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Apa itu Program
Pengembangan 12 NDP?
PeaceGen bekerja sama dengan Indika Foundation, untuk
mengembangkan media pembelajaran 12 Nilai Dasar
Perdamaian seperti modul, podcast, mini-lessons, video,
yang dapat digunakan sebagai panduan pembelajaran di
kurikulum SMP untuk mata pelajaran PKN, PAI, PAK, dan
layanan BK. 

Setelah media belajar 12 NDP baru dihasilkan, 100 Agent of
Peace (AoP) mendapatkan pelatihan daring disertai
penerapan berfikir kritis dan empati dengan isu yang lebih
lengkap serta relevan dengan perkembangan abad 21.
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Penerima manfaat Training Guru Abad 21 datang dari berbagai daerah di Indonesia, meskipun
mayoritas didominasi oleh Provinsi Jawa Barat, khususnya Kota Bandung dan sekitarnya, seperti
Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Cimahi. Disusul oleh peserta terbanyak dari
Yogyakarta, Tangerang, dan Makassar.

Jangkauan Program

Penerima manfaat Training Guru Abad 21
didominasi oleh perempuan sebanyak 100 orang,
sedangkan laki-laki berjumlah 50 orang.
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JENIS KELAMIN

Penerima manfaat Training Guru Abad 21
didominasi oleh peserta dengan rentang usia
20-29 tahun, dengan peserta termuda adalah
24 tahun dan peserta tersenior adalah 57
tahun.
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19 orang



Tahapan Program
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Pembuatan
modul.

Perekaman 
podcast.

Penulisan 
mini-lessons.

Pendaftaran trainer
dan fasilitator 
(713 pendaftar).

Pelatihan trainer dan fasilitator 
(150 peserta, 21 trainer dan
fasilitator terpilih).

Pelaksanaan 
Training Guru
Abad 21.



12
NDP

Topik dalam Program
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12 Nilai Dasar Perdamaian 
dan Integrasi Kurikulum 

Pembelajaran SMP.

Empati dan 
Berpikir Kritis.

Asynchronous dan 
synchronous learning.

Micro-teaching.

Gamifikasi.
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Media Pembelajaran

Modul Perdamaian SMP: 
Pendidikan Agama Islam

Modul Perdamaian

Podcast 12 Nilai 
Dasar Perdamaian

Video highlight dokumentasi 
Training Guru Abad 21

Modul Perdamaian SMP: 
Pendidikan Kewarganegaraan

Modul Perdamaian SMP: 
Bimbingan Konseling

Modul Empati dan Berpikir 
Kritis

Mini Lessons



Penyesuaian Aktivitas
Pasca COVID-19

Situasi pandemi tidak memungkinkan
untuk mengadakan pelatihan guru BK,
Agama, dan PKN secara luring, sehingga
harus beralih ke pelatihan daring.

Pelatihan daring (merujuk pada
berbagai survei) sudah tidak diminati,
menimbulkan kejenuhan, dan sering
kali tidak efektif sehingga diperlukan
metode yang bisa mengatasi ini, yaitu
gamifikasi dan blended learning.

Kedua metode ini efektif untuk
memotivasi guru menyelesaikan
pelatihan dari awal sampai akhir,
karena menjadi hal yang baru bagi
mereka.
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Hasil langsung 
Intervensi
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Peserta juga mengalami peningkatan 
pengetahuan mendengarkan &
keterbukaan tentang hal baru

Peserta setelah pelatihan 
memahami bagaimana

mengintegrasikan pembelajaran
12 NDP pada kurikulum.

82% pengetahuan guru
mengenai empati dan
berpikritis meningkat

12
NDP

90% pengetahuan peserta
mengenai metode interaktif

bagi siswa meningkat.

12
NDP



79,0%
124 responden

19,1%
30 responden

1,9%
3 responden

Tingkat Kepuasan
Peserta
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Seberapa puas bapak dan ibu dengan pelatihan ini?

Penilaian rata-rata 5.8
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Kata Kunci Perubahan
Satu kata untuk training ini:

keren
mantap

amazinghebat
mantaaap

luar
biasa

menginspirasi

millenial
banget

bikin gregetan

anti
mainstream

happykreatif

keren
bangetawes0me

asyik



“Perubahan yang saya dapatkan
pastinya cara-cara menyampaikan
pembelajaran yang dapat mengajak
siswa aktif dengan teknik TANDUR
(Tumbuhkan minat, Alami, Namai,
Demonstrasi, Ulangi dan Rayakan)
sehingga peserta didik dapat me-
ngembangkan kemampuan 4C (Critical
thinking, Creativity Collaboration,
Communication). Semoga selanjutnya
kami para profesi guru beserta seluruh
lapisan masyarakat, khususnya dengan
Peace Generation dan Indika
Foundation beserta seluruh fasilitator
dan trainer dapat berkolaborasi kembali
dalam berbagai kesempatan untuk
terus memajukan pendidikan di
Indonesia.”
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Cerita Perubahan

“Sebelumnya saya adalah orang yang
gagap teknologi (gaptek). Setelah saya
lihat teman-teman di luar Jogja lainnya,
ternyata mereka sudah sangat maju
dan saya jadi termotivasi. Training Guru
Abad 21 sangat berkesan, saya ber-
kesempatan jadi trainer di micro-
teaching. Saya jadi tahu gambaran
menerapkan materi ini ke anak. Saya
sudah terapkan teknik TANDUR di
materi yang saya berikan di kelas. Tapi
modulnya belum, karena belum jadwal
saya mengajar. Saya akan pakai materi
di salah satu modul kepada anak-anak.
Selain itu, saya juga berencana untuk
membagikan modulnya ke grup guru BK
home base (3 kecamatan), agar guru BK
yang lain bisa menerapkan juga modul
tersebut. Soalnya saya rasa modul ini
bagus sekali, sayang kalau tidak di-
sampaikan ke anak.”

Ika Rahmawati (Guru BK)Ika Rahmawati (Guru BK)

Sekolah: SMP 5 Banguntapan,
Yogyakarta
Sekolah: SMP 5 Banguntapan,
Yogyakarta

Rizka Soraya (Guru PKN)

Sekolah: Insan Cendekia Madani
Serpong



“Ini pengalaman dan ilmu yang sangat
berharga khusus bagi saya sendiri
apalagi ketika saya ditunjuk sebagai
pemateri pada acara microteaching.
Saya bersyukur mendapat penghargaan
peserta teraktif pada kegiatan Training
Guru Abad 2021 dan saya semakin
termotivasi untuk mengaplikasikan
dalam kegiatan Belajar Mengajar di
Sekolah terutama Pembelajaran Jarak
Jauh di masa Pandemi sekarang ini.
Terima kasih kepada seluruh panitia,
Trainer dan Fasilitator yang telah
membimbing saya selama training, dan
terima kasih kepada Peace Generation
dan Indika Foundation sebagai
penyelenggara acara.”

Cerita Perubahan
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Nurdin (Guru PAI)

Sekolah: SMP Negeri 17 Kota Tangerang
Selatan




