
modul 2 

HAK DAN KESEMPATAN 
n Menggali konsep hak dan gender

n Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi anak-anak

n Memahami pendidikan sebagai hak dasar manusia
2

CERITA

Suma dari Nepal

WAKTU

Sesi 1
45 menit

Sesi 2
45 menit



PANDUAN EXPLORE MORE 34

Memahami hak-hak anak dan pentingnya 
mengetahui hak-hak seseorang. 

Kegiatan 1 - 15 menit

Merangkum sesi sebelumnya dan memperkuat poin-
poin pembelajaran utama. 

Kegiatan 2 - 25 menit

Menayangkan video sosok panutan (Suma) dan 
memproses pesan-pesan utama: pentingnya 
pendidikan, kesetaraan gender dan kepekaan 
terhadap hak-hak anak.  

Kegiatan 3 - 5 menit

Pahlawan Minggu ini - Darwati 

MODUL 2: SESI 4

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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Kegiatan 1:
Merangkum sesi 
sebelumnya dan 
diskusi sebelum 
penayangan film

15 menit

TUJUAN

Merangkum sesi sebelumnya dan 
memperkuat poin-poin pembelajaran 
utama. HAK

CATATAN GURULANGKAH 1: MEMBAHAS HAK-HAK ANAK

Sambutlah peserta didik dengan memanggil nama kelompok dan membacakan Aturan Emas. 

Tanyakan pada peserta didik yang mereka ingat dari sesi sebelumnya. Ambil beberapa jawaban dan 
pandu diskusi dengan mengingatkan peserta didik tentang pembelajaran utama:

n Pentingnya memiliki impian dalam hidup dan pentingnya menetapkan target-target untuk mencapai 
impian tersebut 

n Bagaimana keluarga dan masyarakat dapat membantu kita mencapai impian kita

Tanyakan apakah telah menulis impian di dalam awan pada buku catatan? Kita akan terus berpikir tentang 
impian-impian tersebut selama sesi. Beritahu bahwa hari ini kita akan menonton sebuah film tentang hak-
hak anak dan remaja dan mengapa penting untuk mengetahui hak-hak kita.

Tanyakan pada peserta didik apakah mereka tahu apa itu Hak. 

TIP: Tulis kata Hak di papan. 

Ambil beberapa jawaban, simpulkan jawaban, dan beri contoh di bawah ini jika tidak disebutkan. Lihat 
petunjuk dari panduan Isu-Isu termasuk Kemiskinan dan Kekerasan Berbasis Gender. Jelaskan bahwa 
hak anak adalah hak asasi manusia: 

Hak-hak adalah hal-hal yang layak diperoleh orang untuk menjalani hidup sepenuhnya, seperti:

− hak untuk merasa bahagia dan sehat − hak untuk merasa aman dan melindungi diri mereka sendiri

− hak untuk makan makanan sehat − hak untuk tinggal di rumah yang aman

− hak untuk minum air bersih  − hak untuk bersekolah dan mendapatkan pendidikan

CATATAN: Selagi Anda berbicara, gambarkan bentuk-bentuk berikut di sekitar kata Hak untuk membantu 
pemahaman: wajah senang/tersenyum, sayuran, segelas air, rumah, buku sekolah. 

Bayangkan seorang anak bernama Budi minum air dengan serpihan benda kecil mengambang di 
dalamnya, termasuk partikel kotoran. Bayangkan Hadi, yang minum air sejernih cermin yang rasanya 
enak. 

Ajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Berhenti setiap selesai satu pertanyaan untuk mendengarkan 
jawaban dan tulis jawaban di papan:

Siapa diantara dua anak laki-laki ini yang TIDAK mendapatkan haknya?
Haruskah mereka memiliki hak yang sama? Mengapa ya/tidak?

MODUL 1
S1 S2 S3

MODUL 6
S12

MODUL 2
S4 S5

MODUL 3
S6 S7

MODUL 4
S8 S9

MODUL 5
S10 S11

KESEDIAAN

DUKUNGAN
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Kegiatan 1:
Merangkum sesi 
sebelumnya dan 
diskusi sebelum 
penayangan film
(lanjutan)

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

LANGKAH 2: MEMIKIRKAN HAK ANAK DAN ANAK-ANAK DALAM MASYARAKAT KITA   

Tujuan: mendorong peserta didik untuk berpikir tentang hak-hak anak dalam konteks masyarakat mereka. 

Minta peserta didik untuk berpasangan lalu memikirkan tentang semua anak kecil dalam masyarakat 
mereka. 

Minta mereka untuk membagikan apa yang dipikirkan dan pengalaman mereka tentang pertanyaan-
pertanyaan berikut. Setiap pasangan harus menulis tentang (setidaknya) satu anak/atau sekelompok 
anak yang mereka pikir tidak mendapatkan hak-haknya.

Ambil beberapa jawaban.

n  Apakah semua anak atau remaja di lingkungan peserta didik tinggal di rumah yang aman dengan 
kondisi perumahan yang baik? Jika tidak, di mana mereka tinggal? 

n   Apakah semua anak perempuan dan anak laki-laki di sekitar tempat tinggal mereka pergi ke 
sekolah? Jika mereka tidak pergi ke sekolah, apa yang mereka lakukan? Pikirkan tentang anak 
perempuan dan anak laki-laki 

n  Bagaimana perasaan peserta didik tentang hal ini? 
n Siapa yang bisa memberikan anak-anak ini pilihan hidup yang lebih baik? 
Hargai bahwa sulit untuk menyaksikan anak-anak hidup dalam keadaan sulit dan bahwa penting untuk 
bersama-sama sebagai satu masyarakat menemukan solusi untuk masalah tersebut. 

Berterimakasihlah pada peserta didik karena telah memikirkan dan merenungkan hak semua anak. 
Katakan kepada mereka untuk tetap mengingat anak-anak ini  dalam kegiatan-kegiatan mendatang. 

Sebagian peserta didik mungkin berbagi pengalaman mereka sendiri dimana hak-hak mereka belum 
terpenuhi. Hargai perasaan mereka dengan mengatakan bahwa kita akan berdiskusi dan mencoba 
memahami bagaimana anak-anak dapat mencoba mengatasi kesulitan tersebut. 

Hubungkan diskusi ini dengan kegiatan penayangan film berikut. Sampaikan bahwa kita akan 
berkenalan dengan seorang anak perempuan yang hidup dalam keadaan yang sangat sulit karena ia 
tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya. Kita akan melihat bagaimana ia berhasil menuntut hak-hak 
untuk menjalani hidup yang lebih baik.

KESEDIAAN

DUKUNGAN
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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

KEGIATAN 1: SEBELUM PENAYANGAN FILM - MEMPERKENALKAN SUMA

Katakan Suma berasal dari Nepal, perkenalkan tiga poin tentang Suma dan negaranya. Tunjukkan lokasi 
Nepal pada peta, dengan menunjukkan bahwa Nepal berbatasan dengan India. Ingatlah bahwa India 
adalah negara asal Ruksana, yang ceritanya kita bahas dalam sesi sebelumnya.

n  Suma adalah seorang Kamlari - semacam buruh terikat tradisional di Nepal selatan - sejak ia berumur 
enam tahun. 

TIP: Lihat petunjuk dari Lembar Fakta Isu untuk menjelaskan apa itu buruh terikat. Peringatkan peserta 
didik bahwa video ini akan mencakup topik yang mungkin menyedihkan dan emosional. 

Minta peserta didik untuk mengamati kesamaan dan perbedaan antara kehidupan Suma dan kehidupan 
anak-anak di Indonesia.

LANGKAH 2: PENAYANGAN FILM - CERITA SUMA

Menayangkan cerita Suma (durasi 11 menit). 

LANGKAH 3: DISKUSI SETELAH PENAYANGAN FILM

Lakukan kegiatan berikut untuk mendorong peserta didik untuk mengidentifikasi dan memahami adat/
kebiasaan yang membatasi kebebasan seseorang. 

Menanyakan perasaan: Tanyakan pada peserta didik bagaimana perasaan mereka. Ucapkan terima kasih 
atas perhatian mereka. Sebagian peserta didik akan merasa senang untuk Suma dan pencapaiannya. 
Tapi bila sebagian merasa sedih, dukung perasaan mereka dan sampaikan mereka bahwa wajar untuk 
merasa sedih ketika kita melihat seseorang dalam kesulitan. Tegaskan bahwa kita mendengarkan cerita 
Suma karena kita ingin memahami situasi berbagai anak di dunia ini. Ikuti format diskusi pada bagian 
Pendekatan Pengajaran dari panduan ini untuk mengarahkan diskusi berikut. 

Minta beberapa peserta didik untuk menjelaskan apa yang mereka lihat di film itu, lalu diskusikan situasi 
Suma dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan berikut. Jeda setelah setiap pertanyaan untuk diskusi/
tanggapan.

Kegiatan 2:
Penayangan film 
dan kegiatan 
diskusi

25 menit

TUJUAN

Menayangkan video sosok panutan 
(Suma) dan memproses pesan-pesan 
utama: pentingnya pendidikan, 
kesetaraan gender dan kepekaan 
terhadap hak-hak anak. 

KESEDIAAN

INSPIRASI
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Kegiatan 2:
Penayangan film 
dan kegiatan 
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

Bagaimana Suma bisa menjadi seorang Kamlari/Buruh Terikat?
Soroti isu diskriminasi gender. Banyak anak perempuan dari keluarga miskin dituntut untuk bekerja sejak 
usia yang sangat muda dan tidak bersekolah. 

Apa ia suka menjadi Kamlari/Buruh Terikat?
Tidak, Suma merasa pekerjaan itu sulit dan ia tidak selalu diperlakukan baik. 

Apa yang sebenarnya ingin ia lakukan?
Suma ingin bersekolah dan belajar membaca dan menulis. 

Bagaimana Suma berhasil mendapatkan kebebasannya?
Suma menerima bantuan dari seorang guru yang tinggal di rumah dimana dia menjadi Kamlari/Buruh 
Terikat. Ia mulai mengikuti kelas malam, yang memberinya kesempatan baru dan kepercayaan diri. Ia 
juga menerima bantuan dari sebuah organisasi yang mendukung anak-anak perempuan Kamlari/Buruh 
Terikat sehingga mereka dapat belajar tentang hak-hak mereka dan mencapai kebebasan.  

Simpulkan dengan menghargai lagi perasaan kelompok terhadap Suma. Sampaikan bahwa memang 
menyedihkan dan berat saat melihat anak-anak dalam keadaan yang sulit. Berikan apresiasi kepada 
peserta didik karena telah berpartisipasi dalam diskusi dan mengidentifikasi aspek-aspek positif dalam 
kehidupan Suma yang membantu mengubah keadaannya.

Tekankan pentingnya pendidikan dan belajar dalam kehidupan anak-anak. Jelaskan bahwa pendidikan 
adalah hak dasar/asasi manusia. Pendidikan membuka banyak jalan bagi anak-anak untuk dipilih, yang 
membantu mereka menjalani hidup sehat dan bahagia. Tekankan bahwa bersekolah, mendapatkan 
pendidikan yang baik, dan proses mempelajari gagasan baru dan kreatif secara terus-menerus penting 
untuk mencapai impian-impian seseorang dan target-target dalam hidup. 

Akhiri diskusi dengan mengatakan pada peserta didik bahwa minggu depan kita akan terus membahas 
cerita Suma. 

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 Suma di Lampiran atau laman Girl Rising -  Meet the girls. 

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

CATATAN GURU

KESEDIAAN

INSPIRASI
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Kegiatan 3:
Pahlawan Minggu 
Ini

5 menit

LANGKAH 1: PAHLAWAN MINGGU INI - DARWATI

Memperkenalkan Darwati yang mempunyai impian untuk berkuliah. Tampilkan Pahlawan Minggu ini         
(di halaman berikutnya) jika memungkinkan.

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.

INSPIRASI

CATATAN GURU



Sejak kecil, Darwati bermimpi menjadi seorang sarjana.  

Namun karena situasi ekonomi yang terbatas, setelah lulus dari SMA, ia 
pindah ke Jakarta dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga sejak tahun 
2010. Namun impiannya untuk belajar di universitas tidak pernah hilang dan 
majikannya tahu sehingga mengizinkannya belajar sambil bekerja. Ia harus 
bolak-balik sejauh 50 km ke perguruan tinggi dan mendapat hinaan karena 
bekerja sebagai pembantu. Hal ini tidak mencegahnya untuk mengejar 
impiannya. Ia membuktikan bahwa ia lulus dengan predikat Cum Laude dan 
sebagai lulusan terbaik di universitasnya. Ia terus mengejar impiannya untuk 
membahagiakan orang tuanya dan menggapai masa depan yang lebih baik.2 

PAHLAWAN MINGGU INI

DARWATI 

2 www.brilio.net/wow/3-kisah-inspiratif-wanita-indonesia-prt-jadi-sarjana-cumlaude-190322s.html
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MODUL 2: SESI 5
Menjelaskan tentang gender dan memahami bahwa impian 
dan imajinasi, tidak seharusnya, tetapi dapat, dipengaruhi 
oleh norma dan bias.

Kegiatan 1 - 15 menit

Merangkum sesi sebelumnya dan memperkuat poin-
poin pembelajaran utama. Memulai diskusi tentang 
hak dan kesempatan untuk pengkondisian.

Kegiatan 2 - 25 menit

Membantu remaja laki-laki dan perempuan memahami 
konsep gender sebagai sebuah konstruksi sosial, 
mengidentifikasi hak dasar mereka sebagai seorang 
anak/manusia dan memahami bahwa semua manusia 
terlahir dengan hak dasar yang sama.

Kegiatan 3 - 5 menit

Pahlawan Minggu Ini - Letnan Dua Puspita Ladiba

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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Kegiatan 1:
Merangkum sesi 
sebelumnya dan 
fokus dari sesi ini

15 menit

TUJUAN

Merangkum sesi sebelumnya dan 
memperkuat poin-poin pembelajaran 
utama. Memulai diskusi tentang 
hak dan kesempatan untuk 
pengkondisian.

MODUL 1
S1 S2 S3

MODUL 6
S12

MODUL 2
S4 S5

MODUL 3
S6 S7

MODUL 4
S8 S9

MODUL 5
S10 S11

LANGKAH 1: MERANGKUM DAN MENGKONDISIKAN

Sambutlah peserta didik dengan memanggil nama kelompok dan menunjuk Aturan Emas. Tanyakan 
pada peserta didik kegiatan/diskusi apa yang mereka ingat dari sesi sebelumnya. 

Ambil beberapa jawaban dan pandu diskusi. Ingkatkan:

n Suma adalah gadis pemberani yang tidak menyerah pada impiannya untuk mendapatkan pendidikan. 

n  Semua anak memiliki hak untuk hidup sehat dan bahagia tidak peduli siapapun mereka (mis. anak 
perempuan atau laki-laki, apapun kepercayaan atau agama atau kebangsaannya). 

n  Bagi sebagian anak, sulit untuk menikmati hak-hak mereka karena praktik budaya, atau berbagai 
tantangan seperti kemiskinan. 

n  Dengan sedikit bantuan dari sejumlah orang yang berpikir semua anak harus menikmati hak-hak 
mereka, anak-anak dapat mencapai impian mereka. Misalnya, Suma mendapat bantuan dari seorang 
guru.

Katakan bahwa hari ini kita akan melihat cerita Suma secara lebih rinci, untuk membantu kita untuk lebih 
memahami tentang hak-hak kita, menggali apakah anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang 
berbeda dan memahami arti gender.

LANGKAH 2: DISKUSI TENTANG HAK DAN KESEMPATAN

Tanyakan tiga pertanyaan berikut untuk diskusi, pertama tulis kata ‘Hak’ di papan/flipchart. Seperti 
sebelumnya, gambar bentuk-bentuk berikut di sekitar kata ini: wajah senang/tersenyum, sayuran, segelas 
air, sebuah rumah, buku sekolah.  

Mulailah dengan mengatakan: Mari kita bicara tentang hak-hak Suma. Jawab setiap pertanyaan dengan 
‘Ya’ atau ‘Tidak’. Tulis tanda X silang untuk ‘Tidak’ dan tanda centang untuk jawaban ‘Ya’ di sebelah 
gambar yang dimaksud.

1. Sebagai seorang Kamlari/Buruh Terikat, apakah Suma memiliki rumah yang aman untuk ditinggali 
dengan keluarganya? Tidak.

2. Apa Suma mendapatkan makanan sehat untuk dimakan? Tidak. 
3. Apakah Suma bersekolah? Tidak.
Sekarang tanyakan pada peserta didik apa yang disampaikan oleh simbol/gambar di papan tulis tentang 
Suma. Contoh, Suma tidak mendapat makanan sehat untuk dimakan atau bahwa dia tidak aman di rumah 
majikannya. Dan ia tidak bisa mendapatkan pendidikan yang baik.

HAK

CATATAN GURU

INSPIRASI

DUKUNGAN
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Kegiatan 1:
Merangkum sesi 
sebelumnya dan 
fokus dari sesi ini
(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

Dorong peserta didik untuk mempertanyakan adat/kebiasaan yang membatasi kebebasan. Peserta 
didik harus menyadari bahwa menjadi Kamlari/Buruh Terikat berarti hak-hak dasar Suma tidak terpenuhi 
sebagai seorang anak. 

Gambar sebentuk awan di papan dan tanyakan: Apakah Suma memiliki impian? Apa itu? 

Jelaskan bahwa impiannya adalah hidup bahagia dengan orang tuanya dan bersekolah seperti saudara 
laki-lakinya. Tuliskan impian-impian ini di awan selagi Anda berbicara.

Simpulkan dengan: 

n  Terkadang keadaan anak-anak/remaja (atau praktik budaya yang dilakukan oleh keluarga dan 
komunitas mereka) telah merenggut hak-hak mereka. Hal ini membuat mereka sulit untuk mencapai 
impian mereka. Misalnya, keluarga Suma menjadikannya Kamlari/Buruh Terikat.

n  Para majikan akan menahan anak perempuan seperti Suma sebagai pekerja Kamlari/Buruh Terikat di 
rumah mereka tapi mengirim anak perempuan mereka ke sekolah. 

Sampaikan bahwa penting bagi setiap anak untuk menyadari bahwa semua anak memiliki hak untuk 
hidup sehat dan aman terlepas dari gender dan status sosial ekonomi mereka, atau dimana mereka 
tumbuh. Kemudian mereka akan dapat menaklukan kesempatan apapun yang datang pada mereka, 
seperti Suma. 

Suma mendapat kesempatan untuk mengikuti kelas malam dan menemukan seorang guru yang 
membantunya menetapkan target-target yang dapat dicapai untuk dirinya sendiri. Dan begitu seseorang 
memulai perjalanan ini, mereka akan menemukan lebih banyak orang seperti mereka, dan bersama-
sama, mereka akan membentuk tim yang kuat untuk membantu orang lain. 

Mintalah peserta didik untuk mengingat Suma dan lagunya dan katakan bahwa kita akan berbicara lebih 
banyak di sesi berikutnya.

CATATAN GURU

INSPIRASI

DUKUNGAN
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Kegiatan 2:
Memahami 
gender dan hak

25 menit

TUJUAN

Membantu remaja laki-laki dan 
perempuan memahami konsep 
gender sebagai sebuah konstruksi 
sosial, mengidentifikasi hak dasar 
mereka sebagai seorang anak/
manusia dan memahami bahwa 
semua manusia terlahir dengan hak 
dasar yang sama. 

LANGKAH 1: MENDEFINISIKAN GENDER

Katakan kepada peserta didik bahwa sekarang kita akan mendengar seorang perempuan dari Indonesia 
yang menceritakan pada kita mengapa mengejar impian adalah cara yang efektif untuk mengatasi 
keadaan dan keterbatasan.

Tayangkan video pendek/vignette yang memperkenalkan Jessica. 

Mintalah peserta didik untuk mencatat poin penting yang mereka perhatikan, contohnya tentang hidup 
Jessica, kerja kerasnya, dukungan yang ia terima dari orang-orang disekitarnya, dan pendapat mereka 
tentang diskriminasi yang mereka temukan antara anak perempuan dan laki-laki di masyarakat kita. 

Tanyakan:  Tahukah apa artinya Gender? Apa yang dipikirkan ketika saya mengucapkan kata Gender? 
Tulis kata ‘Gender’ di papan tulis selagi Anda berbicara.

n  Jika Anda menemukan beberapa jawaban ‘Ya’, mulailah pembahasan dari sana dengan menggunakan 
poin-poin yang diangkat peserta didik. Jika tidak, cukup jelaskan bahwa gender pada dasarnya adalah 
peran yang diberikan kepada kita/apa yang orang lain katakan untuk kita lakukan berdasarkan apakah 
kita anak laki-laki atau perempuan. 

n  Misalnya, sebagian orang berpikir anak laki-laki biasanya memakai warna biru dan anak perempuan 
memakai warna merah muda – ini adalah perbedaan gender. Atau, anak laki-laki bermain mobil-mobilan 
dan anak perempuan bermain boneka –yang juga merupakan perbedaan gender.

TIP: Jangan terlalu jauh membahas bagian ini terkait dengan norma-norma gender dan stereotip. Anda 
akan menjelaskan konsep ini secara lebih rinci dalam kegiatan berikutnya.

Tutup diskusi dengan mengatakan hak dan gender terkait erat, terutama pada masyarakat seperti 
Indonesia. Banyak orang yang terenggut haknya karena gender mereka. Hak-hak mereka diberikan 
kepada mereka berdasarkan penampilan mereka, perilaku apa yang diinginkan masyarakat dari mereka, 
atau harapan yang harus mereka penuhi. Dalam kegiatan berikutnya kita akan berbicara tentang hubungan 
antara hak dan peran gender.

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

gender

INSPIRASI

EKSPEKTASI

IMPIAN
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Kegiatan 2:
Memahami 
gender dan hak
(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

LANGKAH 2: MEMAHAMI HAK-HAK YANG TERKAIT DENGAN PERAN GENDER

Bagi peserta didik menjadi dua kelompok besar dan beri mereka flipchart. 

TIP: Jika kelas terdiri dari campuran anak laki-laki dan perempuan, pisahkan kelompok anak perempuan 
dan anak laki-laki 

Instruksi kerja kelompok: Minta kelompok laki-laki untuk menuliskan semua kegiatan yang dikerjakan 
anak laki-laki atau pria dan mintalah kelompok anak perempuan untuk menuliskan semua kegiatan yang 
dikerjakan anak perempuan atau wanita, di bawah judul ‘Apa yang dilakukan laki-laki’ dan ‘Apa yang 
dilakukan perempuan’. Tulis judul-judul ini di papan.

Minta peserta didik untuk menuliskan kegiatan-kegiatan tersebut, bukan profesi: misalnya, alih-alih 
seorang ‘Pilot’ atau ‘Dokter’ mereka harus menulis ‘menerbangkan pesawat’ atau ‘mengobati orang sakit’.

Beri mereka 10 menit untuk menulis sebanyak mungkin kegiatan yang dapat mereka pikirkan. Berikan 
dukungan sebagaimana diperlukan. 

n  Mintalah masing-masing kelompok untuk menempelkan flipchart mereka di dinding bersebelahan satu 
sama lain.

n  Mintalah satu sukarelawan dari kelompok perempuan untuk membacakan dengan lantang poin-poin 
dari flipchart kelompok laki-laki. Selanjutnya, minta satu sukarelawan dari kelompok laki-laki untuk 
membaca dengan lantang poin-poin dari flipchart kelompok anak perempuan. Tanyakan apakah 
mereka melihat kesamaan dan perbedaan dan tunjukkan poin-poin tersebut. 

n  Tanyakan apakah ada sesuatu yang tertulis pada flipchart kelompok anak laki-laki yang mereka pikir 
tak dapat dilakukan anak perempuan. Anda menanyakan apakah anak perempuan DAPAT melakukan 
kegiatan itu, bukan menanyakan apakah kita sering MELIHAT anak perempuan melakukan kegiatan 
itu.

Pilih satu aktivitas, misalnya, laki-laki mengendarai sepeda motor. Tanyakan pada kelompok itu DAPATKAH 
perempuan mengendarai sepeda motor? Apa yang dibutuhkan seseorang untuk mengendarai sepeda 
motor? Apakah anak perempuan memiliki segala sesuatu yang diperlukan untuk mengendarai sepeda 
motor? Bisakah mereka belajar mengendarai sepeda motor? 

CATATAN GURU
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DILAKUKAN 
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APA YANG 
DILAKUKAN 
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Tunjuk beberapa kegiatan lainnya yang ada di flipchart dan tanyakan apakah anak perempuan DAPAT 
melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. 

Lalu, ambil juga beberapa contoh dari flipchart kelompok anak perempuan. Contohnya, anak perempuan 
memasak makanan atau merawat adik. Tanyakan pertanyaan yang sama; DAPATKAH anak laki-laki 
melakukan kegiatan itu dan bukan menanyakan apakah anak laki-laki BIASANYA melakukan kegiatan itu.

Jelaskan bahwa hanya ada satu hal yang dilakukan anak perempuan/wanita yang tidak dapat dilakukan 
oleh anak laki-laki dan pria yaitu perempuan melahirkan dan menyusui. Ini disebut “perbedaan biologis” 
antara laki-laki dan perempuan yang tidak dapat diubah. Hal ini terjadi secara alami. Perbedaan antara 
laki-laki dan perempuan selain dari perbedaan biologis ini adalah karena pendapat dan perasaan orang-
orang, atau masyarakat pada umumnya, dan aturan yang mereka tetapkan. Begitulah cara mereka 
menentukan “gender” seorang anak. 

TIP: Tulis ‘perbedaan biologis’ ( juga disebut sebagai jenis kelamin). Lalu tarik sebuah garis dan tulis 
‘gender’ di seberang perbedaan biologis. Mungkin peserta sulit menerima ide ini, atau mereka menerima 
bahwa wanita/anak perempuan dapat melakukan kegiatan tertentu yang dilakukan pria/anak laki-laki, 
tapi selama tidak mengganggu pekerjaan mengurus rumah atau keluarga. Dalam hal ini, bersiaplah 
untuk memberikan contoh perempuan dan laki-laki yang melanggar stereotip di daerah Anda. 

Jelaskan bahwa perbedaan biologis adalah sama di seluruh dunia. Tapi gender adalah berbeda-beda 
di berbagai belahan dunia. Di beberapa bagian dunia sangatlah wajar dan dapat diterima jika perempuan 
menjadi supir bus atau montir mobil, dan laki-laki menjadi seorang perawat atau guru di penitipan anak. 
Tetapi di belahan dunia lainnya, misalnya di Indonesia, hal-hal tersebut sangat sulit ditemukan dan bisa 
menerima serta menghargai bahwa laki-laki dan perempuan dapat berbagi tanggung jawab tersebut.

Jelaskan bahwa norma gender bisa berubah. Norma gender merupakan “naskah” yang kita gunakan 
di berbagai masyarakat untuk mengatakan pada anak laki-laki dan perempuan bagaimana mereka 
“seharusnya” bertindak. Orang-oranglah yang menuliskan naskah ini, dan karena itu kita bisa mengubahnya 
jika naskah ini menyakiti atau membatasi beberapa kelompok.

Akhiri dengan kembali ke cerita Suma. Tunjukkan bahwa alasan mengapa Suma menjadi Kamari/Buruh 
Terikat karena, saat orang tuanya tidak memiliki cukup uang untuk menyekolahkan semua anak mereka, 
mereka hanya menyekolahkan saudara laki-lakinya. Jelaskan bahwa perbedaan gender seperti ini dapat 
menghalangi anak laki-laki dan perempuan menikmati hak-hak mereka pada usia yang sangat muda dan 
dapat membahayakan. Mereka tidak mampu membuat pilihan untuk diri mereka sendiri dan menetapkan 
tujuan untuk mencapai impian mereka. Tegaskan bahwa semua anak - laki-laki dan perempuan - lahir 
dengan hak yang sama. 
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Kegiatan 3:
Pahlawan Minggu 
Ini dan kegiatan 
di rumah

5 menit

TUJUAN

Menginspirasi peserta didik melalui 
sosok panutan.

CATATAN GURULANGKAH 1: PAHLAWAN MINGGU INI - LETNAN DUA PUSPITA LADIBA

Sampaikan bahwa Letnan Dua Puspita Ladiba adalah pilot perempuan pertama di Angkatan Darat. 
Tampilkan Pahlawan Minggu Ini (di halaman berikutnya) jika memungkinkan.

LANGKAH 2: KEGIATAN DI RUMAH

Peserta didik harus mengingat Suma dan anak-anak lain sepertinya yang berada dalam situasi sulit dan 
berjuang untuk memenuhi impian mereka, khususnya impian mendapatkan pendidikan. Apa yang ingin 
mereka katakan pada Suma atau anak-anak atau remaja seperti Suma? Mereka dapat menulis sebuah 
puisi, surat, atau membuat gambar untuk berbagi pesan dukungan untuk anak-anak. 

MODUL 1
S1 S2 S3

MODUL 6
S12

MODUL 2
S4 S5

MODUL 3
S6 S7

MODUL 4
S8 S9

MODUL 5
S10 S11

INSPIRASI

DUKUNGAN



Letnan Dua Puspita Ladiba adalah pilot perempuan pertama di Angkatan 
Darat.

Saat ia bergabung dengan Akademi Militer, banyak yang mempertanyakan 
latar belakangnya. Ia tidak pernah malu akan pekerjaan orang tuanya, di 
mana ayahnya adalah supir dan ibunya menjual jagung bakar.  Ia lulus 
Cum Laude tahun 2017 dan direkrut untuk menjadi pilot Angkatan Darat. 
Merupakan kehormatan dan kebanggan bagi Diba menjadi pilot perempuan 
pertama di Angkatan Darat dan kesuksesannya kemudian diikuti dengan 
lebih banyak pilot perempuan bergabung di Angkatan Darat.3 

PAHLAWAN MINGGU INI

PUSPITA LADIBA

3 m.merdeka.com/trending/kisah-anak-tukang-jagung-bakar-sukses-jadi-pilot-wanita-pertama-di-tni-ad.html
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Modul 2: 
Catatan guru
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