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Setelah mempelajari 
materi ini peserta dapat 
membuat persiapan 
proses fasilitasi sesuai 
dengan materi yang akan 
difasilitasinya.



a. Membuat persiapan berdasarkan situasi
umum pembelajaran

b. Membuat persiapan berdasarkan
karakteristik pembelajar yg akan
dihadapi.

c. Mengkaji tujuan pembelajaran yang 
akan dicapai

d. Menyiapkan bahan yang akan dipelajari.

e. Merencanakan metode pembelajaran
yang akan digunakan.

f.  Menyiapkan media dan alat bantu 
pembelajaran yang akan digunakan.

g. Menyusun disain evaluasi hasil
pembelajaran

Setelah selesai mempelajari materi ini peserta 
akan mampu:



1. Persiapan diri berdasarkan situasi
umum pembelajaran

2. Persiapan diri berdasarkan
karakteristik pembelajar

3. Pengkajian tujuan pembelajaran yang 
akan dicapai

4. Penyiapan bahan – bahan yang akan
dipelajari

5. Penentuan metode pembelajaran
yang akan digunakan

6. Penyiapan media dan alat bantu 
pembelajaran yang akan digunakan

7. Penyusunan disain evaluasi
pembelajaran



Ruangan  

Sumber Belajar

Waktu [durasi & jam]

Sarana Penunjang

Lingkungan



Kemampuan awal

Pengalaman kerja

Latar belakang : 
pendidikan, jabatan, pangkat, dll

Harapan & 
Kebutuhan [hasil
BLC]

Issue/ pesanan
khusus lain



“Menterjemahkan” tujuan dari
sudut kepentingan pembelajar

Mendisain strategi/ 
pendekatan pembahasan
materi

Menentukan proporsi :        
harus, perlu dan baik untuk
diketahui dan dilakukan
pembelajar

Menentukan urutan dan
alokasi waktu sesuai proporsi



Bahan inti pembelajaran :

Mengkaji Modul, Buku
Text

Bahan lain [ AVA, Media 
dll]

Bahan penunjang :

Ilmu lain yang berkaitan

Bahan aplikasi yang 
relevan



Mengkaji tujuan fasilitasi :         
Bagaimana mencapainya [ ? ]

Mengkaji Sumber daya :

Kemampuan pembelajar

Kemampuan diri
[Fasilitator]

Waktu yang tersedia

Sarana yang tersedia

Ruang yg memenuhi syarat

Jika “tidak” lakukan
modifikasi tapi tetap
memenuhi kaidah metoda



Mengkaji tujuan fasilitasi :         
Dengan bantuan/ alat apa 
untuk mencapainya [ ? ]
Mengkaji Sumber daya :

Kemampuan pembelajar
Kemampuan diri 

[Fasilitator]
Waktu yang tersedia
Sarana yang tersedia
Ruang yg memenuhi syarat
Jika “tidak” lakukan 

modifikasi tapi tetap 
memenuhi kaidah yg benar



Mengkaji tujuan :                  
Apa yang harus diukur [ ? ]
Kapan harus dilakukannya :

di awal fasilitasi
di setiap akhir fasilitasi

materi.
di akhir fasilitasi

Bagaimana cara
mengukurnya :

Lisan / tulisan
Observasi [chek list]



• Susunlah langkah – langkah persiapan fasilitasi
membuat perencanaan penanggulangan
bencana di rumah sakit propinsi tempat tim
saudara bertugas.



Terima Kasih


