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SESI 4 

 
Rancangan Sesi: Menetapkan Tujuan, Lingkup & Urutan, Metode Yang 
Bermanfaat, Aktifitas dan Simulasi Efektif, Alat Bantu dan Obyek Belajar  

 
 

Tujuan: 
 

Di akhir pelajaran, peserta harus mampu: 
1. merencanakan lingkup topik bagi sebuah modul atau sesi pelatihan 
2. menggunakan urutan logis untuk topik-topik yang dipilih sebagai modul atau 

sesi pelatihan 
3. memilih metode pelatihan yang efektif 
4. memilih aktifitas dan simulasi yang tepat 
5. memilih alat bantu dan obyek pelatihan untuk menyampaikan sesi pelatihan 

secara efektif 
 
 

Durasi:  3 jam 
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Waktu  Pelatih  Peserta  

20 menit Diskusikan faktor-faktor yang perlu 
dipertimbangkan dalam rancangan sesi pelatihan  
 

 Bertanyalah jika perlu. 
 Ingat poin-poin yang 

dipelajari dalam Sesi 1 
dan 2 

 Ingat Sesi 3 tentang 
menetapkan tujuan. 

100 menit Diskusikan langkah-langkah dalam Rancangan 
Program 
 
Langkah 1: Tetapkan tujuan yang jelas dan ringkas 
Langkah 2: Ketahui kebutuhan peserta 
Langkah 3: Susun pemikiran Anda; pelajari topik 
untuk mencari fakta, asas-asas, ketrampilan 
Langkah 4: Kumpulkan gagasan: tandai gagasan 
utama dan pendukung 
Langkah 5: Prioritaskan gagasan  
Langkah 6: Urutkan gagasan 
Langkah 7: Pilih metodologinya; usahakan 
seimbang 
Langkah 8: Buat garis besar  
Langkah 9: Rencanakan waktu dan lamanya 
Langkah 10: Rencanakan titik-titik pengawasan dan 
evaluasi  

 Simulasikan program 
pelatihan di mana 
peserta:  

- Memilih topik 
- Mempersempit topik 

sampai lingkup yang 
sesuai 

- Mengurutkan topik 
secara logis 

- Memilih metode 
pelatihan yang tepat 
untuk setiap topik 
yang dipilih 

 Buat garis besar sebuah 
sesi berdasarkan 
ketrampilan dan bakat 
tertentu. 

60 menit Ringkas langkah-langkah tersebut dengan 
menyuruh peserta menyajikan garis besar sesi 
mereka 
 Analisis program yang dikembangkan peserta 

dan beri masukan program-program tersebut 
berdasarkan logika pemilihan topik, lingkup dan 
urutan topik, serta hal-hal kecil lainnya. 

 Secara ringkas sajikan 
garis besar sesi 

 Beri umpanbalik dan 
bahas: 
- Lingkup topik 
- Urutan logis topik  
- Metode pelatihan 
- Aktifitas dan 

simulasi 
- Alat bantu dan 

obyek belajar  
 


