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FAKTOR-FAKTOR UNTUK DIPERTIMBANGKAN DALAM MERANCANG SESI 
PELATIHAN  
 
Ketika merancang sebuah program pelatihan, Anda wajib mempertimbangkan 
pertanyaan-pertanyaan berikut: 
 
• Apakah program tersebut dalam jangkauan kemampuan peserta? 
• Apakah program tersebut sudah disesuaikan dengan jenis kecerdasan/peserta yang 

beragam? 
• Sudahkah Anda memeriksa kembali materi Anda/koreksi diri? 
• Dukungan apa yang tersedia? 
• Apakah bahan dan aktifitas jelas? 
• Apa yang perlu dipelajari peserta? 
• Apa aspirasi dan sasaran peserta? 
• Adakah jurang antara aspirasi peserta dan tingkatan kinerja? 
• Apakah potensi masalah dalam program tersebut? 
• Apakah kondisi fisik lokasi pengajaran optimal? 
• Apakah materi jelas dan transparan/tidak berpotensi membingungkan atau 

menimbulkan kesalahpahaman? 
 
LANGKAH-LANGKAH DALAM MENYUSUN SESI  
 
Lankah 1 
Ciptakan tujuan yang jelas dan ringkas: komponen penyusun tujuan (ABCD)   
• Siapa yang akan mempraktekkan perilaku tersebut atau bekerja untuk mencapai tujuan?  
• Apa yang harus dapat dilakukan peserta? 
• Di bawah kondisi apa Anda ingin peserta mampu melakukannya? 
• Seberapa baik hal tersebut harus dilakukan? 
 
Langkah 2 
Ketahui kebutuhan peserta. 
• Ketahui tingkat pengetahuan peserta 
• Ketahui ketrampilan peserta 
• Ketahui perilaku relevan peserta 
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Langkah 3 
Atur pikiran Anda; riset topik untuk mencari fakta, asas, dan ketrampilan yang 
dibutuhkan. 
 
Langkah 4 
Kumpulkan gagasan; tetapkan gagasan utama dan gagasan dasar terkait lainnya. 
 
Langkah 5 
Prioritaskan gagasan.  
• Apa yang perlu Anda ketahui atau lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? 
• Apa yang baik untuk diketahui atau dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? 
• Apa yang sekedar baik atau menyenangkan untuk dilakukan? 
 
Langkah 6 
Urutkan gagasan: 
• Pilih satu cara untuk mengatur gagasan. Apakah skema jendela atau skema teka-teki 

menggambarkan pikiran Anda? 
 
Cara mengorganisir gagasan: 
 
Gambar-gambar berikut ini menunjukkan beragam cara untuk mengorganisir gagasan. 
Sebagai contoh, kita mengambil teori Maslow dengan skema piramid untuk menunjukkan 
susunan hirarkis kebutuhan manusia. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

Lingkaran Konsentris Hirarkis/Piramida Jendela  Kepingan Teka-teki 
 

  
Desain melingkar Jaring/Clusters Proses Linier  
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Desain kolom kuil Desain mata kerbau Desain jam pasir  Desain pro dan kontra 

  

 

Desain Keong berongga Desain Jam Pasir Horisontal Desain Payung 
 
Langkah 7 
Pilih metodologi Anda; cara Anda mempersiapkan dan menyampaikan sesi Anda. 
Ciptakan keseimbangan dan variasi. 
 
Langkah 8 
Isi garis besar/kerangka kerja: (Anda boleh menggunakan panduan sesi TOT ini sebagai 
map atau membuat sendiri)  
• Tulis pendahuluan, tubuh, dan kesimpulan 
• Pilih poin-poin yang menarik: humor; pertanyaan; contoh;anekdot, gambar; statistik, dll. 
 
Langkah 9 
Rencanakan waktu dan lamanya. 
 
Langkah 10 
Rencanakan monitoring dan evaluasi 
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RANCANGAN SESI AKTIFITAS  
 
Lakukan langkah-langkah berikut ini dalam merancang suatu program pelatihan dan 
rancang aktifitas partisipatif Anda sendiri bagi proses pendidikan nelayan. 
 
Tujuan: 
 
Belajar merancang inti sebuah sesi  
Ciptakan sesi dan aktifitas Anda sendiri untuk dilakukan bersama nelayan. 
Bagilah aktifitas Anda dengan pelatih lain sehingga mereka dapat memperluas portofolio 
aktifitas mereka. Kembangkan ketrampilan Anda dan belajarlah dari yang lain. 
 
Metodologi: 
 
1. Gunakan lima menit untuk memikirkan ketrampilan Anda dan menentukan bidang 

apa yang ingin Anda ajar (pemasaran, pembiayaan, manajemen usaha dan pengelolaan 
sumberdaya manusia) (5 menit). 

2. Cari sebuah subyek khusus untuk disampaikan kepada para nelayan (Anda boleh 
melihat contoh di bawah untuk menentukan subyek Anda) (5 menit). 

3. Tentukan isi yang akan diajarkan (30 menit) 
4. Ciptakan aktifitas yang akan menggambarkan isi (30 menit). 
5. Kembangkan panduan sesi Anda (30 menit) berdasarkan “10 steps in Program Design”. 
6. Sampaikan aktifitas Anda (maks 20 menit/orang) 
 
Contoh topik potensial: 
 
1. Pengapalan pertama yang efektif 
2. Memasarkan ikan Anda kepada pembeli potensial 
3. Belajar dari pesaing Anda  
4. Kontrol kualitas produk pada saat membungkus pesanan Anda. 
5. Buat struktur kerjasama yang baru. 
6. Bandingkan praktek penangkapan ikan terbaik vs dampak penangkapan ikan dengan 

racun dan bom 
7. Melacak pendapatan dan pengeluaran. 
8. Rencanakan membeli fasilitas pengolahan yang baru 
9. Kembangkan program tabungan 
 
 
 


