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SEBUAH PERSEMBAHAN 

 

Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa... 

Sebagai wujud tanggung jawab profesi Widyaiswara... 

Widyaiswara yang selalu belajar, mengajar  

Juga berbagi yang tiada henti... 

 

Akhirnya buku ini ditulis... 

Semoga bermanfaat bagi teman sejawat Widyaiswara 

dan rekan yang membutuhkan... 

Aamiin... 



“Sukses Melatih: bagi Widyaiswara” 

5 

 

 

 

 

Kata Pengantar 

 

Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih 

karuniaNya, akhirnya selesai penulisan buku Sukses 

Melatih Bagi Widyaiswara. 

 

Pelatihan dan pengembangan pelatihan dalam rangka 

pengembangan kompetensi merupakan tugas sehari-hari 

profesi Widyaiswara atau trainer. Sehingga Widyaiswara 

harus dapat melatih yang baik dan benar. Nah..melalui 

buku ini, saya ingin membagi sedikit kompetensi inti yang 

esensial dikuasai bagi pelatih. Semoga bermanfaat.... 

 

Saya ingin ucapkan banyak terima kasih, atas dukungan 

keluarga (isteri tercinta dan putri saya, Josephin K.C). 

Tentu juga pada teman-teman Widyaiswara dan semua 

pihak yang berkontribusi dalam isi buku yang pasti masih 

banyak kekurangan substansi yang kelupaan tentang hal-

hal penting, yang bermanfaat.                    
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Apalagi hal-hal yang sederhana.  

 

Agar apapun isi yang ada, anggap saja kebaikan yang mau 

disampaikan, setuju? 

 

Kalau begitu, mari kita lanjut. ^_^ 
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Prolog 

 
Salam sehat... 

 

Kalau boleh saya jujur. Pada awalnya, saya tidak pernah 

sekalipun, bahkan tak pernah terlintas sedikitpun niat 

untuk menuliskan buku ni. 

 

Ya, buku yang sedang Anda nikmati ini–yang berjudul 

“Sukses Melatih bagi Widyaiswara”–kelahirannya tak 

pernah saya rencanakan untuk hadir di dunia ini. 

 

Ibaratnya kalau sepasang suami-istri yang udah punya 

anak gede-gede, eh tiba-tiba “nggak sengaja”. 

 

Mbrojol deh anaknya... 

 

Tapi ya gimana lagi, se-nggak sengaja-sengajanya lahiran 

anak, namanya anak ya kudu disayang. 

 

Iya to? Udah, iya-in saja biar saya senang. 
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Lagian menyenangkan orang kan pahalanya banyak to? 

Hehehe..... 

 

Seperti halnya buku ini. 

 

Walaupun kelahirannya nggak sengaja, tapi proses 

kelahirannya memang benar-benar saya perhatikan. Udah 

seperti sepasang orang tua yang dengan sangat serius 

ngerawat anak sendiri. 

 

Saya perhatikan isinya, covernya, dan tetek-bengeknya. 

Kenapa sampai sebegitunya? 

Ya jelas kudu sampai segitunya lah! Lha wong buku ini 

kan untuk Anda baca. 

 

Jadi saya nulisnya kudu TOTALITAS. Ya, to-ta-li-tas! Titik. 

 

Sekedar berbagi cerita saja. Sebenarnya lahirnya buku ini 

adalah atas desakan indikator kinerja utama instansi 

saya. Juga tuntutan profesi saya sebagai Widyaiswara 

atau trainer.  
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Memang apa masalahnya? 

 

Masalahnya adalah, wajib Widyaiswara tiap tahunnya ada 

karya tulis ilmiah. Jadi ya buku ini.  

 

Oleh karena itulah saya lahirkan buku ini untuk mereka – 

sekaligus untuk Anda – sebagai langkah awal belajar 

melatih, khususnya untuk rekan-rekan Widyaiswara, agar 

pelatihannya tambah keren 

 

Mengapa? 

 

Bagi Widyaiswara atau trainer menjadi pelatih yang 

sukses bukan impian yang sulit diwujudkan. Dalam 

pekerjaan atau kegiatan sosial di masyarakat, bahkan di 

rumah. Sesungguhnya melatih atau mengajar secara tidak 

sadar sering kita lakukan. Melatih atau mengajar pada 

anak, adik, saudara, teman, staf, tetangga, atau orang 

lain, seperti briefing dalam rapat, setir mobil, PR sekolah 

anak-anak, komputer, masak, olahraga, dan mungkin 

banyak lagi.  



“Sukses Melatih: bagi Widyaiswara” 

10 

 

 

 

 

Apalagi profesi Widyaiswara atau trainer. Yang 

pekerjaannya ada 3 yaitu melatih, mengembangkan 

pelatihan, dan menjamin mutu pelatihan. Anda lebih 

punya kesempatan menjadi Pelatih yang sukses. Karena 

makin sering melatih maka kesempatan besar makin 

sukses melatih.  

 

Sukses melatih, mulia menjadi pelatih....maksudnya apa ? 

 

Pelatih yang sukses tentunya akan mengalirkan 4 sisi: 

1. Sisi spiritual 

2. Sisi kinerja 

3. Sisi financial 

4. Sisi kesehatan 

Sisi spiritual mengalir terus kebaikan dan pahala. Sisi 

kinerja membawa dampak performance atau kinerja bagi 

instansinya dan kehidupan sosial. Sisi financial, bisa 

mengalir terus rejeki dan sisi kesehatan akan lincah dan 

sehat terus karena banyak aktivitas 

menyenangkan.....hehehehe. 
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Ayo, sisi apa lagi? Saya yakin Anda yang sudah menjadi 

Widyaiswara/pelatih punya sisi lain yang sudah dirasakan. 

 

Potensi Pelatih, bagaimana kredibilitas Pelatih.  

Dapat dilihat dari : 

✓ Keahlian : ada yang spesialisasi atau generalis. 

Bisa keduanya.  

✓ Pendidikan, sertifikat pelatihan 

✓ Style 

✓ Pengalaman 

✓ Kelebihan 

Semua kredibilitas di atas dimunculkan, melalui Curiculum 

vitae, Foto-foto pelatih pada saat presentasi, dan 

sebagainya. Kredibilitas Ok.., maka delieverynya sudah 

enak. 

Delievery: atraktif, semangat, antusias, bahasa sederhana 

dan jelas, metode dan media/alat bantu 

pembelajarannnya keren, fun atau menyenangkan, 

experience, ada kharisma, menginspirasi.  Artinya selain 

melatih, juga menggali peserta, memberikan penguatan,  
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dan ada game/permainan yang menstimulus, verbal yang 

positip dan memotivasi. 

 

Sedangkan content, semua kita ini pasti sudah pernah 

mengikuti pelatihan. Jika diamati dari Pelatihnya, ada 

beberapa hal berikut:  

 

1. Content biasa, delievery tidak menarik. 

2. Content biasa, tapi delievery menarik.  

3. Content dibutuhkan, tapi delievery tidak menarik. 

4. Content dibutuhkan, delievery menarik.  

 

Mana yang sukses menjadi pelatih? Tentu nomor 4. 

Bagaimana nomor 2 ? Melatih hal-hal biasa tidak ada yang 

istimewa, namun dengan delieverynya yang menarik, 

seperti banyak game, metodenya outbound, humor 

sehingga pelatihannya menjadi menyenangkan bagi 

peserta.  
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Pelatih sukses ingin selalu membuat pelatihannya menarik 

dan menyenangkan bagi peserta. Pada dasarnya, sifat 

manusia senang dengan hal-hal baru. Oleh karena itu 

sesuatu  yang baru, dan beda, apalagi berkualitas selalu 

lebih menarik dan tentu membuat penasaran bagi.  

 

Tujuan melatih bukan sekedar membangun kesadaran 

tapi pasca pelatihan ada dampak berupa perubahan bagi 

peserta.   

 

Delievery baru, beda dan berkualitas itu apaan sih.....? 

 

Content yang dibutuhkan, bagaimana ? Makin penasaran 

kan...... 

 

Ini baru permulaan.  

 

Penting untuk diingat terus... Tiga Resep dari success story 

yaitu 

1. Berani mencoba dan mencoba lagi. 

2. Belajar terus 
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3. Tekun dan tidak menyerah 

 

Anda baru saja masuk ke “gerbang” ilmu teknik melatih 

untuk menuju “gerbang-gerbang” ilmu dan pemahaman 

berikutnya yang lebih besar menuju sukses melatih bagi 

Widyaiswara atau trainer. 

 

Baiklah, saya kira Anda sudah cukup mengerti apa alasan 

Anda membaca buku ini. Semoga isinya dapat Anda 

gunakan sesuai dengan apapun kepentingan Anda.  

 

Selamat menyelami samudera pengetahuan... 
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Saya mulai sesuatu stimulasi (semoga menarik...hehehe) 

 

Apakah anda berminat, berharap, 

bersedia, berangan-angan menjadi PELATIH 

handal dan terampil? 

 

Siapa yang mengenal pelatih sepakbola ... 

Jose Mourinho dan Pep Guardiola?  

Keduanya adalah pelatih sepakbola terbaik 

dunia yang sukses membawa kesebelasannya 

menjadi juara.   Apa yang membedakannya?  

Jose Mourinho, meskipun selalu sukses menjadi pelatih 

sepakbola yang menghantarkan kesebelasannya meraih 

trofi. Beliau sendiri sebelumnya adalah pemain sepakbola 

biasa-biasa saja. Sedangkan Pep Guardiola adalah 

mantan pemain sepakbola yang sukses membawa 

klubnya menjuarai liga sepakbola terbaik di dunia yaitu 

Liga Spanyol, Jerman dan Inggris. 

Jadi apa pelajarannya?  
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Menjadi pelatih yang hebat dan luar biasa, tidak harus 

sebelumnya menjadi pemain yang hebat.  

 

Demikian juga  menjadi Widyaiswara atau trainer yang 

hebat dan menginspirasi. Widyaiswara kesehatan yang 

sukses tidak harus sebelumnya menjadi tenaga kesehatan 

yang hebat. Jika sebelumnya Anda berprofesi sebagai 

perawat, katakan ....yang biasa-biasa saja, kemudian saat 

ini menjadi Widyaiswara atau pelatih bagi perawat. Maka 

sangat mungkin akan menjadi pelatih yang hebat. Pelatih 

yang berhasil sukses menghantarkan peserta 

pelatihannya menjadi perawat terbaik di instansinya.  Hal 

sama dengan Widyaiswara bidang ilmu lainnya. 

 

Masa sih ? Lebih jelasnya, nih Saya kutip...quote dari Steve 

Jobs: 

“Satu-satunya cara melakukan sebuah pekerjaan yang 

luar biasa adalah dengan mencintai apa yang saat ini 

tengah anda kerjakan”. 
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Jose Mourinho dan Pep Guardiola adalah pelatih yang 

sangat mencintai sepakbola, sehingga beliau dapat 

menjadi pelatih yang sukses. Begitu juga dengan 

Widyaiswara kesehatan, tentunya harus mencintai 

sepenuh hati bidang teknis kesehatan. Widyaiswara 

keuangan juga wajib mencintai bidang keuangan, 

akuntansi, atau manajemen. Dengan mencintai bidang 

teknisnya, maka Widyaiswara atau trainer akan 

termotivasi untuk menjadi sukses.  

 

Pelatih yang baik sangat menginginkan peserta meningkat 

kompetensinya. Content/materi pelatihan bukan saja 

hanya dapat ditransfer, tapi ditransform kepada peserta.  

Proses pembelajaran mentransfer pengetahuan baru, 

pengalaman baru dan keterampilan baru. Terjadi 

perubahan pengetahuan, sikap, keterampilannya, dan 

value peserta untuk kemanfaatan peserta dan 

pekerjaannya yang baru.  
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Hal ini mengingat bahwa tujuan peserta pelatihan, bukan 

hanya peningkatan intelektual dan kebutuhan aktualisasi 

diri saja, tapi juga terjadinya transformasi sosial.  

 

Sehingga menjadi pelatih atau trainer selain memiliki 

keahlian/expert, dan atraktif penyajianmateri/contentnya 

dituntut menjadi role model. Pelatih yang sukses memiliki 

sikap atau etika pelatih yang baik. Karena apa yang 

didengar, dilihat, dipikirkan, dirasakan oleh peserta 

menjadi pengalaman belajar.  

 

Pelatih yang sukses senantiasa membangun sikap/etika 

pelatih yang baik, lalu atraktif delieverynya dan powerfull 

contentnya.  

 

Sekarang, bagaimana sih peranan pelatih dalam 

penyelenggaraan pelatihan ? 
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Agar penyelenggaraan pelatihan berlangsung dengan baik 

dan kondusif, ada 3 unsur yang saling mempengaruhi yang 

perlu dipersiapkan. 

 

Pertama, lingkungan pelatihannya yang meliputi: ijin atau 

sertifikasi pelatihannya, penyelenggara terakreditasi, 

tempat, sarana prasarana, materi dan bahan ajarnya.  

 

Kedua pesertanya, bagaimana tingkat pengetahuan 

peserta, usianya, dan harapan yang diinginkan peserta 

mengikuti pelatihan.  

 

Ketiga adalah unsur pelatihnya. Pelatih yang baik 

melakukan persiapan untuk melatih dengan 

memperhatikan semua unsur-unsur di atas. 

 

Pelatih dikenal juga dengan beberapa julukan nih... 

 

Pelatih adalah fasilitator. Bukan sekedar melatih tapi juga 

memfasilitasi. Menjadi fasilitator, pelatih sedikit  
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memberitahu, tapi banyak bertanya kepada peserta. 

Pelatih juga menjadi motivator. Pelatih tidak mengajarin, 

namun memotivasi peserta untuk belajar.  

Pelatih yang baik memberikan inspirasi atau menjadi 

inspirator.  

Pelatih menjadi mentor bagi pesertanya. Peran Coach 

sebagai Pelatih yang menggali potensi, memberikan 

penguatan dan memberdayakan peserta.  

 

Bagaimana menjadi pelatih yang sukses itu ?   

 

Ingat quote demikian: 

• Pelatih yang biasa hanya memberitahu 

• Pelatih yang baik menjelaskan 

• Pelatih yang sangat baik atau superior 

menunjukkan. 

• Pelatih yang hebat menginspirasi 

 

 

 



“Sukses Melatih: bagi Widyaiswara” 

21 

 

 

 

 

Sehingga menjadi Pelatih yang sukses harus mempunyai 8 

hal berikut ini : 

1. Pelatih menguasai materi, mempunyai konten 

materi yang kuat.  

2. Pendekatan melatihnya: berpusat pada peserta. 

3. Membuat rencana teknik melatihnya secara 

sistematis. 

4. Menguasai kelasnya. 

5. Memilih metode pembelajaran yang tepat.  

6. Menggunakan media dan alat pembelajaran yang 

sesuai. 

7. Melakukan teknik presentasi yang interaktif. 

8. Melakukan hasil evaluasi materi pelatihannya. 

Tapiiiii  jangan puas sampai di sini. Nanti di bawah lebih 

jelas lagi gayes.... 

 

Ibaratnya b a r u  foreplay dulu, sekarang masuk ke 

proses  penetrasi ilmunya. 
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1. POWERFULL CONTENT 

 

Yuk..Siap masuk sesi intinya... 

 

Awal apersepsi dulu ya....... 

 

Content yang bagaimana yang powerfull ? hikshiks…bolak 

balik saja. 

 

Konten materi pelatihan yang kuat adalah yang 

memberikan solusi dan inspirasi bagi peserta, tentunya 

semakin diminati peserta pelatihan. Dari Pelatihnya itu 

sendiri yang menguasai materi, artinya pelatih kredibel 

menyajikannya. Pelatih merasa nyaman pada saat 

menyajiakannya, dan berbagi, bahkan 

mengabdi..hehehehe 

Lengkapnya Powerfull content, demikian ya….. 
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1. Topik 

Memilih content/materi adalah adanya 

kecocokan. Materi dan diri Anda sebagai Pelatih 

tidak bisa dipisahkan. Karena inilah output 

(produk) yang dinilai peserta.  

Materi sesuaikan dengan kebutuhan dan 

keterbatasan peserta. Untuk itu perlu riset 

sebelum dan pada saat pelatihan. Karena jika 

materi yang sulit, tapi peserta biasa-biasa saja 

akan stress. Namun materi yang mudah tapi 

pesertanya hebat-hebat juga akan bosan dan 

jenuh. 

2. Memberi solusi 

Solusi apa yang akan anda tawarkan ? 

Pada training leadership: diberikan solusi-solusi 

masalah yang muncul sesuai level manajer atau 

pimpinan.  

Pada training personal: perihak sukses, karir, 

rejeki, kaya, bahagia, bahkan surga akan jauh 

lebih diminati. 
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Pada training korporasi/organisasi: tentang 

pelayanan, akreditasi, team work, komunikasi, 

kreativitas dan inovasi akan lebih baik. 

3. Pengalaman 

Peserta senang dapat kisah-kisah pengalaman 

(true story). Pada hakikatnya seseorang butuh 

pengalaman orang lain. Makanya ada pepatah: 

“Guru dari segala imu adalah pengalaman”. 

4. Tajam (fokus). Ilmu maju terus, makanya perlu up 

to dated. Materi yang futuristik sangat menarik. 

Pelatih harus terus belajar. Karena Pelatih yang 

berhenti belajar akan kehilangan haknya untuk 

melatih/mengajar. 

5. Skenario 

Materi aplikatif, positip. Ada action plan. 

6. Inspiring 

Memberikan inspirasi 
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2. PEMBELAJARAN 

ORANG DEWASA (POD) 

 

Apa POD atau dikenal dengan andragogi ?  

(bukan Anda grogi ya...hahahaha). 

 

Begini gayes trainer... 

Pelatih perlu memahami Pembelajaran Orang dewasa 

atau disingkat POD.  

Apa konsep POD, pengertian belajar dan karakteristik 

POD. Lebih dari itu, pelatih harus tahu prinsip POD, 

etika pelatih dan implementasi POD.  

 

Mengapa penting sekali bagi Pelatih memahami POD ? 

 

Agar lebih makjlebnya lagi, nih baca terus POD di bawah 

ini ya... 
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Sebelumnya perlu tahu dulu nih.. teorinya Belajar (sorry 

ya, jika pusing banyak teorinya..hikshiks). 

 

Belajar menurut: 

Gagne: “perubahan dalam watak atau kemampuan 

seseorang yang berlangsung selama jangka waktu 

tertentu dan tidak mengangap sekedar proses 

pertumbuhan”. 

Bower dan Hilgard: “suatu perubahan yang bersifat 

permanen dalam tingkah laku manusia sebagai hasil 

pengalaman”. 

Jarvis: “perubahan perilaku atau perilaku yang 

dipengaruhi oleh situasi tertentu sebagai hasil dari 

pengalaman individu yang berulang-ulang pada saat itu, 

tetapi tidak termasuk hasil yang disebabkan oleh insting 

dan/atau kematangan”.  

Boyd, Apps, et al: “suatu tindakan atau proses yang 

dilakukan untuk memperoleh perubahan perilaku, 

pengetahuan, keterampilan dan sikap”. 
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Uno, dkk (2004): merupakan kegiatan yang dilakukan  

secara sadar untuk menghasilkan suatu perubahan, 

menyangkut pengetahuan, keterampilan, sikap maupun 

nilai-nilai”. 

 

Maknanya pada teori belajar di atas adalah belajar secara 

sadar untuk perubahan tingkah laku (behaviour), proses 

berpikir (knowledge) , keterampilan (skill).  

 

Behaviour adalah sikap perilaku, knowledge adalah 

sesuatu yang membuat seseorang tahu bagaimana 

melakukan sesuatu atau bagaimana sesuatu terjadi. 

Sedangkan skill adalah sesuatu yang dapat dilakukan 

dengan baik. 

Skill of life: 

learning to know 

learning to do 

learning to myself 

learning to life together. 
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Desain belajar semuanya ini konstruktif, artinya 

membangun pengetahuan dibalik sikap melalui 

pandangan sendiri berdasar pengalaman. Belajar orang 

dewasa bukan gelas kosong. 

Sedangkan..... 

 

Learning adalah proses meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan dan mengembangkan sikap atau keyakinan 

kita  sehingga kita memiliki kemampuan untuk membuat  

pilihan/keputusan. (Thorpe and Clifford, 2000) 

 

Konsep Pembelajaran atau learning pada pelatihan saat 

ini sudah berubah dari paradigma lama. Sebelumnya 

training and development menjadi learning and 

development.  Pembelajaran berpusat pada peserta, 

bukan pelatih ya...apalagi pada substansi atau materinya. 

Bahkan saat ini, pembelajaran berorientasi bagaimana 

dampak proses pembelajaran pada pekerjaan nantinya. 

Sehingga nih..ya. Pembelajaran pada pelatihan seyogjanya 

berkelanjutan.  Tidak hanya sepotong-potong, tapi utuh,  
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komprehensif. Paket lengkap...hehehehe.  

Pembelajaran dalam Pelatihan saat ini kolaboratif, lebih 

banyak sharing atau tukar pengalaman (sharing 

responsibility). 

Pelatihan saat ini juga sudah berkembang dari 100% 

klasikal atau tatap muka di kelas, menjadi komposisi 10 – 

20 – 70. Pelatihan dengan tatap muka atau tatap maya 

10%, Lalu dengan coaching dan mentoring 20%, sisanya 

70% praktik atau magang di tempat bekerja.  

 

Pokoknya Pelatihan saat ini keren habis...bahkan sebelum 

pelatihan, peserta belajar mandiri atau MOOC (massive 

open online course). 

 

Jadi memangnya apa sih POD atau Andragogi itu ? 

 

POD adalah ilmu dan seni membantu  orang dewasa  

belajar.  
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Lebih proses penemuan atau peningkatan pengetahuan, 

sikap dan keterampilan sepanjang hayat terhadap sesuatu 

yang dibutuhkan dan diperlukan untuk kehidupannya. 

Proses didasarkan pada kepentingan peserta. Kehidupan 

adalah pembelajaran.  

 

Orang dewasa belajar merupakan suatu kebutuhan yang 

dipenuhi hingga akhir hayat (life long learning). 

Jadi POD adalah bagaimana pelatih menstimulasi orang 

dewasa agar mampu menemukan pengetahuan yang 

dibutuhkan untuk kehidupannya. Pelatih memfasilitasi 

peserta untuk belajar.  

 

Menurut hemat saya sendiri (tidak kaya-kaya amat sih..), 

POD itu adalah pembelajaran pada suatu pelatihan 

dengan menerapkan pendekatan yang berpusat pada 

peserta yang notabene orang dewasa. Pembelajaran 

disini adalah interaksi antara pembelajar dengan pelatih 

dan atau sumber belajar di lingkungan belajar untuk 

capai tujuan belajar. 
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Dengan demikian POD merupakan ciri khas proses 

pembelajaran pada suatu pelatihan. 

 

Sehingga kunci sukses pelatihan adalah bagaimana 

melatih dengan menerapkan POD. Bagaimana penting 

atau pentiiing.. Pelatih memahami POD dengan baik ? 

Bedanya POD dengan Pedagogi (ilmu mengajar anak-

anak) ? 

Pedagogi itu pembelajaran berpusat pada pengajar.  

Jadi beda donk...siswa atau anak belajar dengan peserta 

orang dewasa belajar ?  
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Beda karakteristiknya sangat jelas, begini ya... 

Karakteristik Siswa Peserta Orang 

Dewasa 

Perlu tahu Siswa belajar 

untuk lulus 

Peserta tahu 

alasan belajar 

Konsep diri Siswa tergantung 

pada pengajar 

Peserta 

mandiri 

Kumpulan 

Pengalaman 

Pengalaman 

sedikit 

Kaya 

pengalaman 

Kesiapan 

belajar 

Pada materi 

belajar untuk 

masa depan 

Pada skill yang 

harus dikuasai 

saat ini 

Motivasi 

belajar 

Faktor luar 

(ekstrinsik) 

Diri sendiri 

(intrinsik) 

Orientasi 

belajar 

Fokus pada 

materi dan belajar 

merupakan 

proses untuk  

memperoleh ilmu 

di masa depan 

Berorientasi 

pada problem 

solving 

(problem 

centered-

orientation) 
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Lebih jelasnya proses pembelajaran berpusat pada 

pembelajar atau peserta, seperti model MASTER: 

Motivation: Memotivasi. Peserta sebagai pusat 

pembelajaran diberikan kesempatan untuk menggali dan 

memperluas pengalaman dalam mewujudkan aktualisasi 

dirinya. 

Acquiring: Peserta menemukan gap kemampuan yang 

dimiliki saat ini dengan kemampuan yang seharusnya 

dimiliki. 

Searching: melalui pencarian 

Trigger: memberikan stimulus 

Exhibiting: menunjukkan 

Reflecting: adanya refleksi 

Sedangkan tujuan peserta orang dewasa belajar, itu apa 

sih ? keren nih....sudah disinggung di atas ya sebelumnya. 
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Peserta orang dewasa mempunyai tujuan:   

1. Peningkatan intelektual 

2. Aktualisasi diri 

3. Transformasi sosial 

 

Mantap kan tujuannya peserta pelatihan.. 

 

Oleh karena itu praktik pelatihan bagi orang dewasa harus 

dengan andragogi atau pendekatan POD. Bukan dilakukan 

dengan cara-cara pedagogi.  

 

Pendekatan POD lebih menekankan pada teknik belajar 

bagi orang dewasa agar orang dewasa mampu dan mau 

belajar atau termotivasi sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. 

 

Perlu diketahui gaya belajar peserta orang dewasa, ada 

auditori, visual, dan kinestetik. Oleh karena itu pelatih  

menggunakan seluruh panca indera.  
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Termasuk juga golongan umur peserta. Ada yang baby 

boomers, generasi X, generasi Y, generasi Z.  

 

Bagaimana Implikasinya jadinya bagi Pelatih ? Berikut ini 

ya....: 

1. Iklim pembelajaran kondusif, seperti:  

✓ Lingkungan fisik:  Penataan peralatan, alat  

peraga sesuaikan fisik peserta. Penataan 

ruangan (meja, kursi) agar terjadi interaksi 

sosial. 

✓ Lingkungan sosial dan psikologis: orang dewasa 

merasa diterima, dihargai, didukung, 

bersahabat, informal, santai, dan membangun  

semangat kebersamaan. 

2. Lebih banyak diskusi dalam kelompok besar atau 

kecil. 

Bukannya Pelatih asyik bercerita, menyampaikan 

apa semua yang diketahui tapi pesertanya tidak 

belajar.  

3. Materi pengalaman nyata dan aplikasi praktis. 
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4. Metode dan teknik melatih partisipatif. 

Pelatih lebih banyak menggali, memberikan 

penguatan dan kesempatan peserta. Karena  

sesungguhnya Peserta adalah narasumber, 

sumber belajar yang kaya pengalaman. Sehingga 

terjadi knowledge sharing. 

5. Diagnosis kebutuhan belajar, perencanaan materi  

dan tujuan belajar yang jelas. 

 

Jika sudah tahu konsep-konsep POD. Sekarang Pelatih 

dapat melakukan strategi pendekatan POD. Namun 

sebelumnya, perlu tahu dulu prinsip-prinsip POD ? 

 

Prinsip-prinsip POD: (Ingat terus ya..): 

1. Appropriateness: materi-materi sesuai dengan 

kebutuhan peserta. Jika ada materi baru terkait 

dengan materi/pengalaman peserta. 

2. Recency: sesuatu yang dipelajari/diterima akhir 

paling banyak diingat. Pada akhir penyajian, 

diberikan ringkasan berupa akronim/kata kunci. 
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3. Motivation: materi yang relevan semakin 

memotivasi peserta (internal).  

4. Primacy: menarik perhatian di awal sesi. Kesan 

pertama dan informasi pada awal oleh Pelatih 

harus betul-betul sangat penting. Karena biasanya 

dipelajari sangat baik oleh peserta. 

5. Two Way Communication: adanya timbal balik, 

bukan otoritas/dominan Pelatih. 

6. Feedback: Pelatih memberi umpan balik 

penampilan/kinerja peserta. 

Active Learning: peserta giat belajar jika terlibat 

aktif proses pelatihan. (learning by doing). 

7. Multiple Sense Learning: gunakan seluruh panca 

indera, belajar jauh lebih efektif. 

8. Exercise: perlu diulang-ulang (repetisi) materi yang 

disajikan. 

 

Bagaimana sikap / etika pelatih pada POD ?  

 

Pelatih sebagai role model bagi peserta. Menjadi  
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fasilitator, inspirator, dan motivator. Harus mempunyai 

sikap/etika Pelatih yang baik. Bahkan merupakan syarat 

pertama untuk menjadi Pelatih yang sukses. Tidak bisa 

ditawar lagi.  

 

Sikap/etika Pelatih dalam pendekatan POD: 

• Memiliki rasa empati: mampu menyelami perasaan 

peserta. 

• Respek: menghargai, positip terhadap peserta, 

memberikan penghargaan, penuh pengertian, 

dengan tidak membeda-bedakan. 

• Kewajaran: jujur, apa adanya, terus terang, 

membuka diri dan memberikan respon yang 

tulus. 

• Komitmen dan kehadiran: terlibat penuh dalam 

proses pembelajaran dan aktivitas peserta. 

• Mengakui kehadiran orang lain: tidak menonjolkan diri, 

memberi kesempatan yang sama, menerima orang lain 

tanpa menilai dengan ukuran dirinya. 
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Implementasinya sebagai Pelatih pada POD adalah 

sebagai berikut:   

 

Langkah pertama, Pelatih membangun sikap/etika yang 

baik. Internalisasi dalam diri pelatih sikap asertif yaitu 

jujur, menghargai orang lain, dan punya rasa empati, serta 

komitmen.  

 

Langkah selanjutnya adalah melatih atau menyajikan 

materinya yang atraktif, jelas dan menarik. Atraktif artinya 

tidak membosankan, penyampaian materinya jelas atau 

tidak berbelit-belit. Menarik karena unik dan beda. 

Kemudian materinya powerfull, artinya daging semua, dan 

baru..serta memberikan solusi.  

 

Simpulannya: 

 

Pelatih sukses: trainer yang profesional, delieverynya 

berkualitas, juga bermoral dan beretika yang kuat.  
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Sikap/etika Pelatih yang baik adalah: 

1. Memiliki rasa empati: menyelami perasaaan peserta 

pelatihan.  

2. Respek: menghargai, tidak membeda-bedakan 

3. Jujur. 

4. Wajar: apa adanya 

5. Komitmen: kehadiran penuh dan mengakui kehadiran 

orang lain. 

 

Sekali lagi Pelatih yang sukses mempunyai kompetensi 

konseptual materi/content, kompetensi teknis melatihnya 

dan kompetensi moral. 

 

1. Punya Sikap/Etika yang baik. 

2. Atractive Delievery: proses pembelajarannya bukan 

saja mentransfer, tapi mentransform : pengetahuan 

baru, pengalaman baru dan kerampilan baru.  

3. Powerfull Content: materinya solutif, menginspirasi.
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3. Mengelola Kelas 

 

Seberapa penting mengelola kelas ? Merujuk ke bagian 

sebelumnya, sekarang pertanyaannya dipersempit lagi. 

Lebih spesifik lagi. 

 

“Seberapa penting sih Pelatih mengelola kelasnya ?” 

 

Tentu saja, kalau Anda bertanya pada saya, Manajemen 

kelas sangat penting bagi Pelatih. 

 

Bagaimana jika pertanyaannya dibalik demikian:  

 

“Suasana belajar seperti apa yang diinginkan bagi Anda 

saat mengikuti pelatihan ?” 

 

Manajemen kelas adalah suatu seni mengoptimalkan 

pengorganisasian sumber daya kelas untuk terciptanya 

proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 
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Pembelajaran pada pelatihan adalah proses interaksi 

peserta, lingkungan dan pelatih/pengajar. Pengelolaan di 

kelas secara efektif dengan menciptakan iklim positip, 

memacu motivasi peserta, dan memberikan umpan balik 

positip. 

 

Iklim pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan, 

bermanfaat bagi peserta dapat produktif dan 

meningkatkan kompetensinya.   

 

Perlunya pengelolaan kelas yang baik, sehingga iklim 

belajar kondusif dan menyenangkan. Pelatih selain 

menguasai materi atau ahli tapi juga harus memiliki 

kompetensi mengelola proses pembelajaran, ruang 

tempat pembelajaran, dinamika kelompok belajar dengan 

baik. Peranan sangat penting peranan Pelatih mengelola 

kelasnya, sehingga pembelajarannya dapat berlangsung 

secara efektif dan efisien. 
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Aspek-aspek apa saja dalam manajemen kelas yang perlu 

diperhatikan ? 

 

Mengelola kelas, perlu diperhatikan: 

1. Aspek peserta:  

➢ karakterisitik peserta yang unik. Ingat melatih 

kelas, artinya melatih peserta secara individu  

sesuai karakteristik masing-masing. 

➢ Keterbatasan fisik, seperti umur, daya tahan 

tubuh, sensistivitas panca indra. 

➢ Psikologik: dengan masalah, stress. 

2. Aspek sarana lingkungan 

➢ Sarana pembelajaran: sarana dan prasarana 

yang lengkap, digunakan dengan baik dan 

benar. 

➢ Lingkungan pembelajaran: lay out tempat 

duduk di dalam kelas dan pada diskusi atau 

role play, penataan cahaya, suhu dan suara, 

serta dekorasi. 
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3. Aspek kelompok 

➢ Adanya kesamaan maksud/tujuan dan 

harapan.  

➢ Adanya kesadaran, mau kerja sama dan saling  

terbuka. 

➢ Adanya kesamaan nilai. 

➢ Norma kesepakatan bersama. 

 

Bagaimana Pelatih mengelola kelas dengan 

memperhatikan aspek-aspek di atas ?  

 

Pelatih yang profesional, pelatih yang menciptakan situasi 

belajar menyenangkan dan kondusif, yaitu:  

1. Pelatih harus menciptakan iklim positip, dengan cara: 

✓ memberikan tanggapan yang memadai. 

✓ membagi perhatian ke seluruh peserta secara adil. 

✓ menarik perhatian kelas agar terpusat pada materi 

pokok. 

✓ memberi petunjuk pada penugasan yang jelas dan 

tegas. 
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✓ hindari kesalahan sekecil apapun. 

✓ jangan berdebat dengan peserta. 

✓ memberikan umpan balik positip. 

2. Sikap ramah, rileks. Sersan: serius santai 

3. Hubungan bersahabat dan demokratis 

4. Penyajian yang menarik dan menyenangkan. 

5. Pelatih memacu motivasi peserta, dengan: 

✓ bersikap respek, wajar. 

✓ memberikan apresiasi yang tulus. 

✓ tidak menyalahkan. 

✓ hindari menunjuk peserta. 

6. Penampilan menarik 

7. Jika ada konflik, selesaikan dengan segera.  

 

Singkatnya PAKEM 

Pembelajarannya Aktif, Kreatif, Efektif dan 

Menyenangkan.  
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Beberapa masalah/konflik yang bisa terjadi pada proses 

pembelajaran: 

1. Individual 

• Peserta yang dominan 

• Peserta acuh tak acuh, apatis, tidak 

bergairah. 

• Peserta merasa bosan, jenuh,dan stress. 

2. Kelompok 

• Kelas tidak kompak, kurang kerja sama 

• Semangat belajar rendah 

• Partisipasi rendah. 

 

Manajemen kelas dilihat dari aspek lingkungan:  

1. Tata letak tempat duduk : pola berbaris, pola diskusi, 

dan pola bermain peran. 

2. Penataan cahaya : disesuaikan dengan keperluan. 

3. Penataan kenyamanan kelas : pengatur suhu. 

4. Penataan suara : disesuaikan dengan keperluan. 
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5. Penataan posisi fasilitator dan sarana yang  

digunakan. 

 

Sikap Pelatih jika menghadapi peserta:  

➢ Pengacau: tidak usah sakit hati atau marah, namun 

berterima kasih atas komentar peserta dan 

teruskan sesi pembelajaran. Ulangi apa yang 

mereka  katakan dan beri  tanggapan. Komentari 

dengan hati-hati  bahwa apa yang mereka 
sampaikan  tidak relevan dengan sesi, dan  mungkin 

akan mengganggu  peserta lain. Ajak mendiskusik 

topik pembicaraan setelah presentasi. 

➢ Pada peserta yang serba tahu: tunggu kesempatan 

dia jeda, gunakan kesempatan itu mengucapkan 

terima  kasih, beri kesempatan peserta lain  untuk 

memberi komentar. Hentikan dengan sopan, 

ucapkan terima  kasih, lemparkan pada peserta lain  

apa  perlu dibahas lebih lanjut apa tidak ? 

➢ Pada peserta yang suka tanya, mendominasi: 

tunggu kesempatan jedah, beri ucapan terima  
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kasih. Lalu beri kesempatan peserta lain untuk 

memberikan komentar. Jika isi pertanyaan di luar 

materi pokok/sub materi pokok: minta tanggapan 

kelas, apa perlu dibahas lebih lanjut atau tidak ? 

atau bisa ditanggapi dengan pernyataan akan 

dibicarakan/dijawab selesai penyajian. 

➢ Pada peserta yang suka mengeluh: cari hal-hal  

positif dan ajak merumuskan lebih spesifik. Jika 

komentar tsb tidak relevan, ucapkan terima  kasih, 

dan keluhan-keluhan dibicarakan pada kesempatan  

lain. Jika masih tetap mengeluh, lontarkan pada 

peserta lainnya. 

➢ Yang memusuhi: jangan bersikap agresif, anggap  

dia tidak memusuhi anda. Kuasai emosi / diri anda. 

Cari cara pandang yang sama, dan  jelaskan lebih 

lanjut. Abaikan saja perbedaan  pendapat dan 

teruskan presentasi (tapi bersiap menghadapi 

serangan berikutnya). 
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➢ Yang cerewet: katakan bahwa anda  akan  menjawab 

nanti dan juga  sampaikan terima kasih atas perhatian 

mereka yang  sedemikian besar.  

➢ Tukang interupsi: tenang, tarik nafas  dalam-dalam, 

hadapi seperti si  cerewet. Teruskan presentasi dan 

minta  mereka menunggu hingga  presentasi 

selesai. Minta mereka menyimpan  pendapat 

mereka dan  menyampaikannya kembali  sesuai saran 

anda. 

➢ Suka melenceng: ucapkan terima kasih, lalu 

sampaikan bahwa  pertanyaan kurang relevan dan  

akan dijawab pada kesempatan  lain. Atau 

lemparkan atau minta pendapat peserta lain apakah 

perlu dibahas  atau tidak. 

 

Jadi gimana? Sudah siap ya kalau hadapi  perilaku 

peserta yang di atas. Hehehe.... 
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Tapi yang penting  untuk mengelola kelas, baik aspek 

sarana, prasarana, lingkungan kelas, pesertanya adalah 

persiapan pelatihnya... hehehhe. Betul khan ? 

 

Oleh karena itu, silakan Anda lanjutkan membaca buku 

ini ke bagian selanjutnya agar sukses menjadi 

pelatih...dalam pelatihan anda. 
 

Selamat belajar!
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4. MENYUSUN RENCANA 

PEMBELAJARAN 

 

Sebelum membuat Rencana pembelajaran, perlu memahami 

dulu konsep Rencana Pembelajaran.  

 

Rencana Pembelajaran adalah dokumen berisi skenario 

proses pembelajaran satu mata pelatihan dalam pelatihan.  

 

Dokumen ini menjadi pegangan Pelatih untuk menyajikan 

materi-materi pokok/sub materi pokok yang lebih rinci 

disusun selama proses pembelajaran guna capai 

kompetensi yang diharapkan. 

 

Tujuan Rencana Pembelajaran untuk memastikan 

kesiapan bagi Pelatih yang akan melaksanakan proses 

pembelajarannya. 
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Manfaatnya bagi Pelatih, Rencana Pembelajaran ini apa 

saja ? 

✓ Sebagai instrumen pengendalian bagi Pelatih 

dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Mulai 

dari pembukaan, penyajian, penutup. Sehingga 

tidak keluar dari ruang lingkup materi pokok dan 

sub materi pokok. 

✓ Diketahuinya proses pembelajaran yang akan 

berlangsung dan metode-metode untuk capaian 

tujuan pembelajaran. 

✓ Memudahkan pelatih dalam mengkomunikasikan 

kegiatan pembelajarannya kepada peserta. 

✓ Memudahkan pelatih menyusun bahan ajar, dan 

referensinya. 

✓ Memudahkan pelatih menentukan metode dan 

media/alat bantu pembelajaran yang digunakan. 

✓ Memudahkan pelatih melakukan evaluasi. 
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Rencana Pembelajaran yang baik adalah 90% dari 

keberhasilan. Karena makin memudahkan dan jelas bagi 

pelatih mencapai tujuan pembelajarannya. 

 

“Barang siapa yang naik panggung/mimbar tanpa 

persiapan akan turun tanpa penghormatan”. (Cicero) 

 

 Apa saja yang direncanakan dalam pembelajaran ? 

1. Materi (content) yang mau disampaikan 

2. Tujuan pembelajaran 

3. Cara menyampaikannya (delievery) pada tahap 

pembukaan, penyajian dan penutup. 

4. Metode pembelajaran. 

5. Media atau alat bantu pembelajaran yang mau 

digunakan 

6. Evaluasi. 

 

Prinsip menyusun Rencana Pembelajaran: 

1. Kejelasan Rumusan kompetensi.  

2. Sederhana dan fleksibel. 
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3. Kegiatan pembelajaran yang disusun sesuai dengan 

indikator hasil belajar yang telah ditetapkan. 

4. Utuh dan menyeluruh antar kegiatan yang disusun. 

Artinya mencerminkan pada suatu hasil yang dapat 

diukur keberhasilannya.    

 

Mari kita mulai langkah-langkah menyusun Rencana 

Pembelajaran....... 

 

Sebelum menyusun Rencana Pembelajaran, pelatih 

menyusun dulu Peta pencapaian hasil pembelajaran.   

 

Tujuan pembelajaran yang ditetapkan sebagai capaian 

pembelajaran: 

➢ harus mengarah pada 3 klasifikasi (Taksonomi) 

ranah capaian pembelajaran menurut Bloom, 

yaitu kognitif, afektif dan psikomotor mengacu 

pada kurikulum. 

➢ Dapat dicapai, transfer dan diaplikasikan. 

➢ SMART (specifik, measurable, achievable, relevant,  
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time bound). 

1. Rumusan tujuan secara lengkap meliputi kriteria 

ABCD   =   Audience: peserta 

Behaviour: perilaku. Kata kerja 

operasional pada Taksonomi Bloom 

sesuai dengan tingkat ranah dan tingkat 

pencapaiannya. 

Condition: syarat keadaan/objek yang 

akan dihadapi pada akhir pelatihan. 

Degree: tingkat keberhasilan (kualitas 

dan atau kuantitas) yang akan dicapai.  

 

Komponen Rencana Pembelajaran terdiri: 

• Mata Pelatihan 

• Alokasi waktu 

• Tujuan pembelajaran 

• Deskripsi singkat 

• Materi Pokok 

• Langkah-langkah Pembelajaran 
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• Metode Pembelajaran 

• Media/alat bantu pembelajaran 

• Evaluasi 

• Referensi 

• Lampiran-lampiran lembar kegiatan 

 

Lebih lanjut... Sekarang mungkin Anda bertanya-tanya... 

 

Apa langkah-langkah pembelajarannya ?  

 

Aha! Jawaban atas pertanyaan Anda di atas, akan dijawab 

pada pembahasan berikut ini. 

  

1. Pembukaan: 

Alokasi waktunya 5 – 10 %, sejak dari: 

• Perkenalan diri, raport building 

• Penyampaian topik/materi  

• Menjelaskan maksud dan tujuan 

• Kesepakatan/komitmen waktu, metode 
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2. Penyajian 

• Penyampaian content/materi inti (apa latar 

belakangnya dan permasalahannya, mengapa 

dan bagaimana solusinya) dengan interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang dan 

memotivasi. 

• Penugasan 

• Tanya jawab 

3. Penutup 

• Evaluasi 

• Kesimpulan 

 

Oke, aku udah ngerti, kalau kunci utama dari menyusun 

Rencana Pembelajaran adalah pertama tentukan topik 

dan capaian pembelajaran. Kemudian susun skenario 

pembelajaran sesuai langkah-langkahnya, sehingga 

tujuan pembelajaran tercapai sesuai yang diinginkan. 

 

“Tulis semua kegiatan yang akan dilakukan. Lakukan 

semua yang tertulis di Rencana pembelajaran”. 



“Sukses Melatih: bagi Widyaiswara” 

58 

 

 

 

5. Metode Pembelajaran 

ehem... 

Pernah dengar Pelatih mengeluh pesertanya tidak aktif 

mengikuti pelatihan ?  

 

Sebelum menjawab kesana, ada pertanyaan.... 

 

Sudahkan pelatih mengevaluasi metode pembelajarannya 

dengan metode pembelajaran yang inovatif ? 

 

Metode pembelajaran inovatif adalah proses pembelajaran 

yang dirancang Pelatih pada upaya meningkatkan potensi 

peserta pelatihan  dalam mencapai tujuanpembelajarannya 

yang berbeda dan mengandung unsur kebaharuan. Serta 

proses pembelajaran dirancang, disusun, dan dikondisikan 

untuk peserta agar belajar. Model pembelajaran inovatif 

menuntut  pelatih dan peserta   saling belajar dan saling 

membangun. 
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Metode pembelajaran yang digunakan Pelatih dalam 

memandu pembelajaran pelatihan dengan menciptakan 

lingkungan belajar dan menentukan kegiatan dimana 

peserta akan dilibatkan selama pembelajaran. 

 

Jadi manfaat metode pembelajaran bagi pelatih: 

1. Memudahkan tercapainya tujuan pembelajaran 

2. Makin mudah menggali dan memberdayakan 

potensi peserta. 

3. Memudahkan peserta menyerap content/materi isi 

penyajian. 

4. Menciptakan iklim belajar kondusif, fun dan 

memotivasi. 

 

Jadi apa-apa saja metode pembelajaran ?  

 

Sabaar..ya..pelan-pelan baca sampai habis. Di bawah nanti 

ada nih.... 
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Metode pembelajaran berikut ini: 

1. Ceramah interaktif 

Capaian belajar ranah kognitif. Lebih banyak 

mengandalkan kekuatan pelatih dalam 

menggunakan bahasa verbal dan bahasa tubuh. 

2. Curah pendapat (brainstorming) 

Bentuk diskusi dalam rangka menghimpun 

gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, 

pengalaman, dari semua peserta. Capaian metode 

ini ranah kognitif peserta. 

3. Diskusi kelompok 

Pengalaman belajar dengan saling tukar pikiran 

antar  peserta dalam kelompok. 

4. Bermain peran (role-play) 

Peserta memainkan suatu peran tertentu sesuai 

skenario sehingga pemain harus mampu berbuat 

seperti peran yang dimainkannya. Capaian 

metode ini pada ranah afektif. 

5. Simulasi 

Melakukan kegiatan tiruan dengan menggunakan  



“Sukses Melatih: bagi Widyaiswara” 

61 

 

 

 

 

alat pengganti/tiruan dalam situasi yang tidak 

sesungguhnya. Capaian metode ini pada domain 

psikomotor. 

6. Demonstrasi. 

Pelatih memperagakan suatu proses secara 

senyatanya dengan menggunakan alat/benda 

sesungguhnya dalam situasi sebenarnya atau 

tiruan. Metode ini capaian ranah psikomotor.  

7. Studi kasus 

Metode pembelajaran bertujuan untuk 

menggambarkan penerapan konsep dan teknik. 

 

Ada metode pembelajaran lain yang sering digunakan 

pelatih yaitu metode studi kecil (buzz group), coaching, 

bed side teaching, praktik lapangan, on job training, 

outbond.  

 

Pelatih yang sukses menganalisis pemilihan metode 

pembelajarannya dengan mempertimbangkan faktor-

faktor yang mempengaruhi metode pembelajaran.  
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6. Media dan Alat Bantu 

Pembelajaran 

 
 
Media dan alat bantu pembelajaran merupakan dua hal 

yang sudah lazim dipergunakan dalam setiap pembelajaran 

terstruktur. 

 

Media pembelajaran adalah penghantar/perantara yang 

digunakan Pelatih untuk untuk merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan, 

sehingga dapat mendorong pembelajaran peserta dalam 

pelatihan. Jadi media merupakan bagian integral dari 

proses pembelajaran pelatih dalam pelatihan. 

 

Adanya beragam media dapat dipilih sebagai media 

pembelajaran, sehingga penyajian content makin jelas dan 

menarik. 
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Menurut Edgar Dale (1946), media pembelajaran yang 

paling optimal adalah pengalaman nyata atau benda yang 

menyerupai aslinya. 

 

Namun pemilihan media yang interaktif berdasarkan tujuan 

pembelajaran, kesesuaian media dengan materi, 

tersedianya sarana prasarana, kemampuan pelatih dan 

karakteristik peserta itu sendiri 

 

Jenis media pembelajaran: 

1. Media cetak, seperti buku, modul, handout 

2. Media grafis, seperti infografis, diagram, gambar 

began/alur 

3. Media computer: seperti e-learning, saat ini sedang 

menjadi primadona digunakan dalam pelatihan. 

4. Media audio: MP3, Radio 

5. Media visual: slide presentasi/bahan tayang(power 

point, canva, prezi atau lainnya), animasi. 

6. Media audio visual: film/video pendek.  
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7. Pembelajaran dengan audio visual atau video 

paling banyak disukai oleh peserta. 

 

Bagaimana dengan media bahan tayang/slide ?  

Point untuk media bahan tayang/slide harus  yang 

menarik dan tentunya menginspirasi. Yang bagaimana ? 

sederhana dan simpel.  Artinya isi slide berupa point-

pointnya saja. Tentu warnanya kontras, sehingga eye 

catching.  

 

Trik pengembangan media interaktif era digital: 

1. Tentukan jenis media 

2. Tentukan topik 

3. Susun alur cerita (storyboard) 

4. Mulai buat 

5. Gunakan teknik ATM (Amati, Tiru, Modifikasi) 

6. Tetapkan sasaran (waktu, capaian 

pembelajarannya). 
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Sedangkan alat bantu pembelajaran adalah benda nyata 

yang digunakan utk memperlancar proses pembelajaran, 

agar materi yang disampaikan lebih mudah diserap oleh 

peserta (Piran W & Sasonohardjo, 2002). 

 

Alat bantu mencakup alat peraga dan alat untuk 

menunjang kelancaran proses pembelajaran, seperti LCD, 

laptop, White-board, spidol, Flipchart, Modul, dan lain-lain. 

 

OK..bagaimana sudah jelas media dan alat bantu 

pembelajaran. Sekarang ...coba jawab mana yang Anda 

pilih: 

1. Presentasinya sukses, tapi slide atau bahan  

tayangnya jelek.  

2. Presentasinya sukses, slidenya juga bagus sekali.   

3. Presentasinya jelek, slidenya bagus. 

4. Presentasinya jelek dan slidenya juga jelek. 

 

Pelatih sukses tentu memilih nomor 2. Setuju ya....tidak 

perlu debat kan..hehehehe.  
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7. Teknik Presentasi 
Interaktif 

 

Presentasi adalah komunikasi terpadu lewat suara, 

gambar dan bahasa tubuh antar Pelatih dan Peserta 

dengan melalui media.  

 

Presentasi interaktif adalah komunikasi antara pelatih dan 

peserta dengan saling memberikan stimulus dan respon. 

 

Pelatih yang sukses melakukan teknik presentasi 

interaktif. 

 

Bagaimana Teknik Presentasi Interaktif ? 

Ada 3 hal yang perlu diperhatikan Pelatih, yaitu: 

1. Materi Presentasinya baik 

Materi presentasi yang baik dan berstruktur 

terdiri tiga pondasi utama, yaitu  
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➢ Topiknya: apa Saya ahli pada topik ini ?   

➢ Tujuan presentasi: tujuan presentasi untuk 

memberikan informasi, mempengaruhi, 

menghibur, memotivasi atau menginspirasi. 

➢ Mengenali pesertanya: siapa, apa yang 

diinginkan/harapan, dimana dan dalam situasi 

bagaimana presentasi dilakukan ? 

2. Slidenya inspiratif.  

Ini sudah dibahas di atas pada media 

pembelajaran. 

3. Menyajikan presentasinya efektif dan meyakinkan 

 

Ingat Pelatih adalah bintang utama di atas panggung. 

Pelatih yang menjadi sentral, sedangkan media atau alat 

bantu pembelajaran hanyalah tools menghantar dan 

membantu interaksi pelatih dan peserta. 
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Keberhasilan komunikasi menurut Dr. Albert Mehrabian’s: 

7-38-55 Rule.  

• 7% ditentukan dengan kata-kata positip. 

Berdasarkan data, fakta dengan referensi 

terpercaya, bukan asumsi. Hal-hal yang Positip 

dan jelas. Sederhana dan mudah dimengerti. 

• 38% suara 

VITAL 

Volume. Suara minimal sampai maksimal (Kadang 

rendah, terus bersemangat, antusias atau lantang 

dan kuat) 

Intonasi. Memainkan nada naik turun, ada kata-

kata/kalimat penekanan. Tidak monoton.  

Time. Ada jedah, disesuaikan cepat dan 

lambatnya tempo 

Artikulasi. Jelas pengucapannya, kata-kata. 

Lembut. Merdu, seperti penyanyi (Broery 

Pesolima..hehehe). 

• 55% bahasa tubuh 

Postur/gestur: berdiri tegak namun rileks di  
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sentral, gerakan tangan, bahasa tubuh terbuka, 

menunjukkan perhatian. 

Ekspresi wajah/mimik: senyum, ceria, semangat 

dan bahagia. 

Kontak mata: satu persatu dengan peserta, scan 

ruangan secara berkala.   

Catatan pada komunikasi interpersonal : teknik non-

verbal, Anda musti menyamakan diri Anda pada lawan 

bicara Anda dengan cara menyamakan fisiologi. Ya, 

cobalah tiru gestur tubuhnya. Samakan bahasa tubuh 

Anda dengan bahasa tubuhnya. Buatlah Anda semirip 

mungkin dengannya. Namun, jangan sampai terkesan 

dibuat-buat. Tetaplah berperilaku secara alami. Tanpa 

pemanis buatan. 

Selain itu, cobalah samakan ritme dan intonasi bicara 

Anda. Catat polanya dalam pikiran Anda. Lalu silakan Anda 

tiru ritmenya, intonasinya, yaitu naik-turunnya nada 

ketika ia berbicara. 

 

Kalau Anda mau lebih keren lagi, samakan logat Anda 

dengan logatnya. Saya jamin, efeknya akan lebih keren! 
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Kenapa bisa lebih keren? Karena hal itu akan menciptakan 

suatu efek seolah-olah Anda memiliki banyak kesamaan 

dengannya. 
 

Coba deh perhatikan. Ketika Anda sedang di perantauan, 

bertemu dengan orang yang sedaerah dengan Anda, 

bagaimana rasanya? Seneng ya? 

Atau misal ketika Anda di luar negeri, ketemu dengan 

orang yang dari Indonesia. Beuh! Saya yakin pembicaraan 

Anda langsung nyambung dan mengalir layaknya air dari 

hulu ke hilir hihihi. 
 

Kenapa? Karena Anda memiliki kesamaan dengan orang 

yang berkomunikasi dengan Anda. Jadinya ya nyambung. 
 

Jadi begitu saudara-saudara sekalian. 
 

Gimana? Sudah bisa kita lanjutkan pembahasannya? 

Lanjut ya? Lanjuuut. ! 

 

Selanjutnya, yaitu..... 

 

Kalau tadi Anda sudah tahu tentang teknik komunikasi  

VITAL. 

 

Sekarang Anda akan mulai tahu step-step presentasi. 
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Pembukaan 

• “Ingat 5 menit pertama dari presentasi anda 

dapat menentukan keberhasilan ratusan menit 

berikutnya”. (Andrias Harefa). 

 

Presentasi Anda pada pembukaan sangat penting, karena 

mempersiapkan mental peserta untuk menerima materi. 

 

Mulailah dengan membangun kedekatan, terbuka, 

senyum, hangat, serta tunjukkan sikap antusias. 

Contohnya: menyebut nama salah satu peserta dan 

mengapresiasi seluruh peserta dengan kalimat luar biasa. 

Perkenalan, hendaknya memperhatikan posisi sejajar. 

Tidak meninggikan dan merendahkan diri, namun wajar, 

singkat, dan bermakna. Di sini saatnya menunjukkan 

kredibilitas Pelatih, siapa pelatih. 

Bangun bina suasana yang kondusif dan satu frekuensi, 

dengan energizer atau ice breaking. 
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Penyajian Isi 

• Buat menarik perhatian. 

Pastikan peserta menyadari bahwa Anda sebagai 

Pelatih memegang kendali. 

Pastikan peserta merasakan bahwa anda senang 

berada di panggung. 

Delievery yang khas (baru dan beda, berkualitas). 

Dengan pola interaksi yang bervariasi dan media 

pembelajaran yang menarik. Sehingga 

menumbuhkan motivasi belajar.  

• Memberikan stimulus. 

Bagaimana menanggapi pertanyaan peserta dan 

memberikan jawaban ? 

Hmmmm mudah saja. Asal Anda tahu caranya. 

Dan kabar baiknya, sebentar lagi Anda akan mulai 

mengerti caranya. 

Caranya begini.... 

Komentar atau pertanyaan peserta, hindarkan  
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langsung ditanggapi atau dijawab Pelatih. Tapi 

apresiasi, ulangi, dan lemparkan pada kelas atau 

peserta lain. Setelah sudah cukup komentar dan 

jawaban yang didapat. Pelatih melakukan 

pembulatan dan umpan balik yang positip. 
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8. Evaluasi Pembelajaran 

 

Pertanyaan yang sering menggelitik Widyaiswara/trainer:  

Apa manfaat pelatihan ?  

Untuk menjawab pertanyaan di atas, coba dijawab 

pertanyaan ini dulu: 

Apakah terjadi perubahan? Jika terjadi, apakah perubahan 

disebabkan oleh pelatihan?  

Banyak literatur yang menuliskan, pelatihan sangat 

bermanfaat sekali meningkatkan kompetensi peserta. 

Artinya terjadi perubahan atau transformasi kognitif, 

sikap dan keterampilan, dan penambahan value/nilai bagi 

peserta.  

Kita ketahui dalam pelatihan ada 3 unsur yang saling 

integral mempengaruhi untuk suksesnya pembelajaran, 

yaitu Pelatih, Peserta dan Lingkungan Pembelajaran 

(kelas, sarana prasarana, kurikulum, modul, konsumsi,  
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akomodasi, dan sebagainya).  Tapi sayangnya faktor yang 

mempengaruhi besar terjadinya peningkatan kompetensi 

peserta pada pelatihan adalah motivasi atau minat 

peserta itu sendiri dan sarana prasarana. Sedangkan 

Faktor Pelatih dirasa kurang mempengaruhi.  

 

Tentu hal ini menjadi tamparan telak bagi Pelatih, apalagi 

bagi pelatih yang ingin sukses melatihnya.  

 

Pening ya? Hehe. 

Tenaaang, tenaaang, insyaAllah saya akan menjelaskan 

sampai jelas dengan cara baik-baik dan kekeluargaan. 

Pokoknya saya jamin penjelasan ini akan damai sentosa, 

tanpa ada yang terluka. 

 

Macam mau menyelesaikan masalah saja! Hahaha. 

Jadi begini... 

Perlunya Pelatih melakukan evaluasi,  

 

Jadi memang apa sih evaluasi hasil belajar itu ? 
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Evaluasi hasil belajar adalah pengukuran dan 

penilaian proses pembelajaran untuk menentukan 

nilai berdasarkan kriteria tertentu  dengan 

instrument test atau non test.  

 

Fungsi evaluasi hasil belajar bagi pelatih adalah 

pengendali proses pembelajaran agar berlangsung 

sistematis sehingga efektif dan efisien.  

 

Tujuan evaluasi hasil belajar adalah mengetahui 

tingkat keberhasilan pencapaian has il belajar, dan 

umpan balik perbaikan proses pembelajaran.  

 

Evaluasi untuk melihat apakah kompetensi telah tercapai 

atau belum. Hasil evaluasi dapat digunakan, apakah 

peserta sudah kompeten, tidak kompeten atau perlu 

pelatihan kembali. 

 

Evaluasi dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau minta 

peserta melakukan/praktik.  
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Prinsip Pelatih melakukan evaluasi hasil belajar adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Tes harus dapat mengukur proses pembelajaran  

dengan jelas. 

2. Alat yang digunakan harus sesuai apa yang diukur. 

3. Tes disusun sesuai materi pelatihan dan 

keperluan tujuan evaluasi. 

4. Pertanyaan disusun sesuai tingkat/grade peserta 

yang diharapkan. 

5. Pengukuran sesuai kompetensi tujuan 

pembelajaran. 

6. Penilaian dilakukan berdasarkan acuan. 

 

Prinsipnya evaluasi dirumuskan secara jelas dan tegas, 

terukur, berguna, relevan dan sesuai dengan materi/topik 

yang disajikan.  

 

Langkah-langkah Pelatih melakukan evaluasi hasil belajar: 

1. Persiapan evaluasi pembelajaran 
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2. Pelaksanaan 

3. Pemeriksaan 

4. Pemberian skor/nilai  

 

Melakukan evaluasi perlu mengetahui juga jenis-jenis 

evaluasi hasil belajar, pengukuran dan instrumen, serta 

cara penilaian.  

 

Jenis – jenis evaluasi: bisa dengan pre test dan post test, 

sumatif, formatif, komprehensif, atau uji kompetensi. 

Pengukuran dengan test dan non test. Dengan test dapat 

gunakan pilihan berganda, wawancara dan praktek. 

Sedangkan dengan non test : portofolio, penugasan, 

observasi, self assessment. 
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Epilog 

 
Karena di depan ada Prolog..maka akhir Epilog 

ya...hehehe 

 

Rekan pembelajar, TS Widyaiswara/Trainer sekalian. Tak 

terasa akhirnya tulisan akhir... sampai juga  

 

Tak terasa Buku ini sudah tiba di ujungnya untuk dicetak. 

Dan tak terasa pula sebentar lagi Buku ini siap dibagi. 

Semoga menjadi sharing knowledge yang bermanfaat. 
 

Harapan saya, semoga Buku ini menjadi sharing 

knowledge yang bermanfaat untuk dunia trainer. Aamiin. 

Setelah Anda membaca buku ini, saran saya adalah 

tambahkan value isi buku ini jika pada saat praktik 

melatih.  Selain bahwa Anda bersikap kritis, juga agar 

Anda makin sukses menjadi Pelatih. 
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Lebih lanjut lagi. Pesan saya menganai Buku ini adalah. 

Mohon maaf jika banyak salah dan kekurangannya. 

Karena kan manusia tidak luput dari kesalahan. 
 

Jadi sangat diperkenankan untuk mengganti isi yang ada 

dalam buku ini atau memilih keputusan sendiri pada saat 

praktik melatih. 
 

Tapi kalau misal Anda ngeyel ingin mengikuti isi buku ini,  

Anda sendiri yang bertanggung jawab hehehe. 

Sebelum berpisah, saya dr. Maryono,M.Kes, 

Widyaiswara/Trainer Senior selaku penulis Buku ini pamit 

undur diri. Saya mengucapkan selamat menikmati isi buku 

ini, sekaligus terima kasih dari lubuk hati yang paling 

dalam, 

Semoga ilmunya bermanfaat, semoga ilmunya membawa 

berkah. Aamiin. 
 

Sekian. 
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tingkat kabupaten, dokter Puskesmas teladan, 

Satyalancana Karya Satya X, Lencana Pancawarsa II, 

Lencana Darma Bakti, Bakti Karya Husada Dwi Windu dan 

Satyalancana Karya Satya XX.  Akibat tuntutan profesi 
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dimuat dalam jurnal. Internalisasi Nilai dasar 

Akuntabilitas Dengan Metode Eling: Studi Kasus 

Pelatihan Dasar CPNS, buku Istilah-Istilah Dalam 

Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (Buku Ed 2018, 
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2021), Kepatuhan Petugas Kesehatan Terhadap 

Pelayanan Antenatal Yang Berkualitas di Kabupaten 

Karawang, Peran Widyaiswara Dalam Penerapan 

Teknologi Pembelajaran Era Revolusi Industri 4.0, dan 

Pengaruh Pembelajaran Etnografi Kesehatan Terhadap 

Penerapannya Pada Peserta Pembekalan Penugasan 

Khusus Tenaga Kesehatan Individual di Puskesmas.   

 

Sebagai dokter yang punya STR dan SIP, saat ini masih 

praktik mandiri dokter umum tiap sore (pada hari kerja). 

Sebagai Widyaiswara (senior trainer) aktivitas sehari-hari: 

membaca buku, menulis  dan memberikan pelatihan 

pengembangan kompetensi bagi ASN maupun masyarakat 

serta memberikan coaching.  

 

Tertarik ingin mengundang? Hubungi, 

 

WA: 0813 3836 3270, SMS: 0811 1990 467, Email: 

sebastianusmaryo@gmail.com

mailto:sebastianusmaryo@gmail.com
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