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Kata fasilitator berasal dari bahasa latin “fasilis” yang artinya: mempermudah. 
Memfasilitasi dapat diartikan sebagai proses yang memudahkan sekelompok orang 
dalam mencapai tujuan. Fasilitasi juga berarti menjembatani orang-orang dalam 
mengungkapkan pendapat, menggali ide, menyelaraskan pemahaman dan 
mengambil keputusan.  
 
Dalam konteks pendampingan kepada murid, fasilitasi menjadi sebuah kompetensi 
yang dibutuhkan Guru agar dapat memenuhi kebutuhan murid dalam berproyek. 
Artinya, bagaimana guru menggali informasi dari murid-muridnya, memampukan 
murid dalam melakukan refleksi, mendorong murid-murid dalam mengungkapkan 
pendapat, menggali ide, menyelaraskan pemahaman sehingga murid dapat 
mengambil kesimpulan dan mengambil keputusan dalam berkarya. Semakin kritis 
seseorang dalam belajar, semakin besar rasa keingintahuannya dalam membangun 
dan mengembangkan pemahaman komprehensif mengenai pengetahuan, 
pengalaman dan perilaku sehinggga ia belajar bagaimana mempertimbangkan, 
membuat penilaian, mengambil pilihan dan memutuskan sesuatu. 
 
Guru sebagai fasilitator akan berusaha untuk mengangkat potensi murid-murid yang 
tersembunyi ke permukaan, dari pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki murid. 
Kritis dimaksudkan tidak hanya mengajukan pertanyaan, tetapi juga menantang 
asumsi, analisis, gagasan dan menghadirkan empati kepada murid. Ketika Guru 
mendapat informasi dari murid, Guru memampukan murid dalam melakukan refleksi, 
memecahkan masalah atau menggali ide sehingga murid dapat mengambil 
kesimpulan dan membuat keputusan.  
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Dengan demikian, fasilitasi terdiri dari: 
a. Langkah-langkah praktis yang memudahkan murid-murid mencapai tujuan. 
b. Memampukan murid mengungkapkan pandangan tentang masalah yang mereka 
hadapi. 
c. Memampukan murid untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. 
d. Memampukan murid mengambil keputusan untuk ditindaklanjuti. 
 
Guru akan mendampingi murid dalam proses berproyek. Guru mendorong murid-
murid di dalam kelompok untuk terlibat aktif. Dengan melibatkan murid dalam 
memecahkan masalahnya atau menghasilkan keputusan/kesepakatan secara aktif, 
maka belajar juga terjadi secara aktif. Keterampilan fasilitasi akan mendukung 
proses belajar berjalan lebih efektif. 
 
Fasilitasi menjadi salah satu cara mendorong sebuah kelompok – dalam konteks ini 
kelompok murid - bergerak menuju perubahan yang diinginkan. Prinsip fasilitasi 
adalah memberdayakan semua murid dalam kelompok, dalam mengambil peran dan 
tanggung jawab serta menjalankan keputusan. Untuk itu, dalam fasilitasi, penting 
untuk membangkitkan kesadaran menuju kesadaran kritis, kolaboratif, adil dan 
setara, melalui dialog yang memberdayakan. Kesadaran kolektif merujuk pada 
kesadaran mengenai apa tujuan setiap orang hadir bersama-sama dalam sebuah 
ruang diskusi/pertemuan. Kesadaran kritis merujuk pada kehadiran setiap orang 
dalam ruang pertemuan adalah untuk membebaskan dirinya dari ketidakberdayaan. 
Kolaboratif merujuk pada kerja sama, dan untuk mencapai tujuan bersama. Keadilan 
dan kesetaraan adalah tindakan saling menghormati dan menghargai setiap 
pengetahuan dan pengalaman masing-masing; inklusif dan non-diskriminasi; tidak 
ada yang lebih tahu dan tidak ada yang tidak tahu apapun; tidak pilih kasih; semua 
orang dapat saling belajar, mendengarkan dan punya hak untuk bersuara. 
 
Peran Guru sebagai Fasilitator 
 
Dalam fasilitasi, forum menjadi milik bersama, bukan milik guru atau milik satu atau 
dua murid saja. Oleh karena itu, dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator, 
Guru berperan sebagai pendamping yang memandu para murid untuk: 

• Mengeluarkan seluruh ide, pendapat dan pertanyaan 
• Memproses informasi dan menggali insight dari dalam diri 
• Menghasilkan komitmen untuk menjalankannya 
• Melakukan refleksi. 

 
 

1. Sikap Dasar Fasilitator 
Sikap dasar yang harus dimiliki seorang Guru dalam menjalankan perannya 
sebagai fasilitator: 
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a. Kesadaran diri. 

Memiliki kesadaran diri untuk hadir sepenuhnya mendampingi kelompok 
agar tujuan mereka tercapai. Memiliki kesadaran diri berarti menerima 
segala perbedaan, memberi waktu bagi otak untuk berpikir, mengelola 
emosi, fleksibel dan bersiap terhadap dinamika yang mungkin akan terjadi 
dalam sebuah kelompok. 
 

b. Demokratis 
Sikap demokratis memungkinkan seorang fasilitator menghargai 
perbedaan, keberagaman, toleransi, saling memahami, menjalin hubungan 
yang positif dan mendorong murid-murid dalam kelompok mengambil 
keputusan yang bertanggung jawab. 
 

c. Sistematis 
Berpikir sistematis memungkinkan fasilitator membuat proses fasilitasi dan 
alur percakapan menjadi terstruktur dan terukur. Hal ini berguna agar 
fasilitasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Ini termasuk 
menyiapkan lingkungan yang sehat bagi kelompok untuk memiliki sikap 
dan pemikiran yang terbuka. 
 

d. Observatif 
Melihat dan memetakan kebutuhan individu atau kelompok dengan jelas, 
menerima umpan balik, mendengarkan murid dengan perhatian sebanyak 
mungkin, dan menangkap sudut pandang yang berbeda untuk membantu 
kemajuan murid-murid. Observasi dapat membantu fasilitator mengamati 
bagaimana konflik/ perbedaan pendapat terjadi, kapan harus 
mengintervensi, bagaimana cara mengintervensi dengan tepat. 
 

e. Empati 
Memahami situasi dan kesulitan yang terjadi, memahami latar belakang 
dan konteks budaya setempat dimana kelompok berada, reflektif, agar 
dapat membantu murid-murid lebih terbuka terhadap perubahan. 
 

f. Percaya diri 
Memampukan diri, mempunyai semangat dan daya lenting, melihat 
peluang, mengambil risiko dan mengatasi hal-hal yang tidak terduga, serta 
mengungkapkan konsekuensi dengan jujur. 
 

g. Berpikiran terbuka 
Setiap pertemuan dengan kelompok murid akan menghadirkan tantangan 
yang berbeda sehingga harus siap untuk beradaptasi. Fasilitator tidak harus 
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memiliki semua jawaban, menahan diri untuk tidak mengajari, dan percaya 
bahwa murid memiliki potensi dalam diri mereka untuk menemukan 
jawaban mereka sendiri atas masalah yang mereka hadapi. 
 

h. Obyektif 
Obyektivitas menjadi dasar pengetahuan fasilitator terhadap kelompok 
yang akan difasilitasi. Misalnya bagaimana situasi yang terjadi di dalam 
kelompok, apa yang akan dibicarakan oleh kelompok, dan berapa jumlah 
peserta kelompok. Berdasarkan data tersebut, fasilitator dapat dengan 
netral menentukan ruang lingkup, sumber belajar yang mendukung, durasi 
yang dibutuhkan, alat bantu yang digunakan, dan bagaimana proses 
fasilitasi akan berlangsung. 
 

i. Fokus 
Berkonsentrasi dalam memfasilitasi kelompok mencapai tujuan. Perhatikan 
detail untuk mendapatkan petunjuk yang bagi kebanyakan orang tidak 
terlihat, mengetahui adanya distraksi dan cara mengatasi distraksi. 
Menyisipkan satu atau dua humor kecil juga dapat membantu kelompok 
untuk menurunkan ketegangan dan mengembalikan fokus murid-murid. 

 
2. Sikap yang harus dihindari oleh Guru dalam menjalankan perannya sebagai 

seorang fasilitator adalah: 
 

a. Tidak mempersiapkan diri dengan baik, karena itu berarti Guru 
menghambat murid-murid untuk maju. 

b. Tidak terbuka terhadap pandangan murid yang mungkin berbeda 
dengan pengetahuan kita. Jangan langsung ditolak, beri kesempatan 
untuk mendiskusikannya lebih lanjut. 

c. Menghakimi siapapun, termasuk diri sendiri. 
d. Mempersulit murid untuk mengambil keputusan  
e. Menyetir atau menceramahi apa yang harus dilakukan oleh murid-murid 

karena akan membuat mereka menjadi tidak berdaya. Ingatlah bahwa 
murid-murid mereka butuh bantuan Anda memandu proses, agar 
setelahnya mereka dapat melangkah ke depan. 

f. Memberi ekspektasi yang berlebihan karena dapat memanipulasi 
kesadaran kelompok terhadap situasi yang mereka alami. 

g. Hanya membiarkan murid-murid yang aktif saja yang berbicara. 
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Keterampilan Fasilitasi 
 
Menurut Dewey, seseorang menyerap segala sesuatu terjadi dalam lingkungan 
sosial. Pengetahuan baru muncul dari pengalaman yang dibangun secara personal 
dan sosial (Grady, 2003). Murid juga memiliki pengalaman-pengalaman itu. Peran 
Guru adalah menghadirkan pengalaman pengalaman yang sebenarnya saat 
memfasilitasi. Pada akhir pengalaman, setiap murid dalam kelompok yang 
didampingi akan dapat menerapkan tindakannya pada situasi yang berbeda, serta 
memperoleh dan membangun pengetahuan dan keterampilan baru. 
 
Untuk memfasilitasi sekelompok murid, Guru perlu memiliki keterampilan dasar 
fasilitasi. Keterampilan ini dapat membantu Guru untuk memandu proses fasilitasi 
menjadi lebih efektif dan memberdayakan. Keterampilan dasar yang perlu dikuasai 
yaitu: 
 

1. Partisipasi 
Keterampilan partisipasi merupakan kemampuan fasilitator untuk menggali 
pemikiran terbaik murid-murid di dalam kelompk. Tujuannya agar murid 
menjadi lebih berani dalam mengangkat masalah mereka dan belajar 
bagaimana membagikan ide mereka. Partisipasi dengan mendorong 
murid menjadi lebih aktif akan membuat murid menjadi lebih mahir dalam 
merespons dan dan menghargai diri dan orang lain berdasarkan latar 
belakang/konteks yang melekat pada dirinya. Guru bertugas mengelola proses 
dialog yang aktif untuk mendukung kegiatan belajar agar murid bisa mencapai 
tujuan belajarnya.  
 
Guru mendorong murid untuk percaya diri dalam menyampaikan pengalaman 
dan pikirannya, mengajak peserta dominan untuk berbicara. Keterampilan 
partisipasi ini akan mendorong semua murid dapat mengungkapkan 
pemikirannya, atau paling tidak menyatakan persetujuan/ketidaksetujuan 
mereka terhadap pendapat dan ide dari orang lain. Keterampilan partisipasi 
dapat membantu murid menemukan potensi diri yang dapat mereka 
kembangkan. 
 

2. Keterampilan interaksi 
Keterampilan interaksi merupakan kemampuan fasilitator untuk mengatur 
proses belajar yang kondusif, dan membangun dinamika yang sehat antar 
murid di dalam kelompok maupun antara Guru dengan murid. Keterampilan 
interaksi bertujuan untuk mengelola jalannya komunikasi antara guru 
dan murid-murid. Ini berarti Guru mendorong murid-murid di kelompok 
tersebut  terlibat mengambil peran dalam proses fasilitasi, mengatur lalu lintas 
murid yang berbicara atau bertindak, membangun dialog dengan seluruh 
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murid, dan membantu murid-murid di kelompok tersebut untuk saling berbagi 
satu sama lain. Dengan demikian murid-murid akan merasa nyaman untuk 
berdialog dengan guru maupun dengan murid lainnya. 
 
Guru bisa mempertimbangkan agar murid dapat berdiskusi dalam 
kelompoknya sehingga bisa bertukar pendapat dan mempererat hubungan 
antar murid. Guru juga bisa mengajak murid menyepakati rambu-rambu 
dalam berinteraksi di awal sesi seperti  tidak mengkritik satu sama lain, satu 
berbicara yang lain mendengarkan, tidak menyela pembicaraan orang, dll. 
kenyamanan hubungan antara guru dengan murid, dan antara murid satu 
sama lain. 
 

3. Keterampilan dinamisasi 
Seorang seorang fasilitator, Guru harus mampu mengelola jalannya proses 
fasilitasi. Ketika terjadi perdebatan alot diantara murid atau bahkan murid 
mulai mengarah kepada hal-hal subjektif (misalnya menuduh temannya, 
meledek temannya, dll). Keterampilan ini dapat membantu Guru menarik 
persamaan pendapat dan memisahkannya dengan pendapat yang berbeda 
dari topik yang diperdebatkan, sehingga situasi  dapat terlokalisir dan lebih 
mudah mengambil jalan tengah. Atau sebaliknya, ketika murid-murid di 
kelompok tersebut cenderung pasif sehingga fasilitator harus menghidupkan 
suasana agar kelompok yang difasilitasi menjadi aktif.  
 
Kemampuan mengelola dinamika akan membantu semua murid dan Guru 
saling belajar. Murid yang suka mendominasi, akan belajar mendengarkan dari 
murid lain. Sedangkan murid yang pasif belajar untuk menyampaikan pikiran 
dan pendapatnya. Guru belajar mendengarkan pendapat dan memberikan 
pertanyaan-pertanyaan kritis. Guru diharapkan pandai membaca situasi, 
misalnya berapa lama waktu yang diperlukan untuk sesi fasilitasi, kapan harus 
memberi waktu kepada murid untuk berpikir, kapan harus menengahi 
perdebatan. 
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