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Kompetensi Dasar
∗ Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta 

mampu memahami keterampilan hidup 
dalam Penyiapan Kehidupan Berkeluarga 
Bagi Remaja (PKBR)

Tujuan Pembelajaran

Indikator Keberhasilan, Peserta Dapat:
 Menjelaskan Pengertian Keterampilan Hidup
 Menjelaskan Keterampilan Hidup Dalam PKBR



Keterampilan Hidup

Berbagai keterampilan atau kemampuan 
untuk dapat berperilaku positif dan 
beradaptasi dengan lingkungan, yang 
memungkinkan seseorang mampu 
menghadapi berbagai tuntutan dan 
tantangan dalam hidupnya sehari-hari 
secara efektif. 



1. Membantu remaja mencapai tugas 
pertumbuhan dan perkembangan 
pribadi
∗ Pertumbuhan fisik 
∗ Perkembangan mental 
∗ Perkembangan emosional
∗ Perkembangan spriritual  

Perlunya Keterampilan Hidup



2. Membantu remaja mencapai tugas 
pertumbuhan dan perkembangan sosial :
∗ Melanjutkan sekolah 
∗ Mencari pekerjaan 
∗ Memulai kehidupan berkeluarga
∗ Menjadi anggota masyarakat 
∗ Mempraktekan hidup sehat 



Keterampilan Hidup



Keterampilan fisik



Keterampilan mental



Mempercayai dan menghargai 
diri



Berpikir positif adalah sebuah 
keterampilan untuk dapat melihat sisi 
positif mengenai suatu hal, peristiwa, 
kejadian atau pengalaman. Berpikir 
positif dapat mencegah diri kita sendiri 
terjerumus dalam kesedihan, kesusahan 
atau persoalan yang sesungguhnya 
dapat diatasi.

Berpikir Positif



Apa itu stres ?

“Istilah untuk menunjukan ketegangan seseorang 
karena tidak mampu mengatasi tuntutan-tuntutan 
atau tekanan-tekanan sekelilingnya”
(Richard Bugelski dan Anthony M. Graziano (1980)

Mengatasi stres 



Pengambilan keputusan adalah sebuah 
keterampilan yang membantu remaja untuk 
menghadapi berbagai keputusan dalam 
hidup secara konstruktif. Keterampilan ini 
dapat dipelajari dan dipraktekan. 

Mengambil keputusan dan 
memecahkan masalah



Keterampilan Emosional 



Anda sukar menyatakan perasaan secara jujur 
dan terbuka?

Anda sukar untuk mengatakan "tidak" ?
Anda sukar untuk menolak sesuatu?

JAWAB & RENUNGKAN…

Bila Iya..
Ini menunjukkan anda 
kurang asertif/ kurang 

bersikap tegas diri.



Asertif adalah sebuah sikap atau perilaku 
untuk mengekspresikan diri secara tegas 
kepada pihak lain tanpa harus menyakiti 
pihak lain ataupun merendahkan diri di 
hadapan pihak lain. 

Keterampilan bersikap tegas (asertif)



AGRESIF, ASERTIF, SUBMISIF



Keterampilan Berkomunikasi 
dengan Orang Lain



Hakikat Komunikasi 
Interpersonal 



Keterampilan Spiritual



Keterampilan memahami 
kehidupan spiritual 



Keterampilan menyadari 
kehidupan spiritual 



Keterampilan melaksanakan 
kehidupan spiritual 



Vocational Skills



Mengubah hobi menjadi profit



Adversity Skills



TERIMA KASIH
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