


Halo Squad! Selamat datang di zona:
“Saatnya Bangun Keterampilanmu!”
Kita semua pasti mempunyai impian di masa depan. Tak 
peduli siapa dan dari mana kita berasal, kita semua memiliki 
hak dan kebebasan untuk mewujudkan impian dan cita-cita 
kita di masa depan.

Satu hal yang penting untuk kita ketahui adalah, untuk 
mewujudkan impian, kita memerlukan keterampilan yang 
baik. Karena itu, ayo mulai bangun keterampilanmu sekarang 
juga!

Ayo jemput kesuksesanmu dan jadilah pemenang di masa 
depan!



Membangun Keterampilan Itu Penting!

Mungkin kita terkejut saat mendengar ungkapan tersebut. Bagaimana 
mungkin kita sekolah selama 12 tahun bahkan 16 tahun lebih sampai 
sarjana di perguruan tinggi namun hal itu bukan penentu kesuksesan?

Banyak orang mengatakan bahwa Sekolah Bukan Penentu Kesuksesan.

Coba kita amati orang-orang yang 
mempunyai prestasi akademis. Entah 
juara 1 di kelas, juara dalam berbagai 
lomba, dan sebagainya. 

Namun, ketika lulus dan menghadapi 
dunia kerja, berapa banyak diantara 
mereka yang berhasil dalam kehidupan 
nyata?

Lalu coba amati orang-orang yang 
di sekolah biasa-biasa saja, namun 
ternyata berhasil dalam kehidupan 
nyata, adakah orang seperti itu? 

Tentu ada dan banyak sekali. 
Penasaran siapa contohnya? 

Coba tanya mbah google, ia akan 
menunjukkan banyak tokoh terkenal 
yang tidak berhasil di sekolah 
namun berhasil dalam kehidupan 
nyata.



Bagaimana itu bisa terjadi? 

Mari kita simak ulasan berikutnya!

Mengapa bisa begitu?

I NEED
A JOB!

Di era modern ini, banyak sekali orang yang bekerja tidak sesuai 
dengan bidang keahliannya. Ada pula yang bekerja apa adanya agar 
tetap mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan.

Bahkan beberapa yang lain memilih untuk menganggur dalam 
waktu cukup lama hingga mendapatkan bidang pekerjaan yang 
diimpikan.

Tingginya persaingan di dunia kerja yang menjadi faktor utama 
mengapa tidak bisa mendapatkan kesuksesan dalam bidang yang 
sudah menjadi minat dan pilihan sekalipun sudah mengenyam pen-
didikan tinggi.



Apa saja yang dinilai dalam tes PISA?

Hal tersebut menandakan bahwa keterampilan 
siswa juga rendah.

Skor Indonesia tergolong sangat rendah karena 
berada di urutan ke-74 dari 79 negara.

Kualitas Pendidikan Indonesia yang Buruk

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Organisation 
for Economic Co-operation and Development (OECD) 
dalam Program Penilaian Siswa Internasional (PISA) 
tahun 2018, hasil tes PISA Indonesia menunjukkan 
bahwa:

Tes PISA tidak seperti tes dan ujian di sekolah yang 
hanya menilai kemampuan siswa dalam mengingat 
data dan fakta. 

Tes PISA memberikan soal yang menguji penerapan 
pengetahuan yang telah didapatkan siswa selama 
sekolah.

Dengan rendahnya skor tes PISA yang didapatkan 
Indonesia, dapat kita simpulkan bahwa banyak siswa 
di Indonesia yang tidak mampu menerapkan pengeta-
huan yang dimiliki. 



Sumber: Laporan World Economic Forum (WEF). Dok WEF

Tingkat Persaingan yang Rendah

50

Selain masalah kualitas pendidikan yang buruk, kita juga harus 
memahami bagaimana sih persaingan dunia kerja yang nantin-
ya akan kita hadapi sehingga kita bisa menemukan jawaban 
mengapa ada ketidaksesuaian pekerjaan dan banyak tingkat 
pengangguran di negara kita.

Seperti berita di bawah, Menteri Keuangan Sri Mulyani menga-
takan bahwa daya saing kerja Indonesia semakin menurun, yang 
mana tahun akhir 2019 lalu berada di tingkat 50, terjadi 
penurunan 5 angka dibandingkan tahun 2018 yang berada di 
posisi ke-45 di dunia.

Salah satu permasalahan rendahnya persaingan adalah kualitas 
Sumber Daya Manusia. Kebanyakan masyarakat Indonesia hanya 
lulusan SD dan SMP, dan hasil tes keterampilan pekerjaan 
menunjukkan bahwa keterampilan masyarakat Indonesia perlu 
untuk ditingkatkan.



Jadi, masalahnya…

Lalu, keterampilan apa saja yang perlu kita miliki?

Jadi, dapat kita simpulkan bahwa keterampilan dan 
kemampuan bersaing masyarakat Indonesia sangat 
rendah. 

Bagaimana kita bisa sukses, jika kita tidak memiliki ket-
erampilan dan tidak bisa bersaing dengan orang lain?

Nah, setelah kita menemukan berbagai masalah tersebut, 
dapat kita simpulkan bahwa masalah utama mengapa kita 
harus membangun keterampilan saat ini adalah…

Kualitas pendidikan Indonesia rendah

Pendidikan yang kita dapatkan di sekolah selama 
ini kurang mampu memberikan bekal keterampi-
lan menuju kesuksesan di masa depan

Daya saing kita yang rendah yang secara kualitas 
menunjukan perlu untuk meningkatkan keter-
ampilan.



Jenis Keterampilan yang Perlu Kamu Kuasai

Secara umum, ada 4 jenis keterampilan yang penting 
untuk kamu kuasai:

Namun, bagaimana dengan jenis keterampilan yang lain?

Keterampilan Dasar Literasi (Basic Literacy Skill)

Keterampilan Teknis (Technical Skill)

Keterampilan Interpersonal (Interpersonal Skill)

Memecahkan Masalah (Problem Solving)

Yaitu keahlian dasar yang dimiliki setiap 
orang seperti menulis, membaca, men-
dengarkan, dan berhitung.

Yaitu keahlian dalam hal teknis, seperti 
mengoperasikan komputer, handphone, 
dan sebagainya.

Yaitu keahlian dalam berinteraksi sosial 
dengan orang lain, seperti mengemukakan 
pendapat dan bekerja sama dalam tim.

Yaitu keahlian seseorang dalam me-
mecahkan masalah.

Berbagai jenis keterampilan tersebut perlu kita miliki, namun apakah 
kita mendapatkan itu semua di sekolah?

Di sekolah, kita belajar menulis, membaca, berhitung, dan memiliki 
banyak wawasan yang bersifat dasar. Keterampilan teknis pun bisa 
didapatkan selama sekolah dalam mata pelajaran tertentu. Terutama 
bagi kita yang sekolah di SMK.  



Jika kita hubungkan jenis keterampilan yang kita butuhkan 
tersebut dengan masalah pendidikan kita, dapat kita tarik 
kesimpulan bahwa:

Selama ini kita hanya mendapatkan wawasan yang sifatnya 
dasar saja. Contohnya ketika dalam pelajaran matematika, 
kita hanya mendapatkan wawasan dan hafalan tentang 
trigonometri.

Namun, selama ini pernahkah kita tahu bahwa trigonometri 
ternyata memiliki fungsi dalam menyelesaikan masalah ke-
hidupan sehari-hari? Sudahkah sekolah kita mengajarkan 
hal tersebut?  

Kemudian ketika kita ingin bertanya bagaimana menerapkan 
ilmu dalam kehidupan, pernahkah kalian menemui guru 
atau teman yang justru menutup rasa ingin tahu kita dengan 
memberikan jawaban bahwa itu merupakan suatu hal yang 
tidak perlu ditanyakan dengan alasan yang terpenting 
adalah menghafalnya agar bisa menjawab soal ujian?

Agar kita dapat bersaing di masa depan menuju kesuksesan, 
tentu tidak cukup hanya keterampilan dasar. Oleh karena itu, 
sangat penting bagi kita untuk membangun keterampilan 
yang sangat dibutuhkan di masa depan, yakni:

Keterampilan interpersonal dan kemampuan memecahkan 
masalah! Yang akan kita bahas tuntas di zona ini!

Buruknya kualitas pendidikan dan rendahnya daya saing 
terjadi karena pendidikan kita hanya mengajarkan sebatas 
keterampilan dasar dan teknis saja.



Di zona “Saatnya Bangun Keterampilanmu” ini, ada 
5 hal yang akan kamu dapatkan.

1. Membangun kemampuan menyelesaikan masalah

Kemampuan menyelesaikan masalah sangatlah penting untuk 

kamu miliki! Dalam kehidupan pasti kamu menemui berbagai 

masalah. Sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial, saling 

berinteraksi dan mengalami berbagai masalah yang tak terduga.

Belum lagi sebagai manusia yang mempunyai berbagai tanggu-

ng jawab seperti patuh pada orang tua, dan mengikuti berbagai 

pengembangan diri seperti ekstrakurikuler dan organisasi, maka 

masalah yang akan dihadapi semakin rumit.

Sehingga, jika kita memiliki kemampuan menyelesaikan masalah, 

maka kita sudah satu langkah menuju kesuksesan karena kita 

mampu menyelesaikan berbagai masalah yang kita hadapi 

menuju kesuksesan.



2. Manajemen Diri

Apakah kita ingin mewujudkan impian? YA!

Mengapa harus membuat tahapan-tahapan? 

Nah, dalam mencapai kesuksesan tentu kita harus 
membuat langkah-langkah perencanaan untuk 
mencapai kesuksesan.

Agar mimpimu tidak hanya sekadar dalam pikiran, namun menjadi 

kenyataan. Dengan langkah-langkah sederhana yang bisa kamu 

capai tentu saja akan membantumu untuk mewujudkan impianmu!

Ingat, yang mampu untuk mengaturmu adalah dirimu sendiri yang 

tahu tentang arah mimpi dan tujuanmu di masa depan. Nah, untuk 

bisa mengatur diri sendiri agar kegiatan kita sesuai dengan tujuan 

yang sudah kita buat maka diperlukan keterampilan manajemen diri.

Selain menentukan apa saja yang kamu lakukan, 

kamu juga perlu membuat perencanaan tentang 

apa saja tahapan yang akan kamu lakukan untuk 

mencapai kesuksesan. 

Lalu mengatur diri sendiri agar mampu

melakukan berbagai hal yang sudah 

kamu rencanakan.



3. Komunikasi
Komunikasi sangat penting dalam kehidupan. Komunikasi mer-

upakan kegiatan yang kita lakukan untuk menyampaikan informasi 

ke orang lain.

Setiap pesan atau informasi yang disampaikan pasti mengandung 

maksud atau tujuan. Tanpa komunikasi yang baik, maka pemberi-

an informasi juga akan terhambat.

Komunikasi yang buruk akan membuat pesan yang tersampaikan 

tidak mampu tersampaikan secara tepat. Bahkan bisa menimbul-

kan kesalahpahaman.

Komunikasi yang buruk juga bisa merusak pertemanan dan 

hubungan sosial. Jika itu terjadi dalam dirimu, maka tentu saja 

kamu tidak bisa mencapai target yang kamu harapkan, 

orang-orang akan tidak peduli denganmu dan tidak ingin mem-

bantumu dalam mewujudkan impianmu.

Sehingga penting sekali bagi kita untuk membangun keter-

ampilan berkomunikasi dalam beragai bidang kehidupan. 

Setiap impian perlu diwujudkan dengan menjalin kerjasama 

dengan orang lain.

Dengan memiliki keterampilan 

komunikasi yang baik, kita akan 

dapat menyampaikan pesan 

dengan baik kepada orang lain 

sehingga dapat bekerjasama 

untuk mewujudkan dunia yang 

lebih baik.



4. Berpikir Kritis

Mengapa kita harus berpikir kritis?

Ada banyak hal dalam kehidupan sehari-hari yang memerlukan 

keterampilan berpikir kritis. Berbagai permasalahan seringkali 

tak selesai karena sumber masalah tak pernah diselesaikan.

Dalam menyelesaikan masalah, manusia seringkali melakukan 

sesuatu yang hanya menyelesaikan permukaan masalah saja. 

Untuk menemukan sumber masalah dan menyelesaikannya, 

tentu tak bisa dilakukan dengan berpikir yang biasa. 

Penyelesaian masalah perlu dilakukan dengan berpikir kritis, 

yakni berpikir secara tajam dan mendalam, menghubungkan 

berbagai fakta, hingga menemukan banyak hal yang tak 

ditemukan sebelumnya.

Berpikir kritis akan membuat kita 

mampu mengatasi berbagai persoalan 

dalam hidup dengan baik dan tidak 

tergesa.

Sehingga akan menemukan solusi yang 

tepat dalam menghadapi berbagai ma-

salah dalam kehidupan.



5. Berpikir Kreatif

Tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali kita menemui jalan 

buntu dalam menyelesaikan masalah. Belum lagi jenis masalah 

yang semakin berkembang dan tidak akan bisa mengandalkan 

dengan penyelesaian masalah yang biasa.

Oleh karena itu, diperlukan keterampilan berpikir kreatif untuk 

menemukan suatu ide baru atas permasalahan sekaligus 

mampu menyeimbangkan diri dengan berbagai fakta mas-

yarakat yang semakin hari semakin berkembang.

Berpikir kreatif juga diperlukan untuk menemukan suatu ga-

gasan baru tentang suatu hal yang menjadi bakat dan minat 

kita untuk mencapai kesuksesan kelak, yang mana jika hal itu 

diterapkan maka akan tercipta karya baru yang belum pernah 

dibuat oleh siapapun.



Saatnya Bangun Keterampilanmu!
Itulah 5 keterampilan hebat yang akan kita asah dan 

bangun dalam petualangan di zona “Saatnya Bangun 

Keterampilanmu” ini.

Meskipun dalam pendidikan tidak kita dapatkan berbagai 

keterampilan ini dengan baik, namun justru keterampilan 

tersebut sangat dibutuhkan dalam kehidupan.

Kesuksesan bukan ditentukan dari nilai 
akademis kita di sekolah. Nilai akademis 
adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk 
naik jenjang pendidikan.

Namun keterampilan adalah sesuatu yang 
kita butuhkan untuk menghadapi kehidupan 
nyata dan meraih kesuksesan di masa 
depan!



Siap Menaiki Tangga Kesuksesanmu?

Siap Keluar Menembus Batas Diri?

Tidak Perlu Menunggu Hebat Untuk 

Memulai

Namun, Mari Mulailah Untuk Menjadi 

Hebat!

Selamat Berpetualang untuk 
Mengasah Keterampilanmu!



“Engkau berpikir tentang 
dirimu sebagai seenggok 
materi semata, padahal di 

dalam dirimu tersimpan 
kekuatan tak terbatas.

-Ali bin Abi Thalib



Materi Selanjutnya...



Super Student Project adalah komunitas pelajar 
Indonesia yang dibentuk oleh Supersquad Academy 
untuk melejitkan seluruh potensi pelajar Indonesia, 

menerapkan cara belajar yang benar, mampu berpikir 
kritis, kreatif, dan bersemangat mengasah keterampilan 

yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan di masa 
depan, dan menjadi pribadi pembelajar 

terbaik sepanjang hidup! 

Student Project hadir dengan memberikan 'vaksin' 
berupa konten spesial untuk melawan Virus 
Pembodohan Generasi yang menghambat 

proses belajar siswa selama bertahun-tahun.
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