modul 3

KENALI KEKUATANMU
n	Menggali pembentukan keterampilan dan
pengambilan keputusan

n	Eksplorasi kesempatan dan target-target jangka
pendek maupun jangka panjang

n Menginspirasi peserta didik untuk mengejar profesi
atau cita-citanya tanpa rasa takut

WAKTU

CERITA

Wadley dari Haiti

Sesi 1
45 menit

Sesi 2
45 menit

3

PANDUAN EXPLORE MORE

S1

MODUL 1
S2

S3

MODUL 2
S4
S5

MODUL 3
S6
S7

MODUL 3: SESI 6
Memahami pentingnya mengenali kekuatan diri dalam
perjalanan mengejar impian dan cita-cita seseorang.

Kegiatan 1 - 15 menit

Merangkum sesi sebelumnya dan memperkuat poinpoin pembelajaran utama.
Kegiatan 2 - 25 menit

Menayangkan video sosok panutan (Wadley) dan
memproses pentingnya mengenali kekuatan diri
dalam perjalanan mencapai impiannya.

Kegiatan 3 - 5 menit

Pahlawan Minggu Ini - Safrina.

MODUL 4
S8
S9

MODUL 5
S10
S11

MODUL 6
S12
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Kegiatan 1:
Merangkum sesi
sebelumnya dan
diskusi sebelum
penayangan film

S1

MODUL 1
S2

S3

MODUL 2
S4
S5

MODUL 3
S6
S7

MODUL 4
S8
S9

MODUL 5
S10
S11

MODUL 6
S12

LANGKAH 1: MERANGKUM SESI SEBELUMNYA

Sambutlah kelompok dengan memanggil nama kelompok dan bacakan Aturan Emas.
Minta peserta didik untuk mengingat pembelajaran utama dari sesi sebelumnya dan cerita Suma. Apa
yang telah mereka tulis, gambar, atau ciptakan untuk Suma atau anak-anak sepertinya?
Minta 2 atau 3 sukarelawan untuk berbagi apa yang telah mereka tulis atau gambar dan berikan apresiasi
kepada mereka.
Tekankan bahwa ketika kita meluangkan waktu untuk berpikir tentang orang-orang, kita juga bisa berpikir
untuk melakukan sesuatu untuk mereka, dan menemukan kekuatan dalam diri kita untuk membantu
mereka.
Minta semua peserta didik untuk menempelkan surat-surat atau gambar di dinding di mana mereka telah
menempelkan pesawat.

15 menit

TUJUAN

Merangkum sesi sebelumnya dan
memperkuat poin-poin pembelajaran
utama.

LANGKAH 2: DISKUSI SEBELUM PENAYANGAN FILM

Tanyakan peserta didik apakah mereka pernah mendengar tentang bencana atau konflik yang melanda
masyarakat. Misalnya dari pengalaman atau dari berita. Katakan pada mereka untuk mengingat
pengalaman ini ketika mereka menonton cerita berikutnya.
TIP: Beberapa peserta didik mungkin menceritakan pengalaman pribadi saat menghadapi situasi
bencana, seperti gempa bumi atau banjir. Simaklah dengan simpati, perhatikan waktu. Hargai kesulitan
yang diungkapkan dan berterimakasihlah kepada peserta didik karena telah berbagi. Pertimbangkan
untuk menggali fasilitas/sumber daya apa yang tersedia di tempat Anda untuk mendukung peserta
didik yang mungkin mengalami trauma dan bantu mereka memproses apa yang telah terjadi.
Tanyakan apa yang mereka ketahui tentang Haiti dan apakah mereka bisa menunjukkan negara itu pada
peta. Jika peta tidak tersedia, jelaskan Haiti sebagai negara yang berada di sebuah pulau yang sama
dengan Republik Dominika di Karibia, dekat benua Amerika Selatan. Bagikan beberapa fakta tentang
Haiti dengan menggunakan Lembar Fakta Negara.
Sampaikan bahwa Haiti telah mengalami bencana alam yang parah - gempa bumi sampai badai - yang
mengakibatkan kemiskinan besar dan penderitaan bagi rakyatnya. Jelaskan tiga poin mengenai Wadley:

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

INSPIRASI

S1

MODUL 1
S2

S3

MODUL 2
S4
S5

MODUL 3
S6
S7

MODUL 4
S8
S9

MODUL 5
S10
S11

MODUL 6
S12

n5 Wadley tinggal di Haiti
n5 Wadley suka pergi ke sekolah tapi tak bisa membayar uang sekolah karena kondisi keluarganya
setelah gempa bumi
n5 Wadley bertekad untuk terus bersekolah
Katakan pada peserta didik bahwa mereka akan menyaksikan bagaimana Wadley berhasil meski
keadaannya sulit.
CATATAN: Sebelum menayangkan film, beritahu kepada para peserta didik bahwa pada saat mereka
menonton film ini, mereka mungkin merasakan bermacam emosi baik senang atau sedih, atau keduanya
dan bahwa mereka akan dapat berbagi perasaan mereka dan berdiskusi tentang isu-isu yang mereka
lihat di cerita ini.
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PANDUAN EXPLORE MORE

Kegiatan 2:
Penayangan film
dan kegiatan
diskusi

S1

MODUL 1
S2

S3

MODUL 2
S4
S5

MODUL 3
S6
S7

MODUL 4
S8
S9

MODUL 5
S10
S11

MODUL 6
S12

LANGKAH 1: PENAYANGAN FILM DAN DISKUSI - CERITA WADLEY

Tayangkan cerita Wadley (durasi 11 menit).
Menanyakan perasaan: bagaimana perasaan mereka setelah melihat filmnya? Berterima kasih atas
perhatian mereka. Ikuti format diskusi pada bagian Pendekatan Pengajaran di panduan ini untuk
mengarahkan diskusi berikut.
Tanyakan: Apa tantangan yang dihadapi Wadley?
Wadley suka belajar di sekolah tapi tak bisa bersekolah setelah gempa.
Wadley tak bisa bersekolah karena keluarganya tak punya uang untuk biaya sekolah.
Wadley tidak mengerti mengapa sebagian anak bisa bersekolah dan yang lainnya tidak.

25 menit

Apa langkah yang diambil Wadley untuk menghadapi tantangannya?
Ia berbicara dengan ibunya dan menyatakan keinginannya untuk melanjutkan sekolah.
Ia mengumpulkan keberanian dan mengambil inisiatif untuk pergi ke sekolah baru dan mengikuti kelas.

TUJUAN

Ia berani berdiri di kelas dan menyatakan cintanya untuk belajar meskipun guru memintanya pergi.

Menayangkan video sosok panutan
(Wadley) dan memproses pentingnya
mengenali kekuatan diri dalam
perjalanan mencapai impiannya.

Ia tahu bahwa ia memiliki hak atas pendidikan, seperti semua anak lain yang mengikuti sekolah (darurat).
Sifat dan kekuatan Wadley apa yang membantunya melakukan semua yang ia lakukan untuk menjadi
bahagia dan berusaha mewujudkan mimpinya?
CATATAN: Jelaskan kekuatan adalah tugas dan tindakan yang dapat dilakukan dengan baik. Kekuatan
bisa berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, bakat. Kekuatan digunakan orang-orang untuk
menyelesaikan pekerjaan, membangun hubungan dengan orang lain dan mencapai target-target
mereka. Beberapa contoh kekuatan termasuk: kreatif, disiplin, kebaikan, belas kasihan, sikap hormat,
kesetiaan, dedikasi, pendengar yang baik, atau kerja keras.
Ia bahagia dan ia berani. (Keuletan dan kegigihan juga dapat menjadi jawaban yang baik)
Ia fokus pada tujuannya mendapatkan pendidikan. Ia tahu bahwa ia harus bersekolah bahkan ketika
ia memiliki pekerjaan rumah tangga yang harus dilakukan, dan berusaha menyeimbangkan keduanya.
Kekuatannya adalah ia rajin dan memiliki keahlian manajemen waktu yang baik.

INSPIRASI

Ia suka belajar dan mengerjakan PR-nya – yang menunjukkan bahwa ia pekerja keras.
Ia aktif, ia ramah, ia yakin pada dirinya sendiri, ia punya tekad dan memiliki kepercayaan diri.
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Kegiatan 2:
Penayangan film
dan kegiatan
diskusi
(lanjutan)

S1

MODUL 1
S2

S3

MODUL 2
S4
S5

MODUL 3
S6
S7

MODUL 4
S8
S9

MODUL 5
S10
S11

MODUL 6
S12

Akhiri: Untuk mencapai impian, kita perlu mengenali kekuatan kita. Ini membantu kita memanfaatkan
kekuatan diri untuk mencapai target-target kita dan berusaha keras mengatasi kelemahan kita. Wadley
memanfaatkan kekuatannya sebagai pekerja keras yang rajin, seorang yang percaya pada dirinya
sendiri. Ia memiliki kepercayaan dan keuletan untuk melakukan apapun yang ia fokuskan. Dalam sesi
mendatang, kita akan meluangkan waktu untuk mengidentifikasi kekuatan kita yang dapat membantu
kita mencapai impian kita.
Catatan: Peserta didik sering bertanya tentang kehidupan Wadley 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 Wadley di Lampiran atau laman Girl Rising - Meet the girls.
n Tonton “Where are they now” untuk informasi terbaru tentang Wadley.

INSPIRASI
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Kegiatan 3:
Pahlawan Minggu
Ini

5 menit

TUJUAN

Menginspirasi peserta didik melalui
sosok panutan.

INSPIRASI

S1

MODUL 1
S2

S3

MODUL 2
S4
S5

MODUL 3
S6
S7

MODUL 4
S8
S9

MODUL 5
S10
S11

MODUL 6
S12

LANGKAH 1: PAHLAWAN MINGGU INI - SAFRINA

Beritahukan kepada peserta didik tentang Safrina yang bermimpi menjadi seorang guru. Tampilkan
Pahlawan Minggu Ini (di halaman berikutnya) jika memungkinkan.
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PAHLAWAN MINGGU INI

safrina

Safrina bukanlah seorang guru biasa. Meskipun dia mengalami cerebral palsy
(kondisi yang menyerang otot dan saraf sehingga menyebabkan disabilitas
fisik yang mempengaruhi gerakan dan postur), ia sekarang mengambil gelar
master.
Ia tetap fokus mencapai impiannya untuk belajar di jenjang pendidikan yang
lebih tinggi meskipun banyak orang termasuk para dosen menganggap ia secara
mental lumpuh dan tidak mampu mengikuti proses belajar. Ia lulus sarjana dan
menjadi lulusan pertama yang mengalami cerebral palsy. Selain mengikuti studi
pascasarjana, ia kini mengajar di sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus.
Ia ingin mengabdikan dirinya dalam pendidikan untuk anak-anak kebutuhan
khusus karena banyak sekolah masih membedakan anak-anak disabilitas.4

4

www.shopback.co.id/katashopback/perempuan-perempuan-indonesia-yang-inspiratif

PANDUAN EXPLORE MORE

S1

MODUL 1
S2

S3

MODUL 2
S4
S5

MODUL 3
S6
S7

MODUL 3: SESI 7
Mengidentifikasi kekuatan diri dan memahami cara
menggunakannya untuk mengatasi kegagalan.
Kegiatan 1 - 5 menit

Merangkum sesi sebelumnya dan memperkuat poinpoin pembelajaran utama.
Kegiatan 2 - 30 menit

Menanamkan pentingnya mengenal kekuatan
diri dalam rangka merayakan keberhasilan dan
mengatasi tantangan dalam perjalanan mencapai
impian seseorang.
Kegiatan 3 - 10 menit

Pahlawan Minggu Ini - Denny Caknan.

MODUL 4
S8
S9

MODUL 5
S10
S11

MODUL 6
S12
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Kegiatan 1:
Merangkum sesi
sebelumnya dan
fokus dari sesi ini

S1

MODUL 1
S2

S3

MODUL 2
S4
S5

MODUL 3
S6
S7

MODUL 4
S8
S9

MODUL 5
S10
S11

MODUL 6
S12

MERANGKUM SESI SEBELUMNYA

Sambutlah kelompok dengan memanggil nama kelompok dan bacakan Aturan Emas.
Mintalah peserta didik untuk mengingat pembelajaran utama dari sesi sebelumnya dan cerita Wadley.
Apakah mereka mengingat kekuatan Wadley? Ambil beberapa jawaban dan tuliskan di papan tulis jika
memungkinkan.
Sampaikan bahwa hari ini kita akan mendapat bantuan dari cerita Wadley dan bertemu dengan seorang
perempuan Indonesia yang berani untuk belajar tentang kekuatannya dan apa arti ‘berani’ menurut
mereka.
Menayangkan video pendek/vignette sebagai pembuka diskusi, Neng – 1 menit.
Jangan lupa untuk menjelaskan pada peserta didik bahwa perempuan yang ditampilkan di video pendek/
vignette adalah perempuan Indonesia asli yang berbagi ceritanya dan bukan seorang aktris.

5 menit

Beritahu peserta didik bahwa hari ini, dengan dukungan kegiatan yang menarik, kita akan bekerja sama
untuk mengidentifikasi kekuatan kita.

TUJUAN

Merangkum sesi sebelumnya dan
memperkuat poin-poin pembelajaran
utama.

INSPIRASI
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Kegiatan 2:
Mengenali
kekuatan dan
memahami
kegagalan

30 menit

TUJUAN

Menanamkan pentingnya
mengenal kekuatan diri dalam
rangka merayakan keberhasilan
dan mengatasi tantangan dalam
perjalanan mencapai impian
seseorang.

S1

MODUL 1
S2

S3

MODUL 2
S4
S5

MODUL 3
S6
S7

MODUL 4
S8
S9

MODUL 5
S10
S11

MODUL 6
S12

LANGKAH 1: MENGENALI KEKUATAN

Mintalah para peserta didik untuk membuka halaman baru pada buku catatan mereka, melihat ke peserta
didik di kiri mereka dan berpasangan dengannya.
Tanpa menulis nama mereka di bagian atas, minta peserta didik untuk menulis lima karakter – bisa
kekuatan mereka atau karakteristik positif utama.
TIP: Ingatkan peserta didik bahwa kekuatan adalah tugas dan tindakan yang dapat dilakukan dengan
baik dan bisa berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, bakat atau sifat pribadi. Kekuatan
digunakan oleh orang-orang untuk menyelesaikan pekerjaan, membangun hubungan dengan orang
lain dan mencapai target-target mereka. Beberapa contoh kekuatan termasuk: kreatif, disiplin, baik,
penyayang, penuh kasih sikap hormat, dapat dipercaya, berdedikasi, pendengar yang baik, pekerja
keras.
Berikan waktu kepada peserta didik untuk menuliskan apa yang mereka pandang sebagai kekuatan
pribadi mereka. (Berikan dukungan kepada bagi yang mengalami kesulitan).
TIP: Peserta didik mungkin merasa sulit untuk menemukan kekuatan. Akan lebih mudah untuk
memikirkan tentang situasi dan hal-hal yang disukai dan tidak disukai, tetapi untuk menemukan kekuatan
membutuhkan proses berpikir yang lebih dalam. Anda bisa mempersiapkan sebuah daftar contoh
kekuatan untuk sesi ini (dengan menuliskan daftar pada “Tip” sebelumnya, serta kekuatan yang relevan
dengan konteks ini) untuk membantu peserta didik menggali ide jika mereka mengalami kesulitan.
Mengingatkan peserta didik bahwa ini adalah kegiatan yang sangat pribadi dan tidak ada jawaban yang
salah. Bantu proses berpikir mereka dengan mengatakan:
Pikirkan apa yang disukai dan apa yang dikuasai.
Mengapa menguasai hal tersebut atau apa karakter yang membuagt hebat dalam hal itu. Apa yang
dilakukan untuk menjadi handal dalam kegiatan/olahraga/pekerjaan tersebut? Apa alasan/penyebab
menjadi handal dalam kegiatan/ olahraga/pekerjaan tersebut?
Misalnya:
n J ika sangat pandai merawat hewan peliharaan, kekuatannya adalah sensitif, bijaksana, bertanggung
jawab atau peduli.

KESEDIAAN

n J ika hebat dalam pelajaran, mungkin kekuatannya adalah seorang pekerja keras, seorang pendengar
yang baik, rajin atau berdedikasi.
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Kegiatan 2:
Mengenali
kekuatan dan
memahami
kegagalan
(lanjutan)

S1

MODUL 1
S2

S3

MODUL 2
S4
S5

MODUL 3
S6
S7

MODUL 4
S8
S9

MODUL 5
S10
S11

MODUL 6
S12

n J ika pernah menemukan cara yang unik untuk menangani situasi yang menantang, membuat kita
kreatif, berwawasan, gigih, penuh harapan, atau optimis.
Memperkenalkan kegiatan think-pair-share (berpikir-berpasangan-berbagi).
Berikan peserta didik waktu untuk menulis apa yang mereka anggap sebagai kekuatan pribadi mereka.
Berkelilinglah dan beri dukungan kepada peserta didik yang mungkin mengalami kesulitan.
Minta mereka untuk berpasangan dengan peserta didik yang duduk di sebelah kanan mereka dan saling
berbagi tentang kekuatan mereka, saling berdiskusi tentang kekuatan yang mereka lihat pada orang lain.
Sampaikan bahwa terkadang teman atau rekan bisa melihat kekuatan dalam diri kita yang tidak terpikirkan
oleh kita sendiri.
Katakan pada kelompok yang berpasangan bahwa mereka akan saling menceritakan kekuatan dengan
kelompok yang lebih besar. Setiap pasangan akan menceritakan kekuatan satu sama lain satu per satu.
Untuk menghemat waktu, Anda juga dapat meminta kelompok pasangan menceritakan poin-poin mereka
secara sukarela.
Tuliskan kekuatan Anda dan ikut serta dalam kegiatan ini. Ini akan mendorong dan memotivasi peserta
didik.
Beri apresiasi peserta didik karena telah mengidentifikasi dan berbagi kekuatan mereka.
Katakan bahwa Anda bangga betapa kuatnya mereka dan berkelilinglah untuk membantu peserta didik
yang mungkin kesulitan.
TIP: Jika peserta didik mungkin menyebutkan kekuatan yang ‘negatif’, msalnya, ‘Saya pandai mencuri
karena saya seorang pelari cepat’, dorong untuk membuat menjadi pernyataan yang positif. Fokus
pada kekuatan yang positif dan membawa kebahagiaan dan kenyamanan. Alih-alih menghubungkan
berlari cepat dengan mencuri, bantu peserta mengidentifikasi karakter positif yang menjadikan mereka
pelari cepat. Mungkin dengan menjadi cepat, mereka rajin dalam latihan.
Ceritakan kekuatan Anda secara sukarela dengan para peserta didik.
Tanyakan pada peserta didik apakah mereka melihat kesamaan antara kekuatan mereka dan Wadley.

KESEDIAAN

Bahaslah bahwa sangat penting untuk mengetahui kekuatan kita. Maka kita bisa menggunakannya untuk
membuat hidup kita lebih bahagia dan lebih mudah, dan mencoba untuk membantu orang lain. Kita
dapat menggunakan kekuatan kita untuk melindungi hak-hak kita dan untuk membela orang lain.
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Kegiatan 2:
Mengenali
kekuatan dan
memahami
kegagalan
(lanjutan)

S1

MODUL 1
S2

S3

MODUL 2
S4
S5

MODUL 3
S6
S7

MODUL 4
S8
S9

MODUL 5
S10
S11

MODUL 6
S12

Kaitkan kembali pada kekuatan Wadley dan kutip beberapa. (Ia berani, optimis, percaya diri, ulet, bekerja
keras, punya pengetahuan, komunikator yang baik, dan tahu bahwa pendidikan itu haknya).
Gambar sosok anak di papan tulis sembari Anda berbicara, dengan gambar 4 atau 5 bentuk hati di
sekitar anak itu, untuk menggambarkan kekuatannya. Katakan mengapa kita harus tahu kekuatan kita
adalah terkadang kita menghadapi situasi sulit, seperti yang dialami Wadley.
Gambar beberapa garis vertikal retak di samping gambar anak (untuk menggambarkan bencana) dan di
tengah-tengah garis-garis tersebut, gambar sosok itu lagi, dengan sejumlah hati disekitarnya.
Bahaslah bahwa ketika kita menyadari kekuatan kita, kita mampu menangani situasi sulit dan menjadi
konsisten dan optimis. Salah satu kelebihan Wadley yaitu ketekunan - ia terus kembali ke sekolah
meski gurunya memintanya untuk pergi. Ia juga pekerja keras dan disiplin, kekuatan ini membantunya
menyeimbangkan antara sekolah dengan pekerjaan rumah setelah gempa.
Akhiri dengan menekankan bahwa saat kita tumbuh, kita belajar, mengeksplorasi dan membangun
kekuatan baru.
Katakan bahwa pada sesi mendatang kita akan mengingat kekuatan kita, menetapkan target-target untuk
diri kita sendiri untuk mencapai impian kita.
LANGKAH 2: MENGHARGAI KEGAGALAN SEBAGAI KESEMPATAN UNTUK BELAJAR DAN TUMBUH

Catatan: Jika kegiatan sebelumnya memakan waktu lebih dari yang ditentukan, Anda dapat melewatkan
atau mempersingkat kegiatan ini.
Tulis kata Kegagalan di papan tulis dan tanyakan pada peserta didik apa yang terlintas di pikiran mereka
ketika mendengar kata ‘kegagalan’. Ambil beberapa jawaban dan tuliskan di bawah judul. Kaitkan kembali
kepada kekuatan Wadley dan kutip beberapa. (Ia berani, optimis, percaya diri, ulet, bekerja keras, punya
pengetahuan, komunikator yang baik, dan tahu bahwa pendidikan itu haknya).
TIP: Simpulkan jawaban menjadi satu atau dua kata kemudian tuliskan di papan tulis.
Kemungkinan jawaban di antaranya:
− Kegagalan adalah hal yang buruk.
KESEDIAAN

− Jika kita gagal, kita mungkin akan dihukum.
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Kegiatan 2:
Mengenali
kekuatan dan
memahami
kegagalan
(lanjutan)

S1

MODUL 1
S2

S3

MODUL 2
S4
S5

MODUL 3
S6
S7

MODUL 4
S8
S9

MODUL 5
S10
S11

MODUL 6
S12

− Kegagalan adalah sesuatu yang membuat kita sedih dan marah. 		
− Saya takut gagal.
− Kegagalan membuat kita merasa terhina atau malu.
− Tak ada yang suka untuk gagal.
Tanyakan pada peserta didik apakah mereka bisa mengingat waktu ketika mereka gagal melakukan
sesuatu. Bagaimana perasaan mereka dan apa yang mereka pikirkan saat itu? Apakah mereka
kembali dan mencoba lagi? Dengarkan beberapa tanggapan.
Ceritakan pengalaman Anda sendiri saat gagal melakukan sesuatu; bagaimana perasaan Anda pada
saat itu dan apa yang Anda lakukan untuk mengatasi perasaan itu. Ini akan memberikan peserta didik
kepercayaan diri untuk berbagi
Tanyakan: Apakah kalian ingat saat Waddley gagal melakukan sesuatu? Apa yang ia lakukan dalam
situasi itu?
Kemungkinan Jawaban: Wadley gagal meyakinkan ibunya untuk mengirimnya ke sekolah darurat
setelah gempa. Ia gagal meyakinkan gurunya untuk membiarkannya duduk di kelas. Wadley merasa
sedih tapi kemudian ia mencoba, dan mencoba lagi sampai gurunya akhirnya setuju.
Beritahukan peserta didik bahwa kita sekarang akan melakukan kegiatan yang akan mengajarkan kita
sesuatu tentang kegagalan.
Bagi peserta didik menjadi dua kelompok dan minta mereka untuk berdiri dengan kelompoknya.
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INSTRUKSI KEGIATAN:
Anda akan memerlukan musik yang bisa diputar di telepon dan benda yang dapat digunakan
sebagai objek untuk dioper dari satu orang ke orang lain. Contoh, bola.
Mulailah dengan Kelompok 1. Minta peserta didik berdiri melingkar dan beritahu bahwa segera
setelah Anda mulai memainkan musik, mereka harus mengoper benda dengan cepat kepada
peserta didik di samping mereka dan terus bermain sampai musik berhenti.
Katakan pada mereka bahwa peserta didik yang memegang benda/barang saat musik berhenti
berarti gagal. Para peserta didik yang gagal harus melakukan kegiatan sesudahnya. Mereka harus
meninggalkan lingkaran dan duduk. Lakukan dua putaran untuk kegiatan ini.
Ulangi kegiatan yang sama dengan kelompok lain. Kali ini, peserta didik yang memegang benda/
barang tetap gagal tapi akan mendapatkan hadiah setelah kegiatan selesai. Minta peserta didik
tersebut meninggalkan lingkaran dan duduk. Lakukan dua putaran untuk kegiatan ini.
Setelah empat putaran selesai, mulailah diskusi berikut.
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Menanyakan semua peserta didik: Apa pendapat kalian tentang kegiatan itu?
Menanyakan peserta didik dari kelompok pertama: Apa yang kalian pikirkan ketika kalian sedang
mengoper benda ke satu sama lain?
Kemungkinan tanggapan: Kami tidak ingin menjadi orang yang gagal jadi kami mengoper dengan
sangat cepat. Anda bisa menghentikan musik kapan pun!.
Tanyakan peserta didik dari kelompok pertama: Apakah mereka takut akan risiko menjadi orang
terakhir yang memegang benda, dan mengapa?
Tanyakan peserta didik dari kelompok kedua pertanyaan yang sama.
Kemungkinan jawaban: Kami ingin melihat kejutan atau mendapatkan hadiah, jadi kami tidak mengoper
benda/barang dengan sangat cepat. Sebagian mungkin berkata bahwa mereka ingin musik berhenti
saat mereka memegang benda/barang. Anda mungkin akan menyadari bahwa peserta didik kelompok
ini tidak akan menyebutkan poin ‘takut gagal’.
Tanyakan dua peserta didik yang meninggalkan lingkaran dari kelompok kedua tentang perasaan mereka
saat musik berhenti. Tanggapannya mungkin mereka merasa senang karena “gagal” adalah satu-satunya
cara mereka bisa mendapatkan kejutan. Atau mereka tidak yakin akan perasaannya karena gagal tapi
senang karena akan mendapatkan kejutan.
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Diskusikan bahwa, dalam kedua kasus tersebut, Anda mengatakan bahwa peserta didik yang memegang
benda saat musik berhenti akan gagal, tapi hanya kelompok pertama yang takut pada pernyataan ini,
kelompok kedua tidak.
Bantu peserta didik memahami bahwa seringkali yang kita takuti bukanlah kegagalan itu sendiri, melainkan
apa yang terjadi setelahnya. Kadang-kadang kita merasa begitu stres sehingga kita melakukan kesalahan.
Misalnya, di Kelompok 1, kemungkinan mereka tidak mengoper benda dengan benar tapi nyaris
melemparkannya kepada orang lain karena mereka tidak ingin menjadi orang yang memegangnya saat
musik berhenti.
Bahas bahwa tidak ada yang tahu kegiatannya atau kejutannya apa. Mungkin peserta didik dari Kelompok
1 akan menikmati kegiatan itu atau peserta didik dari Kelompok 2 tidak akan menyukai kejutan yang
mereka terima.
Tekankan bahwa kegagalan itu membantu kita belajar dan tumbuh. Mereka memberi kita kesempatan
untuk belajar cara memperbaiki usaha kita dan mengetahui kekuatan dan kelemahan kita, sehingga kita
bisa meningkatkannya. Kegagalan menjadi buruk bagi kita jika kita tidak belajar dari hal itu, bertambah
stres dan akhirnya berhenti berusaha.
Jelaskan bahwa terkadang kegagalan diakibatkan oleh situasi yang di luar kendali kita. Dalam hal ini,
jangan salahkan diri kita. Kita mungkin perlu dukungan untuk membantu kita mengubah keadaan yang
melampaui keterampilan atau pengetahuan kita. Misalnya, dalam sebuah masyarakat di mana ada
komunitas yang keberatan menyekolahkan anak perempuan, seorang anak perempuan yang senang
belajar dan bersekolah akan membutuhkan bantuan dari orang tuanya atau keluarga dekat untuk
memastikan ia bisa bersekolah meskipun komunitas yang lebih besar dapat menjadi penghalang.
Sampaikan bahwa dalam sesi mendatang, kita akan membahas pentingnya sistem pendukung secara
lebih rinci.
Akhiri dengan berterima kasih pada peserta didik karena telah berpartisipasi, terutama kepada peserta
didik yang meninggalkan lingkaran dan lalu berbagi perasaan mereka. Keluarkan kotak permen dan
minta semua orang untuk merayakan bahwa kelompok ini mengetahui kegagalan bukanlah sesuatu
yang harus kita takuti. Ini adalah kesempatan untuk berbuat lebih baik dan mencari dukungan dari temanteman yang terpercaya, anggota keluarga, guru, pelatih, atau orang lain.
Ingatkan mereka tentang kekuatan yang mereka tulis pada sesi terakhir. Hari ini mereka telah menambahkan
satu kekuatan dalam daftar itu – tetap fokus pada belajar dan melakukan yang lebih baik bahkan saat kita
gagal atau membuat kesalahan. Kaitkan kembali pada kekuatan Wadley – ini juga merupakan salah satu
kekuatannya, yang membantunya tetap fokus maju dan mencapai target-targetnya.
Tekankan bahwa sikap tekun ini selalu membantu kita dalam mencapai target dan mewujudkan impian
kita
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LANGKAH 1: PAHLAWAN MINGGU INI - DENNY CAKNAN

Beritahu cerita tentang Denny Caknan dan perjalanannya sebagai penyanyi/pencipta lagu. Tampilkan
Pahlawan Minggu Ini (di halaman berikutnya) jika memungkinkan.
LANGKAH 2: KEGIATAN DI RUMAH

Minta peserta didik untuk berbagi tentang apa yang mereka pelajari di kelas dan kekuatan yang
mereka temukan dengan orang dewasa/anggota keluarga di rumah. Orang dewasa ini mungkin
seseorang di keluarga dekat seperti orang tua, kakak atau adik atau bisa juga teman, mentor atau wali.
10 menit

Mereka harus meminta orang tua/wali mereka untuk memikirkan dan berbagi kekuatan mereka sendiri.
Bahkan jika orang tua/wali mereka berkata tidak bisa menemukan kekuatan apapun – peserta didik
harus membantu mereka.
Dorong peserta didik untuk menuliskan kekuatan mereka pada selembar kertas dan menempelkannya
di kamar mereka – di tempat yang memudahkan mereka untuk melihat dan teringat akan kekuatankekuatan ini sepanjang waktu.

TUJUAN

Menginspirasi peserta didik melalui
sosok panutan.
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PAHLAWAN MINGGU INI

DENNY CAKNAN
Deni Setiawan atau dikenal sebagai Denny Caknan terkenal karena
lagunya, ‘kartonyono medot janji’.
Video klipnya di YouTube telah ditonton lebih dari 120 juta orang. Sebelum
menjadi seorang penyanyi/penulis lagu, ia bekerja sebagai seorang
PNS. Dia menulis banyak lagu termasuk lagu-lagu pop tapi tidak diterima
dengan baik. Ia beralih ke genre lagu tradisional dan menjadi sangat
sukses. Ia mengundurkan diri dari pekerjaannya dan memutuskan untuk
fokus dalam mencapai impiannya, menjadi musisi dan tampil di berbagai
acara.5

5

hot.detik.com/celeb/d-4923758/sosok-denny-caknan-penyanyi-kartonyono-medot-janji-yang-sempat-viral
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