
modul 1 

KEKUATAN IMPIAN 
n Memperkenalkan peserta didik pada program

n Mengenali kekuatan impian dan imajinasi

n  Menggali peran mereka serta komunitas mereka dalam 
perjalanan menemukan dan mengeksplorasi diri mereka 
sendiri

1
CERITA

Ruksana dari India

WAKTU

Sesi 1
45 menit

Sesi 2
45 menit

Sesi 3
45 menit



14

MODUL 1: SESI 1
Menggali peran pendidikan, impian, dan aspirasi 
dalam menentukan masa depan seseorang.

Kegiatan 1 - 15 menit

Memperkenalkan program  dan membangun pemahaman 
tentang mengapa program ini perlu diimplementasikan 
baik di dalam maupun di luar konteks sekolah.

Kegiatan 2 - 15 menit

Menciptakan pemahaman tentang cerita-cerita yang 
digunakan dan berlatih memperhatikan detail untuk 
diskusi.  

Kegiatan 3 - 15 menit

Membangun kepercayaan dan kebersamaan. Menetapkan 
aturan dan memberikan nama bagi kelompok akan 
membantu menciptakan lingkungan yang aman, suportif 
dan nyaman di mana peserta didik merasa percaya diri 
untuk berbagi pendapat dan cerita mereka. 

PANDUAN EXPLORE MORE MODUL 1
S1 S2 S3

MODUL 6
S12

MODUL 2
S4 S5

MODUL 3
S6 S7

MODUL 4
S8 S9

MODUL 5
S10 S11
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LANGKAH 1: MEMPERKENALKAN PROGRAM

Sambutlah para peserta didik. Beritahukan bahwa hari ini mereka akan menonton film pendek tentang 
cerita-cerita anak perempuan yang akan mereka tonton filmnya selama berlangsungnya kurikulum ini.

Jelaskan bahwa film-film tersebut menampilkan cerita anak perempuan yang berani dan menginspirasi 
dari 6 negara di dunia: India, Nepal, Haiti, Sierra Leone, Ethiopia, dan Indonesia.

TIP: Gambar sebuah persegi besar pada flipchart, bagi menjadi 6 bagian. Tulis nama karakter utama 
dari setiap cerita di setiap kotak, - Ruksana (India), Suma (Nepal), Wadley (Haiti), Mariama (Sierra Leone), 
Azmera (Ethiopia), Jessica dan Neng (Indonesia).  

LANGKAH 2: MENJELASKAN PROGRAM

Jelaskan bahwa cerita-cerita nyata ini menunjukkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh remaja, 
keterampilan yang mungkin diperlukan seseorang untuk menghadapi tantangan, pentingnya mengambil 
tindakan, dan pentingnya bekerja sama. Film-film  ini menampilkan cerita nyata dari anak-anak perempuan 
yang telah menunjukkan kekuatan dan keberanian yang besar untuk memanfaatkan keadaan mereka 
dengan memprioritaskan pendidikan.

TIP: Bagikan pengalaman Anda sendiri saat terinspirasi dan/atau terpengaruh oleh sebuah cerita. Ini 
akan membantu peserta didik untuk berpikir dan merenung, dan membantu mereka untuk merasa 
lebih nyaman dan terhubung dengan Anda sebagai tokoh dewasa yang dipercaya. 

Tulis kata bercerita di papan tulis dan tanya pada para peserta didik apakah mereka pernah terpengaruh 
oleh sebuah cerita yang mereka baca atau dengar. Bisa cerita tentang sesuatu yang dilakukan atau 
dialami seseorang dalam kehidupan, bisa juga cerita tentang karakter fiksi. 

Apakah cerita-cerita tersebut membawa dampak pada kehidupan, pemikiran atau tindakan peserta 
didik?
Dengarkan beberapa tanggapan, ingatkan peserta didik bahwa bercerita sangat efektif/kuat. Film-film 
ini membantu kita untuk merenungkan pengalaman kita dan juga orang lain – baik kesamaan maupun 
perbedaan yang dimiliki.

Sampaikan bahwa kelompok akan menonton film bersama-sama dan berpartisipasi dalam diskusi dan 
kegiatan. Kegiatan-kegiatan ini dirancang untuk membantu mereka tumbuh sebagai pemimpin dan 
pemikir kritis serta untuk menginspirasi dan memberdayakan mereka dalam mengejar impian mereka. 

Tulis kata-kata di atas dengan huruf tebal di papan tulis/flipchart saat Anda berbicara. 

Kegiatan 1:
Memperkenalkan 
Panduan Explore 
More

15 menit

TUJUAN

Memperkenalkan program  dan 
membangun pemahaman tentang 
mengapa program ini perlu 
diimplementasikan baik di dalam 
maupun di luar konteks sekolah. Ruksana

(India)

Wadley
(Haiti)

Azmera
(Ethiopia)

Suma
(Nepal)

Mariama
(Sierra
Leone)

Jessica 
dan Neng 
(Indonesia)

MODUL 1
S1 S2 S3

MODUL 6
S12

MODUL 2
S4 S5

MODUL 3
S6 S7

MODUL 4
S8 S9

MODUL 5
S10 S11

CATATAN GURU

INSPIRASI
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LANGKAH 1: SEBELUM PENAYANGAN FILM

Sebelum menayangkan film, beritahu peserta didik bahwa video tersebut dalam Bahasa Inggris, namun, 
film yang akan mereka tonton di sesi-sesi berikutnya dalam Bahasa Indonesia. 

Jelaskanlah bahwa Girl Rising berbagi film ini dengan peserta didik dan guru di berbagai belahan dunia, 
menampilkan sekilas kehidupan anak-anak perempuan yang akan terus kita temui. 

Mintalah para peserta didik untuk mencoba menangkap pesan utama, dan memikirkan tentang pesan/
adegan/ekspresi apa yang berkesan bagi mereka. Sampaikan pada mereka bahwa akan ada diskusi 
setelah penayangan video.  

LANGKAH 2: MENAYANGKAN FILM

Tayangkan film yang berdurasi 2 menit kemudian tanyakan peserta didik apakah ada interaksi-interaksi 
tertentu, wajah atau adegan yang mereka suka atau ingin dibicarakan?

 
LANGKAH 3: SETELAH PENAYANGAN FILM

Awali dengan menceritakan adegan yang Anda suka atau gambar yang berkesan bagi Anda dan alasannya. 
Misalnya, citra Malala Yousufzai, atau seorang gadis kecil berjalan sambil membawa sekeranjang daun 
teh di kepalanya. 

Dengarkan beberapa tanggapan/pendapat. 

TIP: Ingatlah bahwa sama sekali tidak masalah jika peserta didik mencoba untuk meringkas video atau 
berbagi pengamatan/pendapat tertentu. Tujuannya di sini adalah mendorong mereka untuk berbagi, 
berpartisipasi dan membahas apa yang mereka lihat atau rasakan. 

Beritahu peserta didik bahwa kita akan membahas tentang kehidupan beberapa anak perempuan yang 
mereka lihat dalam film - tentang perjuangan mereka dan kemenangan mereka.  

 
TRANSISI KE KEGIATAN BERIKUTNYA

Beritahu peserta didik bahwa mereka akan belajar tentang kehidupan anak-anak perempuan tersebut 
(dan tindakan berani mereka) pada sesi selanjutnya. Tambahkan bahwa pembelajaran tentang mereka 
akan menginspirasi kita merenungkan kehidupan kita, keadaan kita dan cara mencari kekuatan dan 
dukungan.   

Kegiatan 2: 
Menayangkan 
video rangkuman 
film Girl Rising 

TUJUAN

Menciptakan pemahaman tentang 
cerita-cerita yang digunakan dan 
berlatih memperhatikan detail dalam 
cerita-cerita tersebut untuk diskusi.

15 menit

MODUL 1
S1 S2 S3

MODUL 6
S12

MODUL 2
S4 S5

MODUL 3
S6 S7

MODUL 4
S8 S9

MODUL 5
S10 S11

CATATAN GURU

INSPIRASI
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LANGKAH 1: MENETAPKAN ‘ATURAN EMAS’

Katakan bahwa dalam beberapa minggu mendatang akan ada banyak sesi berbagi di dalam kelompok. 
Jadi, agar dapat bekerja sama dan merasa nyaman satu sama lain, perlu untuk membuat beberapa 
aturan yang bisa disebut sebagai ‘Aturan Emas Kita’. Kita akan mengikutinya. Aturan-aturan ini akan 
mengingatkan tentang tanggung jawab kita terhadap diri sendiri dan anggota kelompok kita. 

Mintalah peserta didik untuk mengusulkan aturan yang mereka pikir perlu diikuti oleh kelompok. Jika para 
peserta segan untuk berbagi, usulkan contoh yang sederhana seperti “tepat waktu” atau “mendengarkan 
tanpa menghakimi”.

Ambil beberapa poin dan tuliskan pada flipchart yang lain. Hanya tulis poin-poin yang disetujui oleh 
SELURUH kelas. Semua peserta didik terlibat di sini. 

TIP: Simpan flipchart di tempat yang aman dan mudah diakses karena ini akan ditampilkan/dipajang 
di setiap sesi.

Pastikan bahwa poin-poin berikut masuk ke daftar aturan: 

n Tepat waktu. 

n  Tidak boleh bicara sebelum gilirannya atau berdiskusi sendiri kecuali bekerja dalam kelompok kecil. 

n  Hormati pendapat satu sama lain – tidak ada benar atau salah. Kita harus merasa aman saat berbagi 
gagasan dan pendapat kita tanpa merasa takut akan ditertawakan atau dicela. 

n  Kerahasiaan – Jika seseorang berbagi sesuatu yang bersifat pribadi, maka kita bertanggung jawab 
untuk menghormati privasinya dan tidak membagikan ceritanya di luar kelompok. 

LANGKAH 1: MENETAPKAN ‘ATURAN EMAS’

Minta peserta didik untuk memikirkan sebuah nama yang kreatif, imajinatif, dan menarik untuk kelas ini. 
Jika ada beberapa usulan, tuliskan ide-ide mereka dan lakukan pemungutan suara dengan tunjuk tangan 
dan minta kelompok menyepakati satu nama. Dengan singkat bahaslah karakteristik nama kelompok 
dan mengapa nama itu penting. 

Jelaskan bahwa dengan menamai kelompok, peserta didik akan membangun identitas untuk diri 
mereka sendiri. Anda akan dapat menyebut mereka dengan nama kelompok, yang mana memastikan 
kebersamaan dan membantu orang bekerja sama berdasarkan tujuan atau visi bersama. Berikan beberapa 
contoh karakter dari cerita wayang tradisional seperti Mahabharata, Ramayana, dll., atau singkatan dari 
nama-nama anggota kelompok.

Kegiatan 3:
Penetapan aturan 
kelompok dan 
memutuskan 
nama kelompok 

TUJUAN

Membangun kepercayaan dan 
kebersamaan. Menetapkan 
aturan dan memberikan nama 
bagi kelompok akan membantu 
menciptakan lingkungan yang aman, 
suportif dan nyaman di mana peserta 
didik merasa percaya diri untuk 
berbagi pendapat dan cerita mereka. 

15 menit

Langkah 1
Aturan Emas 

Kita

MODUL 1
S1 S2 S3

MODUL 6
S12

MODUL 2
S4 S5

MODUL 3
S6 S7

MODUL 4
S8 S9

MODUL 5
S10 S11

CATATAN GURU

DUKUNGAN
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Tulis nama kelompok pada flipchart Aturan Emas. 

TIP: Jika peserta didik perlu bantuan dalam curah pendapat, beri beberapa usulan. Misalnya, seorang 
pahlawan super, seekor burung (misalnya elang atau burung phoenix), atau karakter animasi. Yang 
lebih penting adalah kelompok itu menyepakati sebuah nama.   
 

PENUTUPAN SESI

Panggil kelas dengan nama kelompok mereka, sampaikan bahwa kegiatan ini membawa kita pada 
penghujung sesi pertama. Tekankan poin-poin utama dari diskusi yang muncul setelah melihat cuplikan 
pendek dari film Girl Rising termasuk pentingnya bercerita dan pentingnya pendidikan/bersekolah. 
Beritahukan peserta didik bahwa kita akan mulai sesi berikutnya dengan belajar tentang seorang anak 
perempuan yang sangat istimewa yang bernama, Ruksana. 

Kegiatan 3:
Penetapan aturan 
kelompok dan 
memutuskan 
nama kelompok
(lanjutan)

MODUL 1
S1 S2 S3

MODUL 6
S12

MODUL 2
S4 S5

MODUL 3
S6 S7

MODUL 4
S8 S9

MODUL 5
S10 S11

CATATAN GURU

Langkah 2
Nama 

Kelompok

DUKUNGAN
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Memahami nilai imajinasi dalam memperluas wawasan 
seseorang dalam mengejar impiannya.

MODUL 1: SESI 2

Kegiatan 1 - 15 menit

Merangkum sesi sebelumnya dan memperkuat poin-
poin pembelajaran utama. 

Kegiatan 2 - 30 menit

Menayangkan video sosok panutan (Ruksana) dan memproses 
pentingnya impian, pendidikan dan hobi dalam kehidupan remaja. 
Juga, membantu peserta memikirkan tentang impian mereka sendiri 
dalam kehidupan yang ingin mereka wujudkan di masa depan.  

MODUL 1
S1 S2 S3

MODUL 6
S12

MODUL 2
S4 S5

MODUL 3
S6 S7

MODUL 4
S8 S9

MODUL 5
S10 S11
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LANGKAH 1: MERANGKUM SESI SEBELUMNYA

Menyambut kelompok dengan memanggil nama kelompok yang telah disepakati. Dengan singkat 
membaca Aturan Emas kelas dan tanyakan pada peserta didik apakah mereka ingin menambahkan 
sesuatu pada aturan tersebut. Diskusikan dan tambahkan jika ada saran baru. 

Tanyakan pada peserta didik apa yang mereka ingat dari sesi sebelumnya. Tulis jawaban di papan tulis. 

TIP: Bersikap terbuka. Beberapa peserta didik mungkin mengutip poin diskusi dari sesi terakhir, sebagian 
mungkin mengatakan bahwa kelompok menonton rangkuman cerita-cerita berbagai anak perempuan 
dari berbagai negara, dan yang lainnya mungkin menyebutkan poin-poin dari penetapan aturan atau 
kegiatan penamaan kelompok. Pastikan untuk menjelaskan hal-hal ini. 

Tidak semua peserta didik langsung merasa nyaman untuk berbagi. Tujuannya di sini adalah  mendorong 
partisipasi kelas dan membantu peserta didik memahami format sesi-sesi ini. Setiap sesi akan dimulai 
dengan merangkum sesi sebelumnya.

TRANSISI KE KEGIATAN BERIKUTNYA

Katakan pada peserta didik bahwa hari ini mereka akan mengenal Ruksana yang tinggal di India dan 
Destriyana dari Indonesia.

Kegiatan 1:
Merangkum sesi 
sebelumnya dan 
fokus dari sesi ini 

15 menit

MODUL 1
S1 S2 S3

MODUL 6
S12

MODUL 2
S4 S5

MODUL 3
S6 S7

MODUL 4
S8 S9

MODUL 5
S10 S11

TUJUAN

Merangkum sesi sebelumnya 
dan memperkuat poin-poin 
pembelajaran utama. 

CATATAN GURU
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LANGKAH 1: SEBELUM PENAYANGAN FILM

Tanyakan kelompok apa yang mereka ketahui tentang India dan apakah mereka bisa menunjukkan 
negara itu pada peta. 

Jika peta tidak tersedia, jelaskan bahwa India terletak di wilayah Asia Selatan dan memiliki populasi 
terbesar kedua di dunia saat ini. Urdu dan Hindi adalah dua bahasa yang umum digunakan. Bagikan 
beberapa fakta tambahan dari Lembar Fakta Negara (halaman 108).

Perkenalkan Ruksana: 

n Ruksana adalah anak perempuan yang kreatif dengan imajinasi yang kuat. 

n  Ruksana, beserta saudara-saudara dan orang tua tinggal di Kota Kolkata.

n  Mereka pindah ke Kolkata dari desa mereka tetapi telah berjuang sejak tiba di kota. Mereka tunawisma 
dan miskin, sehingga mereka tinggal di trotoar di area yang sangat sibuk. 

Minta peserta didik untuk  mengamati setiap rincian tentang Ruksana: apa yang ia suka lakukan, di mana 
ia tinggal, apa yang membuatnya bahagia dan sedih, siapa yang mendukungnya. 

Beritahu bahwa Anda akan menerima pertanyaan dan membahas poin-poin ini pada akhir film.

LANGKAH 2: PENAYANGAN FILM

Tayangkan cerita Ruksana (durasi 13 menit).

 
LANGKAH 3: JEDA UNTUK DISKUSI SETELAH PENAYANGAN FILM

Untuk mengetahui apakah peserta didik mengerti cerita film itu dan memahami konsep utamanya. 

n  Ucapkan terima kasih atas perhatian mereka selama menonton film. 

n  Mintalah beberapa peserta didik untuk menjelaskan secara singkat apa yang mereka lihat di film itu.

n  Tanyakan pada mereka mengapa menurut mereka Ruksana dan saudara-saudaranya bisa pergi ke 
sekolah dan memperoleh pendidikan. Tulis jawaban di papan tulis/flipchart. 

n  Rangkum umpan balik peserta didik. Pastikan untuk menyampaikan poin-poin utama di bawah ini jika 
tidak disebutkan. 

Kegiatan 2:
Penayangan film 
dan diskusi

30 menit

TUJUAN

Menayangkan video sosok 
panutan (Ruksana) dan memproses 
pentingnya impian, pendidikan dan 
hobi dalam kehidupan remaja. Juga, 
membantu peserta memikirkan 
tentang impian mereka sendiri 
dalam kehidupan yang ingin mereka 
wujudkan di masa depan. 

MODUL 1
S1 S2 S3

MODUL 6
S12

MODUL 2
S4 S5

MODUL 3
S6 S7

MODUL 4
S8 S9

MODUL 5
S10 S11

CATATAN GURU

INSPIRASI

IMPIAN

DUKUNGAN
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Ruksana dan saudara-saudaranya bisa pergi ke sekolah dan memperoleh pendidikan karena:  

n Orang tua Ruksana pindah ke kota untuk pendidikan putri mereka. 

n  Orang tua Ruksana percaya bahwa mendidik putri mereka sama pentingnya dengan mendidik anak 
laki-laki. 

n Keluarga tersebut menghadapi tantangan bersama-sama.

LANGKAH 4: DISKUSI BERBASIS KEGIATAN

Menanyakan perasaan: Tanyakan bagaimana perasaan mereka setelah melihat filmnya. Apa mereka 
melihat kesamaan antara diri mereka dan Ruksana? 

Misalnya, punya hobi menggambar, pergi ke sekolah dan memperoleh pendidikan, mencintai keluarga/
orang tua/hidup dalam kesulitan. Biarkan mereka menyebutkan sebanyak mungkin kesamaan yang 
dapat mereka temukan. 

CATATAN: Silakan lihat pedoman yang terlampir untuk sesi ini sebagai bagian dari persiapan Anda 
untuk sesi ini. Pedoman ini akan membantu Anda untuk memberikan respon dengan peka dan sesuai 
terhadap berbagai perasaan yang mungkin dialami atau disampaikan peserta didik setelah menonton 
cerita Rukana.

Katakan pada peserta didik bahwa mereka sekarang akan menonton cerita seorang perempuan 
Indonesia yang bernama Destriyana yang bekerja sebagai pembuat konten. Video pendek/vignette 
tersebut akan membantu membuat tema cerita Ruksana lebih menyentuh. 

Tayangkan video (durasi 1 menit). 

Ajukan pertanyaan-pertanyaan berikut kepada semua peserta didik, dengan memikirkan semua anak/
remaja di Indonesia dan bukan hanya orang-orang di sekolah atau lingkungan mereka sendiri.

Apakah sulit bagi anak-anak/remaja di Indonesia untuk bermimpi besar bagi diri mereka sendiri? 
Mengapa sulit? 
Kemungkinan jawaban: Sebagian orang tua mengatakan pada anak-anak apa yang bisa dan harus 
mereka lakukan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak tidak bisa memutuskan sendiri. Beberapa 
anak tidak memiliki pendidikan dan harus mengemis di jalanan. Anak-anak memiliki akses ke berbagai 
jenis kesempatan sehingga lebih mudah bagi sebagian anak untuk bermimpi lebih besar dibandingkan 
anak lainnya. 

Kegiatan 2:
Penayangan film 
dan diskusi
(lanjutan)

MODUL 1
S1 S2 S3

MODUL 6
S12

MODUL 2
S4 S5

MODUL 3
S6 S7

MODUL 4
S8 S9

MODUL 5
S10 S11

CATATAN GURU

INSPIRASI

IMPIAN

DUKUNGAN
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Beritahukan peserta didik bahwa dalam sesi berikutnya kita akan berbicara tentang kesulitan yang 
mungkin kita hadapi dalam perjalanan mewujudkan impian kita. Kita juga akan belajar dari cerita nyata 
tentang anak-anak perempuan pemberani yang mampu (dan masih mengatasi) kesulitan mereka untuk 
mewujudkan impian. 

CATATAN: Peserta didik sering bertanya tentang kehidupan Ruksana saat ini. Apakah ia melanjutkan 
pendidikannya? Apa ia mengejar impiannya? Apa yang ia lakukan sekarang? Ceritakan pada peserta 
didik bahwa Girl Rising terus memantau anak-anak perempuan yang telah bersedia berbagi cerita 
mereka dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya bermimpi, memperoleh pendidikan dan 
mendapat dukungan dari keluarga dan teman-teman.

n Temukan lebih banyak informasi tentang Ruksana di Lampiran atau laman Girl Rising -  Meet the girls 

n Tonton  “Where are they now” untuk informasi terbaru tentang Ruksana. 

LANGKAH 5: KEGIATAN INDIVIDU

Mintalah peserta didik untuk mengeluarkan buku catatan agar mereka dapat mencatat dan terus 
menggunakannya untuk semua sesi Explore More.

Katakan bahwa setelah menonton cerita Ruksana dan berdiskusi tentang impian generasi muda di Indonesia, 
kita sekarang akan fokus pada diri kita sendiri.

Jelaskan:

n  perbedaan antara mimpi yang kita lihat saat kita tidur, dan impian yang kita miliki dalam hidup. Impian 
yang kita miliki dalam hidup berhubungan dengan hal-hal yang ingin kita lakukan, profesi yang ingin 
kita raih atau keterampilan yang ingin kita pelajari.

n  perbedaan antara impian individu (menyelesaikan sekolah, menerbangkan pesawat) dan impian 
bersama (semua saudara saya mendapatkan pendidikan, keluarga saya tinggal di tempat yang damai). 
Tekankan bahwa kedua jenis impian itu penting.

Tanyakan  apakah mereka pernah bermimpi tentang mereka ingin melakukan atau menjadi apa? Contoh: 
bermimpi terbang dengan pesawat atau tinggal di tempat yang indah dengan keluarganya. Sebagian 
bermimpi tentang dunia dimana tidak ada orang miskin. Yang lainnya mungkin bermimpi menjadi seorang 
guru, seorang atlet, seorang teknisi pesawat atau pembuat aplikasi untuk komputer dan ponsel. 

Tanyakan pada peserta didik apakah menurut mereka impian memiliki/mengenal gender? Apakah 
anak perempuan dan anak laki-laki harus mempunyai impian yang berbeda? Dan mengapa? 

Kegiatan 2:
Penayangan 
film dan diskusi 
(lanjutan)

MODUL 1
S1 S2 S3

MODUL 6
S12

MODUL 2
S4 S5

MODUL 3
S6 S7

MODUL 4
S8 S9

MODUL 5
S10 S11

CATATAN GURU

INSPIRASI

IMPIAN

DUKUNGAN
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Dengarkan beberapa tanggapan dan jelaskan bahwa impian tidak mengenal gender. Anak perempuan 
dan anak laki-laki bisa memimpikan hal yang sama. Terkadang kita mendengar dari orang-orang bahwa 
anak perempuan harus hidup dengan cara tertentu dan anak laki-laki harus bertindak dengan cara 
tertentu. Ini adalah sesuatu yang akan kita bahas dalam sesi selanjutnya.

Dorong semua untuk menulis apapun yang ingin mereka capai/lakukan tanpa memikirkan pendapat 
orang dalam masyarakat atau hal-hal yang mereka dengar. 

TIP: Anda dapat menceritakan impian (-impian) Anda waktu kecil/muda untuk mengkondisikan sesi. Juga, 
bila Anda telah mampu mencapai sebuah impian, beritahu peserta didik dengan singkat bagaimana 
Anda berhasil melakukannya dan apa/siapa yang membantu Anda.   

Minta peserta didik untuk menutup mata mereka dan memikirkan apa yang mereka impikan untuk lakukan. 
Dorong mereka dengan pertanyaan-pertanyaan seperti: Apa ada tempat yang ingin kunjungi? Apakah ada 
keterampilan yang ingin kembangkan? Apa yang ingin dilakukan dalam 10 tahun ke depan? Apakah ada 
masalah di sekitar yang ingin peserta didik atasi? Tekankan bahwa impian tidak harus menyangkut karir.

Setelah satu menit atau lebih, minta mereka untuk membuka mata dan menuliskan maksimal lima impian 
mereka di buku catatan, lalu tanyakan apakah ada yang ingin menjadi sukarelawan untuk berbagi. 
Dengarkan beberapa tanggapan.

Katakan”Senang mengetahui bahwa kita memiliki begitu banyak pemimpi dalam kelompok ini. Di ruangan 
ini kita memiliki calon guru, ilmuwan, aktor, pemain bulutangkis, dan pilot. Tapi perlu diingat bahwa 
impian tidak selalu menyangkut karir, impian lain seperti mereka yang ingin melihat perdamaian di dunia, 
tinggal di sebuah rumah yang indah dan ingin semua orang bahagia, juga sama pentingnya”.

Catatan: Semua kata yang ditebalkan di atas adalah contoh. Selama sesi, sebutkanlah impian-impian 
yang telah disampaikan oleh peserta didik. 

Ingkatkan peserta didik untuk menyimpan buku catatan dengan daftar impiannya dan membawanya ke 
sesi berikutnya.  

PENUTUPAN SESI

Poin utama: Merunut dari cerita Ruksana, sampaikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bermimpi 
dan mencapai impian-impian itu. Tekankan bahwa pendidikan yang berkualitas baik berfungsi sebagai 
sarana pemberdayaan dan motivasi bagi generasi muda untuk bermimpi besar, dan bahwa pendidikan 
membuka jalan untuk masa depan yang lebih baik. Minta peserta didik untuk berpikir tentang Ruksana 
pada sisa pekan tersebut dan bahwa sesi berikutnya akan dilanjutkan dari materi terakhir hari ini.

Kegiatan 2:
Penayangan 
film dan diskusi 
(lanjutan)

MODUL 1
S1 S2 S3

MODUL 6
S12

MODUL 2
S4 S5

MODUL 3
S6 S7

MODUL 4
S8 S9

MODUL 5
S10 S11

CATATAN GURU
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IMPIAN

DUKUNGAN
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MODUL 1: SESI 3
Mulai mengidentifikasi impian/aspirasi pribadi dan 
merasakan kekuatan berbagi impian dengan orang lain.

Kegiatan 1 - 10 menit

Merangkum sesi sebelumnya dan memperkuat poin-
poin pembelajaran utama.

Kegiatan 2 - 10 menit

Mendorong peserta didik untuk memperluas imajinasi 
mereka dan menjadi kreatif.   

Kegiatan 3 - 20 menit

Membantu peserta didik untuk memprioritaskan 
impian-impian yang benar-benar ingin mereka 
wujudkan dan menetapkan target nyata/tindakan 
praktis untuk mencapai impian mereka.  

Kegiatan 4 - 5 menit

Pahlawan Minggu Ini dan kegiatan di rumah.

MODUL 1
S1 S2 S3

MODUL 6
S12

MODUL 2
S4 S5

MODUL 3
S6 S7

MODUL 4
S8 S9

MODUL 5
S10 S11
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LANGKAH 1: MERANGKUM SESI SEBELUMNYA

Sambutlah kelompok dengan memanggil nama kelompok yang diputuskan di sesi sebelumnya, dan 
bacakan Aturan Emas untuk kelompok. 

Rangkum sesi sebelumnya. Tanyakan peserta didik apakah mereka ingat cerita Ruksana. 

Mintalah dua sukarelawan untuk  berbagi tentang apa isi cerita Ruksana. Tanyakan pertanyaan lanjutan 
ke seluruh kelas seperti: Di mana Ruksana tinggal? Apakah ia bersekolah? Siapa yang mendukung 
impiannya bersekolah dan menggambar? 

Beritahukan peserta didik bahwa hari ini kita akan membahas tentang pentingnya imajinasi dan bagaimana 
impian bisa tercapai. 

Sampaikan bahwa saat seseorang punya impian, ia bisa menemukan cara untuk mewujudkan impian itu. 

Tanya peserta didik apakah mereka ingat dengan impian-impian yang mereka telah tulis? Minta mereka 
untuk mengeluarkan buku catatan tersebut. 

Gambar bentuk awan di papan tulis sambil Anda menjelaskan poin-poin di atas. Biarkan peserta didik 
membayangkan awan sebagai impian. 

 

Kegiatan 1:
Merangkum sesi 
sebelumnya dan 
berbicara tentang 
pentingnya 
impian

10 menit

TUJUAN

Merangkum sesi sebelumnya 
dan memperkuat poin-poin 
pembelajaran utama. 

MODUL 1
S1 S2 S3

MODUL 6
S12

MODUL 2
S4 S5

MODUL 3
S6 S7

MODUL 4
S8 S9

MODUL 5
S10 S11

CATATAN GURU

IMPIAN
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ANGKAH 1: KEGIATAN BERKELOMPOK

Minta peserta didik untuk menemukan berisi impian lalu minta untuk mengambil kertas kosong dan 
membuat pesawat kertas dengan kertas tersebut. Dorong mereka untuk saling membantu satu sama lain.

Mintalah peserta didik untuk menulis nama mereka dan semua impian mereka di pesawat dan 
memajangnya di dinding, yang akan menjadi Dinding Impian kelompok. Jika ada kemungkinan Anda 
tidak akan selalu di ruangan itu, peserta didik dapat menyebarkan pesawat mereka di lantai atau di meja. 
Minta mereka untuk menyimpan pesawat  mereka dalam tas dan membawanya untuk sesi setiap minggu. 

Tutup dengan menanyakan: Apakah ada yang tahu mengapa kita menulis impian kita di pesawat? 
Dorong dengan bertanya: “Apa yang dilakukan pesawat? Apakah pesawat terbang rendah atau 
tinggi?”
Ambil beberapa jawaban dan rangkum diskusi. Jelaskan bahwa, sama seperti pesawat yang terbang 
setinggi awan, kita juga bisa bermimpi tinggi dan besar dan menetapkan target-target kita untuk mencapai 
mimpi itu. Jika ruang di kelas memungkinkan, minta peserta didik untuk menerbangkan pesawat mereka 
sehingga mereka dapat melihat impian mereka terbang tinggi di udara. Kemudian, mereka dapat 
menempelkannya di dinding atau menyimpannya di dalam buku catatan mereka. 

Akhiri dengan menekankan bahwa menuliskan impian kita adalah pengalaman pribadi dan bukanlah 
sebuah tes/ujian. Pertama, kita bermimpi - kita berpikir tentang apa yang ingin kita lakukan atau apa 
yang kita benar-benar inginkan. Lalu, kita mengidentifikasi mimpi kita satu per satu dan membiasakan 
diri dengan impian itu. Lalu, kita perlahan-lahan melihat ke sekitar dan berbagi impian kita dengan orang-
orang di sekitar kita.

Tekankan bahwa kita selalu dapat mengubah impian kita dan memiliki impian baru seiring dengan 
bertambahnya usia. Sama sekali tidak masalah jika sebagian peserta didik ingin mengubah impian 
mereka pada sesi-sesi berikutnya.  

Kegiatan 2:
Membuat 
pesawat kertas 
dan membuat 
dinding impian 

10 menit

TUJUAN

Mendorong peserta didik untuk 
memperluas imajinasi mereka dan 
menjadi kreatif.  

1 2 3 4 6 7 85

MODUL 1
S1 S2 S3

MODUL 6
S12

MODUL 2
S4 S5

MODUL 3
S6 S7

MODUL 4
S8 S9

MODUL 5
S10 S11

CATATAN GURU

IMPIAN
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LANGKAH 1: MENJELASKAN KEGIATAN

Gambar bentuk awan lain pada papan, di sebelah awan yang Anda gambar di awal sesi. Gambar seorang 
anak perempuan di sebelah satu awan dan seorang anak laki-laki di sebelah awan lainnya. 

Tulislah dua impian berikut pada awan yang sesuai - Masing-masing satu: 

n Ani menyukai hewan. Impiannya adalah mengobati semua hewan sakit di dunia. 

n Adi bermimpi menjadi koki terkenal.

Tanyakan bagaimana Ani bisa mewujudkan impiannya. Apa yang harus ia lakukan untuk mencapai impian 
itu? 

Ambil jawaban satu per satu dan tuliskan di bawah awan Ani.

Ulangi hal yang sama untuk impian Adi.

TIP: Buat daftar jawaban sedemikian rupa sehingga Anda dapat menarik garis penghubung antara 
kata-kata/kalimat dan akhirnya bisa membuat bentuk tangga.

LANGKAH 2: TARGET DAN IMPIAN

Diskusikan perbedaan antara target dan impian. Buat tangga di bawah setiap awan. Katakan pada peserta 
didik bahwa target-target ini adalah seperti anak tangga yang kita panjat untuk mencapai impian. Target-
target adalah tindakan-tindakan dan hal-hal praktis yang kita tetapkan untuk dilakukan dalam perjalanan 
menuju impian itu. 

Bantu peserta didik membedakan impian dan target. Impian terwujud dan tercapai dalam jangka panjang, 
sedangkan target adalah sasaran dalam jangka yang lebih pendek yang bisa Anda capai atau tindakan 
yang dapat Anda lakukan saat menuju impian yang besar. Target-target seperti batu loncatan atau tangga, 
sedangkan impian Anda berada di puncak. 

Merujuk kembali pada tindakan praktis dalam contoh Ani dan Adi dan buat lingkaran di sekitar target 
yang paling besar dan paling nyata. 

n  Contohnya, untuk Ani, target besarnya adalah masuk ke sekolah kedokteran hewan dan lulus sebagai 
dokter hewan. Dan beberapa target yang lebih kecil misalnya belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan 
alam di sekolah menengah, memperoleh nilai yang cukup untuk masuk ke sekolah kedokteran hewan, 
mungkin mengambil tambahan pelajaran, menonton program/dokumenter di televisi yang dibawakan 
oleh dokter hewan. 

Kegiatan 3:
Perbedaan antara 
target dan impian

20 menit

TUJUAN

Membantu peserta didik untuk 
memprioritaskan impian-impian yang 
benar-benar ingin mereka wujudkan 
dan menetapkan target nyata/
tindakan praktis untuk mencapai 
impian mereka. 

Ani menyukai hewan. 
Impiannya adalah 

mengobati semua hewan 
sakit di dunia. 

Adi bermimpi menjadi 
koki terkenal.

MODUL 1
S1 S2 S3

MODUL 6
S12

MODUL 2
S4 S5

MODUL 3
S6 S7

MODUL 4
S8 S9

MODUL 5
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n  Untuk Adi, target besarnya adalah belajar keterampilan memasak dari sekolah profesional atau koki 
yang berpengalaman. Dan beberapa target yang lebih kecil, dan bisa segera dicapai adalah belajar 
dan praktik memasak di rumah, mempelajari buku-buku masak, menonton program memasak untuk 
meningkatkan keterampilan memasak, mengkaji persyaratan masuk sekolah profesional untuk menjadi 
seorang koki dan membuat target-target untuk memenuhi berbagai persyaratan tersebut.

Minta peserta didik untuk melingkari satu atau maksimal dua impian yang paling ingin mereka capai. Jika 
peserta didik mengalami kesulitan, bantu mereka untuk berpikir keadaan/posisi mereka saat ini serta apa 
yang ingin mereka capai pertama kali.

Kemudian berikan mereka waktu 10 menit untuk menuliskan target-target/tindakan yang perlu mereka 
tetapkan untuk diri mereka sendiri dalam mencapai impian itu. Jika waktu kurang memungkinkan, minta 
peserta didik untuk fokus pada menulis target-target/tindakan untuk satu impian terlebih dulu. Mereka 
juga bisa bekerja berpasangan. 

Bantu peserta didik menemukan target-target/tindakan nyata. Beritahukan bahwa mereka dapat 
melakukan kegiatan ini setiap kali mereka punya impian yang benar-benar ingin mereka capai. Kegiatan 
ini membantu seseorang berpikir dengan jelas langkah demi langkah.

TIP: Katakan pada peserta didik bahwa sebagai latihan, mereka juga dapat menerapkan kegiatan ini 
untuk hal-hal yang telah mereka lakukan. Misalnya belajar untuk ujian, mereka bisa memikirkan dan 
menuliskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mempersiapkan diri.

Tekankan bahwa impian itu penting. Sangatlah penting untuk percaya pada diri sendiri, gigih dan tekun. 
Kita harus siap menghadapi tantangan saat kita berusaha mencapai target-target kita. Menemukan 
kesempatan untuk belajar adalah salah satu target terbesar yang dapat kita tempatkan di tangga yang 
kita buat untuk mencapai impian kita; dan kesempatan belajar ini bisa datang dari sekolah umum, program 
kejuruan, kursus di sebuah organisasi lokal, atau dengan sekedar ingin mencari tahu.  

Untuk semua impian - besar atau kecil, kita perlu berpikir bagaimana kita bisa mencapainya, dan apa 
yang diperlukan.

Beritahukan peserta didik bahwa dalam beberapa minggu ke depan kita akan terus mengacu pada 
impian-impian dan target-target di sesi-sesi berikutnya. 

TIP: Jika peserta didik mungkin tidak percaya diri/berkecil hati dengan memikirkan semua kemungkinan 
hambatan dan tantangan yang dapat menghalangi mereka, minta peserta didik untuk membayangkan 
jika hambatan-hambatan itu tidak ada. Yakinkan mereka bahwa diskusi yang lebih mendalam tentang 
hambatan (dan cara mengatasi hambatan tersebut) akan dibahas di sesi berikutnya. Dengan menciptakan 
kaitan dengan sesi berikutnya akan bermanfaat karena peserta didik akan menantikan sesi berikutnya 
dan memahami bagaimana sesi yang berbeda-beda saling berhubungan.

Kegiatan 3:
Perbedaan antara 
target dan impian 
(lanjutan)
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LANGKAH 1: MEMPERKENALKAN PAHLAWAN MINGGU INI - ARVILLA DELTRIANA

Perkenalkan bahwa setiap minggu kita akan mengakhiri sesi dengan membicarakan tentang seorang 
pahlawan di Indonesia – seseorang yang telah mencapai impian mereka atau membantu orang lain 
melakukannya. 

Ingatkan peserta didik bahwa menjelajahi impian mereka dan menetapkan target-target adalah perjalanan 
seumur hidup. 

Ceritakan pada peserta didik tentang impian Arvilla Delitriana adalah menjadi Insinyur Jembatan Angkutan 
Cepat Jarak Jauh (LRT). Tampilkan Pahlawan Minggu Ini (di halaman berikutnya) jika memungkinkan. 
 

KEGIATAN DI RUMAH

Minta peserta didik untuk mengingat kembali impian-impian yang mereka tulis di pesawat mereka. Di 
rumah, mereka harus menggambar awan besar pada satu halaman di buku catatan dan menulis impian 
terbesar mereka di awan.

TIP: Gambar awan besar di papan selagi Anda menjelaskan kegiatan ini. Beritahu peserta didik bahwa 
mereka akan menetapkan target-target pribadi untuk mencapai impian ini dalam beberapa minggu 
mendatang. 

Tekankan bahwa impian mereka haruslah menjadi sesatu untuk lakukan atau yang mereka inginkan,  
bukan sekadar yang diinginkan orang lain di rumah atau keluarga mereka. 

Pastikan untuk mengingatkan mereka lagi bahwa impian tidak harus tentang cita-cita karir. Impian mereka 
bisa mengenai apa yang mereka bayangkan akan mereka lakukan saat besar nanti, seperti yang dibahas 
dalam Kegiatan 1.

Kegiatan 4:
Pahlawan Minggu 
Ini dan kegiatan 
di rumah

5 menit

MODUL 1
S1 S2 S3

MODUL 6
S12

MODUL 2
S4 S5

MODUL 3
S6 S7

MODUL 4
S8 S9

MODUL 5
S10 S11

TUJUAN

Menginspirasi peserta didik melalui 
sosok panutan.

CATATAN GURU

INSPIRASI



Impian Arvilla Delitriana menjadi Insiyur Jembatan Angkutan Cepat Jarak 
Jauh (LRT) – sebuah profesi yang umumnya didominasi oleh laki-laki di 
Indonesia. 

Ia membuktikan bahwa perempuan tetap dapat memenuhi impian mereka untuk 
mempunyai profesi ini. Sebutkan beberapa profesi yang didominasi laki-laki di 
Indonesia seperti, menjadi pilot, jasa otomotif, polisi/militer, dll. Gambar ini diambil 
di depan jembatan yang ia bangun. 

Arvilla Delitriana, atau Dina dipuji karena dia telah merancang jembatan lengkung 
LRT di Jakarta. Orang tuanya menginginkannya kuliah, tetapi pada akhirnya akan 
tetap di rumah menjadi seorang ibu rumah tangga termasuk merawat anak-
anaknya sepanjang waktu. Awalnya Dina mengikuti pemikiran orang tuanya. Tapi 
setelah berkuliah di Institut Teknologi Bandung dan bertemu dengan banyak orang 
termasuk suaminya yang memberikan kebebasannya untuk berkarir, Dina berubah 
pikiran. Dina memutuskan untuk bekerja di bidang teknik khusus membangun 
jembatan yang seringnya dikaitkan dengan laki-laki. Awalnya, ayahnya tak setuju 
dengan karirnya. Dina terus memainkan perannya sebagai istri, ibu dari dua anak 
saat bekerja, meskipun ayahnya tidak setuju. Ia mengatakan untuk menjalankan 
semua peran, perempuan harus kuat.1

PAHLAWAN MINGGU INI

ARVILLA DELITRIANA 

1  regional.kompas.com/read/2020/01/15/11241711/cerita-dina-wanita-perancang-jembatan-lrt-jabodetabek-tak-diizinkan-aya
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Modul 1:
Catatan guru

MODUL 1
S1 S2 S3

MODUL 6
S12

MODUL 2
S4 S5

MODUL 3
S6 S7

MODUL 4
S8 S9

MODUL 5
S10 S11


