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SESI 1:  Kerjasama 
 
 
Tujuan  
 
Pada akhir pelajaran, peserta harus dapat: 
1. memahamai arti kerjasama; dan 
2. memahami pentingnya membentuk koperasi 

 
 
Alat/Bahan Yang Diperlukan 
 
Papantulis  
Spidol   
Kursi  
Es lilin 
Koran   
Potongan teka-teki 
 
Durasi : 1.5 jam  
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Durasi Pelatih  Peserta  

5 menit Aktifitas No 1:   Seorang peserta akan 
mematahkan 1-2 batang es 
lilin/lidi 

 Peserta lain melihat peserta 
tersebut berusaha 
mematahkan es lilin. 

 Peserta melihat beberapa 
peserta lain dapat 
mengangkat kursi dengan 
seseorang di atasnya. 

Mematahkan batang  es lilin/lidi 

Jelaskan aktifitas tersebut. 

Seorang peserta akan berusaha mematahkan lebih 
banyak es lilin sekaligus sampai hal tersebut makin sulit 
dilakukan. 

Aktifitas No 2:  

Angkat kursi dengan seseorang duduk di atasnya 

• Minta sukarelawan (orang gemuk) lalu suruh ia duduk 
di atas kursi 

• Minta sukarelawan kedua mengangkat kursi tadi 
setinggi pinggang. 

• Minta lebih banyak sukarelawan untuk membantu 
relawan ke-2, 3 dan 4 mengangkat kursi setinggi 
pinggang. 

• Setelah relawan 1 terangkat setinggi pinggang, 
ucapkan terimakasih pada relawan-relawan lain. 

Anda dapat memanfaatkan sandiwara lain untuk 
menggambarkan sesi ini, misalnya, tarik tambang, atau 
saling dorong antara kelompok. Pada bagian awal, dua 
kelompok beranggota sama. Terus tambah anggota salahsatu 
kelompok sampai yang lain menyerah. 

10 menit Aktifitas No 3:  

Teka-teki 

• Pecah kelompok menjadi dua kelompok kecil. Masing-
masing orang harus memegang beberapa potongan 
teki-teki.  

• Mintalah peserta menyusun kembali teka-teki tersebut, 
di mana setiap kelompok bekerja sendiri-sendiri. 

• Kemudian mintalah kedua kelompok tersebut bekerja 
sama. Jika mereka masih tidak dapat menyusun 
kembali tekai-teki tersebut. Minta mereka membalik 
potongan-potongan tadi dan mereka akan 
menemukan nomornya di balik potongan tersebut. 

• Kalau masih gagal menyusun teka-teki tadi, beri 
mereka dua bingkai teka-teki. 

• Gambarkan kesamaan antara aktifitas ini dengan 
proses perdagangan ikan. Tonton filem bertema 
“strategi kelompok” (gunakan fabel untuk 
mempertegas metafora kerja tim). 

 Berusaha menyusun 
kembali teka-teki tersebut. 
Setiap kelompok 
memperoleh setengah 
rangkaian teka-teki.  

 Kelompok-kelompok 
tersebut akan menyusun 
kembali semua potongan 
dua teka-teki tadi. 

 Kelompok-kelompok 
tersebut selanjutnya akan 
mencocokkan teka-teki tadi 
dengan bingkainya. 
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15  menit Aktifitas No 4: 

Robekan Kertas – Garis Terpanjang  

• Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok 
beranggotakan lima orang setiap kelompok. 

• Suruh masing-masing kelompok membentuk sebuah 
garis. Garis ini tidak boleh terlalu dekat satu sama lain.  

• Berikan selembar koran kepada setiap kelompok 
dengan menempatkannya di depan garis. 

• Suruh kelompok-kelompok tersebut merobek-robek 
kertas tanpa memisahkannya. Angka diberikan 
kepada kelompok yang berhasil membuat garis 
terpanjang dalam sepuluh menit tanpa membuat 
koran tersebut menjadi serpihan-serpihan.  

 
Pelatih idealnya mengawasi apakah semua anggota kelompok 
ikut serta dalam aktifitas ini untuk membantu timnya 
mencapai tujuan mereka. 

Setelah sepuluh menit, suruh kelompok-kelompok tadi 
menghentikan aktifitas mereka  dengan segera. 
Kelompok yang masih bekerja setelah perintah 
diberikan kehilangan angka.  

Bandingkan kerapian kerja masing-masing kelompok 
dan cari kelompok dengan garis terpanjang. Kelompok 
inilah pemenangnya.  

 Pecah peserta menjadi 
kelompok-kelompok kecil. 
Peserta akan merobek 
koran dengan tujuan 
membuat garis terpanjang. 

 Cari yang membuat garis 
terpanjang dan bagaimana 
caranya. 

15 menit Cari gagasan utama dari ketiga 
aktifitas sebelumnya.  

Pembahasan dan kesimpulan tentang aktifitas 
sebelumnya 

Bahas hubungan antara 
aktifitas tersebut dengan judul 
modul: Koperasi  

Pertanyaan: 
• Apa yang Anda ingat dari aktifitas tersebut? 
• Kesimpulan apa yang dapat Anda ambil dari aktifitas 

tersebut? 
• Apa arti  

KERJASAMA/KOPERASI? 

Arahkan diskusi ke inti modul.  

Tabulasikan pengamatan dan pemahaman mereka di 
papan tulis.   

Perkenalkan konsep koperasi. 

 Pelajari dan diskusikan 
koperasi. 

20 menit Sajikan topik berikut ini: 
 Apa arti Kerjasama dan Koperasi? 
 Elemen kerjasama 
 Koperasi nelayan 
 Faktor-faktor yang membantu kerjasama 


