan penghalang umum 
• Ingat batas konsentrasi (15-20 menit) 
• Isyarat non-verbal penting 
 
LANGKAH KEDUA: Memahami apa yang terlibat 
dalam menanggapi secara empatik.  

 Pahami beragam 
tingkatan untuk menjadi 
fasilitator yang efektif dan 
tentukan ketrampilan 
mana yang perlu 
ditingkatkan serta mana 
yang sudah dikuasai 
dengan baik. 
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• Perhatikan perasaan  
• Pahami beragam tingkat empati: 
 
Tingkatan 1.0: Refleksi yang tidak akurat atau komentar 
yang mengganggu.  

 
Tingkatan 2.0: Memperbaiki pemahaman tentang 
perasaan dan keadaan tertentu orang lain, tetapi faktor-
faktor penting lainnya disalahartikan atau terlewati.  
 
Tingkatan 3.0: Tanggapan empatik yang tepat 
menangkap intisari perasaan pembicara.  

 

 Hitung dan jelaskan 
ketrampilan yang 
diperlukan seorang 
pelatih: 
- Facilitating skills 
- Listening skills 
- Questioning skills 

Tingkatan 4.0: Memperbaiki pemahaman diri pembicara. 
  

Tingkatan 5.0: Pemahaman yang Fantastis 
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