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Membangun ekosistem sekolah yang berorientasi pada
kebagjaan (wellbeing) siswa
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Kabagjaan/Wellbeing sebagai Arah dan Tujuan Pembelajaran Siswa
dalam Situasi Pandemi dan Pembelajaran Abad 21

7

NITI SURTI Belajar Merasakan
Mengasah empati

NITI HARTI Belajar Mengetahui
Mengembangkan akal pikiran

NITI BUKTI Belajar Melakukan
Membuktikan laku diri

NITI BAKTI Belajar Hidup Bersama
Mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan
yang lebih luas

NITI JADI (SAJATI)

HARMONI

Kabagjaan/Wellbeing Siswa:
• Ilmu – cognitive wellbeing: mahir dalam mata pelajaran, dan 

keterampilan abad 21 (misal berpikir kritis, kreatif, HOTS, 
growth mindset, dsb.) 

• Sehat – physical & psychological wellbeing
• Akhlak – social-emotional wellbeing: empati, terbuka, peduli, 

saling membantu dan bekerjasama, dsb.
• Iman/religius – moral/spiritual wellbeing: memiliki makna dan

tujuan yang melebihi diri sendiri (mengabdi, bermanfaat untuk
banyak pihak, dsb.)

Siswa berkembang sesuai potensi dan keunikannya
BAGJA

EMOSI-
SOSIAL

SPIRITUAL
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Ketercapaian

Ketahanan Kekerabatan

Kebermaknaan

Kepositifan

Kekuatan

Keterlibatan

KERANGKA KURIKULUM KEBAGJAAN SISWA (PROSPER/HARMONI)

NITI SURTI Belajar Merasakan
Mengasah empati

NITI HARTI Belajar Mengetahui
Mengembangkan akal pikiran

NITI BUKTI Belajar Melakukan
Membuktikan laku diri

NITI BAKTI Belajar Hidup Bersama
Mewujudkan nilai
kemanusiaan yang lebih luas

SIKLUS BELAJAR 4 NITI 
(SURTI-HARTI-BUKTI-BAKTI)

Mengintegrasikan 4 NITI dalam setiap
dimensi KEBAGJAAN berdasarkan kerangka

PROSPER (HARMONI) 
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Dimensi
HARMONI

Siswa yang Bagja Lingkungan Pembelajaran yang Dibangun

Definisi Sub Domain Hal yang Dilakukan
Sekolah

Contoh Praktik/Metode Belajar-Mengajar

POSITIVITY

(KEPOSITIFAN)

Definisi Konseptual: 
Keadaan emosi positif 
yang berkelanjutan 
sebagai dampak dari 
penerapan pola pikir 
yang positif saat 
berhadapan dengan 
berbagai situasi yang 
dihadapi siswa selama 
bersekolah

Definisi Operasional:
Tindakan yang 
mencerminkan emosi
yang positif dan pola
pikir positif dalam
menghadapi berbagai
tantangan situasi

• Emosi Positif
Emosi yang membangun dan 
menunjang  siswa dalam 
beraktivitas

• Pola Pikir Positif
Pola pikir konstruktif yang dipakai
untuk mempertahankan kondisi
emosi yang positif

Mendukung siswa untuk
mengembangkan pola pikir
yang positif dan mengalami
emosi positif selama
menjalankan kegiatan-
kegiatan di sekolah

• Kerja kelompok (kecil)
• Program anti-perundungan
• Apresiasi berbagai jenis pencapaian kecil di bidang apa

pun (tidak hanya akademik)
• Rasa diperhatikan dan dipedulikan (contoh: kunjungan

ketika siswa sakit, program dukungan sebaya, tutor 
sebaya, dsb.)

• Pembelajaran kolaboratif menggunakan berbagai media 
sesuai bakat dan minat siswa melalui pendekatan
tarian, gerak, seni, humor, musik, dsb.

• Mengajarkan secara eksplisit nilai-nilai yang dibutuhkan
untuk pola pikir positif: berpikir optimis, menelusuri
pengalaman positif, melihat kebermaknaan/refleksi hal
positif dari setiap kejadian, berpengharapan dan 
memiliki cita-cita, menyatakan rasa syukur; mindfulness
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Dimensi
HARMONI

Siswa yang Bagja Lingkungan Pembelajaran yang Dibangun

Definisi Sub Domain Hal yang Dilakukan Sekolah Contoh Praktik/Metode Belajar-
Mengajar

RELATIONSHIP

(KEKERABATAN)

Definisi Konseptual:
Pengalaman berinteraksi secara 
positif yang berkelanjutan antar 
siswa, guru, warga sekolah, 
warga sekitar sekolah melalui 
nilai-nilai prososial (tindakan
menolong orang lain dengan
penuh empati), rela berkorban
tanpa pamrih.

Definisi Operasional:
Tindakan saling membantu, 
kerjasama dan saling 
menghargai perbedaan dalam 
lingkungan ekosistem sekolah 
berlandaskan nilai-nilai kearifan 
lokal, keberagaman, keagamaan, 
kemanusiaan dan kebangsaan 
(implementasi nilai-nilai 
Pancasila)

• Hubungan saling menolong
tanpa pamrih antar siswa
(teman sebaya, adik kelas, kakak
kelas), guru/kepala
sekolah/warga sekolah lainnya, 
warga sekitar sekolah, berbagai
komunitas yang membantu
kegiatan sekolah

• Hubungan saling menghargai
perbedaan latar belakang
agama, suku bangsa, budaya, 
tingkat ekonomi, gender

• Hubungan saling kerjasama

Mendukung siswa untuk
mengembangkan keterampilan
sosial berdasarkan nilai-nilai
keberagaman dan  kemanusiaan
yang melandasi hubungan
positif dalam konteks sbb:
- Budaya sekolah yang positif
- Hubungan yang positif antar
siswa, guru/warga sekolah, 
warga masyarakat di sekitar
sekolah
- Bisa mengintegrasikan praktik
baik nilai-nilai kearifan budaya
lokal sebagai media 
pembelajaran untuk
mewujudkan nilai-nilai
keagamaan, keberagaman, 
kebangsaan, dan  kemanusiaan.

• Matriks perilaku yang diharapkan
di kelas dan di luar ruang kelas
(do’s and dont’s)

• Menerapkan keterampilan
kolaborasi membuat kesepakatan
kelas berdasarkan suara siswa

• Menerapkan keterampilan sosial
(wawasan keberagaman dan 
kemanusiaan) tidak melakukan
diskriminasi terhadap perbedaan
agama, suku bangsa, tingkat
ekonomi, gender, dsb.

• Mengajarkan keterampilan emosi
positif yang sehat

• Menumbuhkan pembelajaran
kerjasama dan empati
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Dimensi
HARMONI

Siswa yang Bagja Lingkungan Pembelajaran yang Dibangun

Definisi Sub Domain Hal yang Dilakukan
Sekolah

Contoh Praktik/Metode Belajar-Mengajar

OUTCOME

(KETERCAPAIAN)

Definisi Konseptual:
Perasaan berhasil 
dalam mencapai 
tujuan dengan disertai 
oleh berbagai usaha 
dan strategi yang 
mendukung terjadinya 
kemajuan serta 
pengembangan diri 
siswa secara 
berkelanjutan

Definisi Operational:
Tindakan yang 
menghasilkan strategi 
dan usaha untuk 
mencapai tujuan 
melalui berbagai 
keterampilan spesifik

• Sense of 
accomplishment

Perasaan berhasil dalam
mencapai suatu tujuan
• Attributes to sustain 

the efforts
Karakteristik individu yang 
menunjang keberhasilan
dalam pencapaian tujuan
meliputi usaha dan kerja
keras, ketekunan, dan 
kepercayaan diri.
• Ways to attain/reach 

the goal
Strategi yang mendukung
terjadinya kemajuan serta
pengembangan diri secara
berkelanjutan

Menyediakan lingkungan
belajar yang optimal, 
sehingga peserta didik
dapat mempelajari
berbagai keterampilan
spesifik yang dapat
meningkatkan prestasi dan
pencapaian mereka

• Mengajarkan keterampilan regulasi diri dan pencapaian
outcomes (misal: teknik mental contrasting, mengelola
waktu secara efektif, dsb.)

• Mengajarkan keterampilan “belajar caranya belajar” 
(misal: membuat perencanaan belajar, melakukan
evaluasi tugas secara mandiri sebelum dikirim, strategi 
mengingat informasi kunci, mengidentifikasi persamaan
dan perbedaan, membuat rangkuman secara tepat, 
membuat dan menguji hipotesis, dsb.)

• Mengajarkan keterampilan keuletan dalam belajar
(misal: growth mindset,  belajar menentukan tujuan
belajar dan strategi mengatasi situasi yang sulit)

• Menetapkan kriteria keberhasilan belajar (bersama
antara guru dan siswa)

• Mengajarkan pola pikir kritis dan kreatif
• Menerapkan formative assessment dalam pengajaran
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Dimensi
HARMONI

Siswa yang Bagja Lingkungan Pembelajaran yang Dibangun

Definisi Sub Domain Hal yang Dilakukan
Sekolah

Contoh Praktik/Metode Belajar-Mengajar

STRENGTH

(KEKUATAN)

Definisi Konseptual:
Pemahaman dan 
penerimaan diri siswa
terhadap kekuatan karakter 
dan kemampuan yang 
dimiliki serta kemampuan 
untuk menggunakan 
kekuatannya dalam 
berbagai konteks 
kehidupan.

Definisi Operational:
Tindakan untuk
menggunakan kekuatan
terbaik pada diri melalui
pemahaman, penerimaan, 
dan pengembangan
karakter diri.

• Memahami kekuatan
Pemahaman mengenai 
kekuatan yang dimiliki 
meliputi kemampuan dan 
karakter
• Menerima kekuatan
Penerimaan diri terhadap
kekuatan yang dimiliki
meliputi kemampuan dan 
karakter
• Menggunakan

kekuatan
Pemahaman mengenai cara
menerapkan kekuatan yang 
dimiliki dalam berbagai
konteks kehidupan

Menggunakan pendekatan
seperti appreciative 
inquiry, berfokus pada 
kekuatan yang dimiliki
siswa sbb:
- Kemampuan
- Karakter
- Menghargai diri sendiri
- Kolektif

• Menggunakan kerangka multiple intelligences (MI) 
dalam memahami setiap keunikan dan kekuatan siswa, 
menyediakan multiple entry ke dalam kurikulum
pembelajaran sehingga dapat menjangkau siswa
dengan berbagai variasi kekuatan dan meningkatkan
minat mereka terhadap materi ajar

• Mengidentifikasi, mengeksplorasi, mengembangkan
lebih lanjut menggunakan kekuatan karakter siswa. 
(Model ini dapat diaplikasikan di kegiatan bahasa, olah
raga, leadership, konseling, eskul, minat budaya, dsb)

• Mengajarkan siswa untuk menghargai diri sendiri
(mengenali diri – mengelola diri – melindungi diri –
menyayangi diri – percaya diri – menghormati dan
menyayangi orang lain)

• Menggunakan prinsip appreciative inquiry dalam proses 
pembelajaran

• Praktik komunitas pembelajar (misal: saling
memberikan umpan balik antar guru, saling berkunjung
ke kelas guru lain, berbagi bahan pembelajaran, dsb.)
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Dimensi
HARMONI

Siswa yang Bagja Lingkungan Pembelajaran yang Dibangun

Definisi Sub Domain Hal yang Dilakukan
Sekolah

Contoh Praktik/Metode Belajar-Mengajar

PURPOSE

(KEBERMAKNAAN)

Definisi Konseptual:
Penilaian, pandangan dan 
keyakinan siswa bahwa 
tujuan yang ia tetapkan 
maupun aktivitas yang 
dilakukan di sekolah 
memiliki arti, makna dan 
manfaat bagi diri dan 
masyarakat.

Definisi Operational:
Tindakan yang bermanfaat 
bagi kepentingan banyak 
orang yang dilandasi 
kesadaran dalam mencari 
makna.

• Membuat Makna
Kemampuan memberikan makna
terhadap tujuan dan aktivitas
yang dilakukan
• Motivasi yang melampaui

diri
Dorongan dalam diri untuk
mencapai tujuan dan melakukan
aktivitas yang bermanfaat bagi
diri dan masyarakat.

Menggugah siswa untuk
menemukan tujuan dan makna
dalam hidup (sesuatu yang 
lebih besar dari pencapaian diri
sendiri)

• Program Gerakan Kepedulian Siswa (sekelompok
siswa yang memiliki inisiatif untuk menyikapi isu-
isu sosial di sekitar mereka)

• Program pelayanan terhadap masyarakat
• Program dukungan sebaya
• Keikutsertaan dalam organisasi kesiswaan

Provincial Government
of West Java
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Dimensi
HARMONI

Siswa yang Bagja Lingkungan Pembelajaran yang Dibangun

Definisi Sub Domain Hal yang 
Dilakukan Sekolah

Contoh Praktik/Metode Belajar-Mengajar

ENGAGEMENT

(KETERLIBATAN)

Definisi Konseptual: 
Kondisi yang 
mencerminkan 
keterikatan siswa 
secara mendalam 
terhadap berbagai 
aktivitas akademik dan 
non-akademik siswa 
selama bersekolah.

Definisi Operational:
Tindakan inisiatif untuk
melibatkan diri tanpa
paksaan siapapun
dalam berbagai
aktivitas akademik dan
non-akademik

• Keterlibatan perilaku
Tingkat partisipasi dalam aktivitas 
akademik siswa selama bersekolah

• Keterlibatan emosi
Munculnya emosi yang 
mendorong siswa untuk 
melakukan aktivitas akademik dan 
sosial siswa selama bersekolah.

• Keterlibatan sosial
Tingkat partisipasi dalam aktivitas
sosial siswa selama bersekolah.

• Keterlibatan kognitif
Banyaknya energi yang dicurahkan
untuk mempertahankan proses 
berpikir selama aktivitas
akademik.

Membuka 
kesempatan bagi 
siswa untuk terlibat 
secara aktif dalam 
menentukan proses 
pembelajaran

• Menggunakan strategi pengajaran yang efektif
seperti pembelajaran kooperatif, peta konsep
(terutama ketika digunakan dalam konteks belajar
kelompok)

• Menerapkan pengajaran yang melibatkan 3 
komposisi berikut: tantangan, tahapan, dan
kepemilikan

• Menerapkan pengajaran yang menggunakan
strategi HOTS: Ten thinking tracks, multi 
perspektif, pengamatan mikroskopis, dsb

• Menggunakan teknologi secara tepat guna dan
disukai siswa
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Dimensi
HARMONI

Siswa yang Bagja Lingkungan Pembelajaran yang Dibangun

Definisi Sub Domain Hal yang Dilakukan Sekolah Contoh Praktik/Metode Belajar-
Mengajar

RESILIENCE

(KETAHANAN)

Definisi Konseptual: 
Kemampuan untuk 
“bangkit” kembali ke 
kondisi psikologis semula 
ketika dihadapkan pada 
situasi yang sulit.

Definisi Operational:
Tindakan yang berfokus
pada solusi saat
menghadapi kegagalan
melalui cara-cara yang 
efektif dan tidak pantang
menyerah dalam
mengatasi kesulitan
masalah yang dihadapi

• Kegigihan dalam situasi yang sulit
• Adaptive coping
Kemampuan memilih dan memakai cara-
cara yang efektif untuk mengatasi situasi 
sulit
• Bangkit dari kemuduran dan 

kekecewaan

Mendukung siswa untuk
mengembangkan keterampilan
dan sikap yang melandasi perilaku
yang tangguh/berdaya lenting • Program Komprehensif (Preventif-

Kuratif) Kesehatan Mental  
• Mengajarkan siswa keterampilan

berikut: berpikir optimis, 
menolong diri sendiri, 
menggunakan humor, dan 
mencari bantuan ketika
membutuhkan
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