
  

 
Dokumen ini tidak untuk dikirimkan kepada WA orangtua siswa. Salin dan tempel (copy dan paste) bagian per bagian tulisan dari kolom instruksi teks WA 
ke WA orangtua siswa atau Grup WA orangtua siswa, sesuai panduan yang terdapat pada kolom langkah dan penjelasan. 

Catatan: 
- Rencana Pembelajaran ini adalah salah satu pilihan metode belajar mengajar daring (online) yang 
disediakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, bekerja sama dengan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, 
Sekolahmu dan Semua Murid Semua Guru. 
- Para guru didorong untuk memberikan pengalaman belajar yang tetap mengutamakan kebutuhan anak 
didik. Membuat rencana pembelajaran secara mandiri, menggunakan berbagai sumber pengetahuan, serta 
konten dan teknologi sebagai cara mengajar adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. 
- Sekolahmu menyediakan perpustakaan konten digital (video, infografis, dan lain-lain) yang dapat diakses 
oleh para guru untuk merancang pembelajaran secara mandiri di www.sekolah.mu/tanpabatas . 

 

BIMBINGAN KARIER 

TEMUKAN VISI HIDUPMU 

Tujuan Pembelajaran  Membantu memetakan arah tujuan hidup dan motivasi siswa dalam mencapai tujuan tersebut 

Kompetensi Dasar  
 
 
 
 
 
 
 
 
Materi/topik  

Memahami kekuatan yang perlu dikembangkan, dapat belajar dari kesalahan dan dapat 
mengidentifikasi strategi untuk peningkatan prestasi 
 
Menyelesaikan apa yang telah direncanakan atas dasar keingintahuan, dan kesadaran akan 
pentingnya capaian dan keahlian 
 
Memotivasi diri, mengetahui tingkat tantangan yang dibutuhkan dan mengatribusi diri sendiri atas 
kegagalan atau keberhasilan yang dialami 
 
Video, Teks Material dan Diskusi 
https://www.sekolah.mu/temukan-visi-hidupmu 
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Selamat Pagi semuanya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Pagi ini ada pertanyaan yang penting buat kalian, pertanyaannya adalah : 
 
Mengapa penting mengetahui apa visi hidupmu? 
 
Nah Dr. Ir. Ciputra, seorang insinyur dan pengusaha terkenal di Indonesia pernah berkata: 
 
“Visi adalah kekuatan terbesar manusia yang membuat kita tetap hidup & terus berpikir, mendekatkan kita pada masa depan, dan memberi bentuk pada                      
yang belum diketahui”.  
 
Dari kutipan Dr. Ir. Ciputra, menunjukkan bahwa visi hidup sangat penting dimiliki oleh setiap individu. Memiliki visi hidup mengingatkan kita untuk tidak                      
mudah menyerah menghadapi tantangan, karena yang dilalui hari ini akan mengantarkan kita pada cita-cita. 
 
Dengan mengetahui visi hidup, kamu akan merasa: 

1. Hidup lebih terarah 
2. Tahu apa yang harus dilakukan untuk menggapai cita 
3. Menentukan skala prioritas 
4. Gigih menjalani apa yang dilakukan, karena akan mengantarmu pada impian masa depan 

Oleh karena itu, ikuti setiap aktivitas pada program ini dengan baik ya. Akan ada 2 aktivitas pagi ini.  Selamat belajar!  
 
Untuk dapat mengakses program ini, Kalian silahkan untuk membuat akun Sekolahmu terlebih dahulu atau klik LOGIN TO ENROLL ya. Kalau sudah masuk                      
dengan akun, klik START PROGRAM untuk memulai program yang seru ini 
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Kegiatan 1 
Perlukah mengenali diri sendiri? 
Mengenali diri sendiri adalah bagian terpenting dalam menyusun visi 
hidupmu. Dengan mengenali dirimu, kamu bisa mengetahui apa yang 
sesuai dan tidak sesuai dengan kebutuhanmu. 
 
Untuk mengetahui jawaban lebih lengkapnya, ada beberapa video 
referensi yang bisa kamu tonton. 
 
Selamat menonton! 
 
https://www.sekolah.mu/courses/temukan-visi-hidupmu/topik/berke
nalan-dengan-diriku/aktivitas/perlukah-mengenali-diri-sendiri/ 
 
Dari dua video diatas apa respon kalian, boleh kemukakan pendapat 
kalian di kolom komentar di platform sekolahmu atau di WA group 
kelas kalian 

 Kegiatan 2 
Diskusi: Siapa aku? 
Setelah tahu pentingnya memiliki visi hidup, dan mengenali diri 
sendiri adalah bagian yang tak kalah penting dalam menyusunnya. 
Sekarang saatnya kita diskusikan yuk, siapa aku di mataku sendiri? 
 
Pilih 3 kata sifat yang menggambarkan dirimu dan jelaskan 
mengapa 
Ceritakan apa kelebihanmu 
Ceritakan juga apa kekuranganmu ya 
Ingat untuk menanggapi percakapan satu sama lain. 
 
Selamat berdiskusi!  
 
https://www.sekolah.mu/courses/temukan-visi-hidupmu/topik/be
rkenalan-dengan-diriku/aktivitas/diskusi-siapa-aku/ 
 
Diskusi dapat dilakukan di kolom komentar platform sekolahmu 
atau di WA group kelas masing-masing ya 
 

 
 

 Terima kasih sudah mengikuti program bimbingan karier Temukan Visi Hidupmu. Besok kita 
akan bertemu lagi dengan pilihan topik yang lebih serui. Jangan lupa untuk dapat mengakses 
program ini kalian harus LOGIN To ENROLL terlebih dahulu di platform sekolahmu. Jika belum 
punya user maka kalian bisa REGISTER terlebih dahulu dan setelah itu START PROGRAM. 
Selamat menemukan keajaiban-keajaiban potensi dirimu ya 
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Mari ambil peran dalam #sekolahlawancorona untuk menjadi bagian dari jaringan Sekolah Merdeka Belajar, Merdeka Berkolaborasi dan Merdeka Berkarya  
  
Jika Sekolah Anda, atau Ibu/Bapak guru bersedia untuk mengajar secara live di Kelas.mu Belajar LIVE hubungi  08568402400 / 085795725418 untuk mengatur jadwal 
#mengajartanpabatas bersama Komunitas Guru Belajar Nusantara. 
 

Jika Sekolah Anda, atau Ibu/Bapak guru bersedia untuk berkarya bersama, berkolaborasi membuat rencana pembelajaran harian yang digunakan oleh lembaga dan Dinas 
Pendidikan seluruh Indonesia, silahkan hubungi jaringansekolah@sekolahmu.co.id atau 081317564416 
 

Terima kasih kepada semua mitra yang telah mendukung #kerjabarenganlawancorona. Sekolah-sekolah berikut telah menjadi relawan yang memastikan semua dan setiap anak 
#belajartanpabatas 
 

SDN Cakung Timur 09 SDN Ujung Menteng 02 SDN Cakung Timur 04 
Pagi SDN Ujung Menteng 03 

Pagi SDN Cakung 
Timur 06 Sekolah Cikal SD Negeri Ledok 5 

SLB Negeri Binjai SDIT Samba Taruma Sekolah Alam Bambu 
Item SD Islam Al Azhar 60 

Pekalongan SMPN 1 SMPN 7 SMPN 8 

SMPN 40 SMPN 41 SMPN 75 SMPN 92 SMPN 107 SMPN 116 SMPN 119 

SMPN 135 SMPN 182 SMPN 211 SMPN 229 SMPN 231 SMPN 263 SMP Lazuardi Al Falah 
GIS 

SMP Ar Rahman Islamic School Bukit 
Cinere SMPN 21 Hulu Sungai 

Tengah SMAN 1 SMAN 8 SMAN 10 SMAN 22 SMAN 25 

SMAN 28 SMAN 33 SMAN 38 SMAN 39 SMAN 54 SMAN 60 SMAN 71 

SMAN 73 SMAN 74 SMAN 77 SMAN 103 SMAN 111 SMK Prakarya 
Internasional SMK Yadika 2 

SMK Muhammadiyah Kota 
Pekalongan SMK Darussalam 

Makassar SMK Negeri 7 
Makassar     

 

Daftar lengkap komunitas dan organisasi di Jaringan Semua Murid Semua Guru 
juga korporasi yang peduli dapat dilihat di www.sekolah.mu/tanpabatas. 

 

4 
 

mailto:jaringansekolah@sekolahmu.co.id
http://www.sekolah.mu/tanpabatas

