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REFLEKSI SESI #2
• Pengembangan keterampilan personal ditujukan agar anak mampu menjalani kehidupan sehari-

hari dengan baik, membangun kepercayaan diri, serta menjadi pondasi keterampilan sosial & 
profesional

• Keterampilan personal: mengelola kesehatan dan keselamatan, manajemen diri, komunikasi
personal, literasi dasar, menggunakan teknologi dengan sehat, memasak, keuangan pribadi

• Keluarga dapat terlibat dalam proses pengembangan keterampilan personal sejak anak berada
dalam usia dini. Jika terlambat memulai secara terstruktur, mulai dengan membangun
kepercayaan diri anak sambil memberikan stimulasi teknis

• Tak ada jalan pintas & instan karena membangun budaya dan keterampilan membutuhkan
proses panjang

• Membangun budaya membutuhkan keteladanan & kebiasaan baik. Keterampilan membutuhkan
latihan bertahap dan jam terbang.
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MATERI WEBINAR
• Proses pengembangan keterampilan
• Pengembangan keterampilan sosial
• Keterampilan berkomunikasi
• Keterampilan melayani
• Keterampilan bertransaksi
• Keterampilan melakukan perjalanan mandiri
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3 POLA 
PENGEMBANGAN
• Pengembangan Personal
• Pengembangan Sosial
• Pengembangan Profesional



KETERAMPILAN SOSIAL

Berbasis 
keterampilan 

personal

Kenyamanan 
dengan diri sendiri 
menjadi pondasi

Berinteraksi 
dengan orang lain

Menjadi diri 
sendiri

Menjadi bagian 
dari kelompok

Dimulai dari 
lingkungan 

terkecil (keluarga)
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KETERAMPILAN 
SOSIAL DASAR

Keterampilan Berkomunikasi

Keterampilan Melayani

Keterampilan Bertransaksi

Keterampilan Melakukan 
Perjalanan Mandiri
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KENYAMANAN DIRI & EMPATI 
SEBAGAI PONDASI
• Kenyamanan diri: merasa bahagia dan terampil dengan dirinya

– Tidak rendah diri atau malu dengan diri sendiri

– Kemandirian dasar: berbicara & berkomunikasi

• Empati: kemampuan menempatkan diri dalam posisi orang lain

– Manfaat: memperkaya sudut pandang, tidak egois, membangun kemenangan bersama, leadership

– Prinsip:

• Anak bukan raja, orangtua bukan pelayan

• Libatkan dengan beragam pengalaman berkaitan keinginan

• Ceritakan tentang kondisi keluarga

• Berbagi nilai-nilai tentang “Keluarga sebagai satu tim”

• Terlibat dengan pengelolaan rumah

• Paparan melalui buku & film

• Pembahasan peristiwa sosial dalam keseharian
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KETERAMPILAN BERKOMUNIKASI

Tujuan

• Anak terampil berinteraksi 2 
arah dengan orang lain

• Anak terampil berinteraksi 
dalam kelompok

• Komunikasi sebagai alat
pengembangan profesional

Pondasi

• Anak merasa nyaman 
dengan dirinya

• Keterampilan berbicara
• Empati
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KETERAMPILAN BERKOMUNIKASI

Komunikasi dua arah

• Berkenalan
• Sama-sama bermain
• Berbicara-mendengarkan

Komunikasi kelompok

• Berkenalan dengan orang 
baru
• Bermain bersama
• Berbagi & bekerjasama
• Mengenal aturan main

CAKUPAN
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Ekstrovert

• Berbicara lancar dan suara lantang
tentang apapun

• Berdiri dekat dengan lawan bicara
• Menanggapi dan menginterupsi 

percakapan secara langsung
• Banyak menggunakan ekspresi 

muka dan bahasa tubuh
• Semua orang dianggap temannya
• Masuk dalam situasi baru dengan 

mudah
• Merasa bersemangat setelah 

kegiatan bersama
• Merasa capek atau bosan kalau 

terlalu lama sendirian

Introvert

• Berpikir panjang sebelum berbicara
• Menjaga jarak dengan lawan bicara
• Mengamati pembicaraan
• Menahan diri untuk mengungkapkan 

ekspresi
• Bersahabat dengan sekelompok 

kecil
• Membutuhkan waktu untuk 

menyesuaikan diri dalam situasi 
baru

• Merasa lelah dalam keramaian yang 
terlalu lama

• Menikmati suasana tenang dan
kesendirian
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EKSTROVERT & INTROVERT
• Introverts’ and extroverts’ brains are “wired” differently

• Tak ada masalah menjadi introvert

• Anak ekstrovert dan introvert memiliki kebutuhan yang berbeda

• Ekstrovert belajar melalui interaksi dan berbicara, introvert belajar
melalui proses mengamati dan refleksi

• Anak akan menemukan pola yang sesuai dengan dirinya
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EKSTROVERT & INTROVERT

TIPS

• Jangan diburu-buru, mulai dengan perlahan

• Berikan waktu yang lebih longgar

• Berikan kenyamanan pada anak (mereka boleh tidak bergabung, boleh breaks)

• Apresiasi jika ada pencapaian sosial (awalnya takut, berani bernisiatif)
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Kesalahan:
• Menyamaratakan semua anak
• Menuntut semua anak mahir secara sosial
• Melabeli anak secara negatif
• Tidak memberikan waktu anak beradaptasi



KETERAMPILAN BERKOMUNIKASI
TAHAPAN UMUM

• Percaya diri dan nyaman dengan diri sendiri

• Mengobrol dengan orang dikenal

• Berkenalan dengan orang baru

• Mengobrol dengan orang baru

• Menjadi bagian kelompok
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KETERAMPILAN BERKOMUNIKASI
Mengobrol 

(memperbaiki 
kemampuan bicara)

• Mengenali jumlah 
dan kualitas 
kosakata

• Kapan pun menjadi 
kesempatan 
mengobrol

• Meminta anak 
bercerita

• Membahas buku 
cerita anak 
(mengenalkan emosi, 
komunikasi non-
verbal)

Pertemanan 
lingkungan

• Main di taman, sepak 
bola, sepeda, taman 
bacaan, basket

• Kegiatan ibadah 
(pengajian, sekolah 
Minggu)

• Perayaan 17-an

Persahabatan keluarga

• Kegiatan bersama: 
jalan, nonton, 
menginap, camping

• Travelling bersama
• Kegiatan non-

kompetisi

Klub kegiatan

• Kegiatan tim: basket, 
futsal

• Pertunjukan
• Pertandingan

PROSES STIMULASI
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KETERAMPILAN BERKOMUNIKASI
• Karena setiap anak berbeda (ada yang pemberani, ada yang pemalu, ada yang 

penakut, ada senang di keramaian, ada yang menikmati kesendirian), orangtua
perlu menyadari kondisi ini
• Orangtua perlu memberikan lingkungan yang nyaman, di mana anak diterima

apa adanya dan tidak dilabeli secara negatif
• Orangtua memberi contoh interaksi dalam pergaulan bersama anak-anak lain 

(berkenalan, memulai percakapan, menjadi bagian dari kelompok, berkontribusi)
• Jika anak belum siap untuk memasuki lingkungan baru, berikan waktu dan ruang

yang lapang untuk beradaptasi hingga dia merasa nyaman.
• Stimulasi, stimulasi, stimulasi (terutama untuk meningkatkan keterampilan

berbahasa)

TANTANGAN & TIPS



KETERAMPILAN 
MELAYANI

Menumbuhkan empati

Melatih kontribusi

Belajar bertanggung 
jawab

TUJUAN



KETERAMPILAN 
MELAYANI

Melayani saudara dan
anggota keluarga

Melayani 
lingkungan/komunitas

Melayani melalui karya

CAKUPAN



KETERAMPILAN MELAYANI
Pekerjaan

rumah

• Keluarga 
sebagai satu 
tim

• Semua orang 
mengambil
peran dan
tanggung
jawab

• Setiap orang 
berkontribusi

Melayani
keluarga

• Membantu
sebagai
kewajiban & 
sukarela

• Membantu
untuk seluruh
anggota
keluarga

Melayani
komunitas

• Kegiatan 
sosial yang 
dilakukan 
orangtua

• Orangtua
merancang
kegiatan
melibatkan
orang banyak

Berdagang/
berorganisasi

• Mengikuti 
bazar

• Menjadi
panitia
kegiatan

PROSES



PROSES 
BELAJAR 
MELAYANI

1. Mengizinkan anak membantu

2. Melayani secara insidental

3. Anak belajar bertanggung jawab 
rutin

4. Tingkatkan kualitas melayani



PERKEMBANGAN KUALITAS MELAYANI

Melakukan sebagai kewajiban

Melakukan dengan sukarela

Melakukan dengan sukacita

Mengajukan diri untuk melakukan



PENGALAMAN PRIBADI
Pekerjaan rumah

• Yudhis: menyeterika, 
memasak, mencuci 
piring

• Tata: mencuci pakaian, 
mengatur meja makan, 
memasak, mencuci 
piring

• Duta: mengisi air 
minum, membantu 
mengatur meja makan, 
mencuci piring

Melayani keluarga

• Memasak untuk 
keluarga

• Membeli barang ke 
toko

• Mengajari/menemani 
Duta

Melayani Klub Oase

• Menyiapkan tempat 
kegiatan

• Melayani tamu
• Merapikan tempat 

kegiatan



KETERAMPILAN MELAYANI

Teladan dari 
seluruh anggota 

keluarga

Satu tim saling 
tolong-menolong

Ajarkan cara 
melakukannya & 
berikan alat kerja 

yang enak

Apresiasi 
kesediaan, perbaiki 

kualitas

Sampaikan jika
apresiasi dari luar

(social 
acknowledgement)

TIPS



KETERAMPILAN BERTRANSAKSI

Anak terampil 
bertransaksi dengan 

orang lain

Anak terampil 
bertransaksi dengan 
setting sosial yang 

beragam



KETERAMPILAN BERTRANSAKSI
• Berbelanja bersama

– Mencari barang yang akan dibeli

– Membuat daftar belanja

– Melakukan pembayaran

• Berbelanja di warung dekat rumah
– Menemani orangtua

– Ditemani orangtua

– Dipantau dari jauh

– Berbelanja sendiri

• Berbelanja di supermarket & pasar
• Berjualan: bazaar

PROSES



PENGALAMAN 
KELUARGA

• Mencari barang
• Membuat daftar belanja
• Membayar

Terlibat dalam transaksi belanja 
bulanan

• Melihat proses belanja
• Terlibat proses transaksi sebagian barang yang 

dibeli
• Melakukan proses belanja sendiri

Berbelanja di warung

• Terlibat membantu membawakan barang
• Membeli sebagian belanja
• Berbelanja sendiri

Berbelanja di pasar tradisional



KETERAMPILAN
BERTRANSAKSI

Libatkan anak dalam kegiatan 
bertransaksi

Beri kesempatan anak berbelanja 
kebutuhannya sendiri

Awali dari proses yang pasti 
(supermarket) menuju tidak pasti (pasar 
tradisional)

Jam terbang akan meningkatkan
keterampilan

TANTANGAN & TIPS



PERJALANAN MANDIRI

Kemandirian Membangun 
kepercayaan diri

Anak bisa melakukan 
perjalanan ke 

manapun dan kembali 
dengan selamat

TUJUAN



PERJALANAN MANDIRI

Self 
management

Berkomunikasi
dengan orang 

baru

Membaca 
petunjuk/peta

Melakukan 
transaksi

Membawakan 
diri

CAKUPAN



PENGALAMAN OASEKSPLORASI

Perjalanan ke 
luar kota

Melakukan 
riset makanan

Naik 
kendaraan 

umum

Menginap di 
rumah 

penduduk
Tanpa gadget Bekal uang 

terbatas



PERSIAPAN

Penugasan individual

• Mencari quote
• Melakukan wawancara 

pribadi
• Permainan peniti
• Membuat laporan

Penugasan kelompok

• Melakukan wawancara
• Membuat laporan



PERJALANAN & KEGIATAN

Perjalanan

• Memilih kendaraan
• Memesan tiket
• Melakukan perjalanan

Kegiatan

• Mencari lokasi tujuan 
dengan kendaraan umum
• Menginap di rumah warga
• Melakukan wawancara
• Membuat laporan



PERJALANAN MANDIRI

Terbiasa melakukan perjalanan

Naik kendaraan umum

Melakukan perjalanan sendiri (dalam kota)

Perjalanan ke luar kota (bersama teman)

Perjalanan ke luar kota (sendiri)

TAHAPAN PROSES



PERJALANAN MANDIRI

Berangkat dari rasa aman dan nyaman, naik 
bertingkat dan bertahap

Pengalaman berkelompok membuat proses 
perjalanan lebih menyenangkan

Naik kendaraan umum menaikkan stamina 
kelapangan hati dan daya survival anak

TANTANGAN & TIPS




