modul 5

KEBERANIAN DARI DALAM DIRI
n	Mendukung penetapan target profesional
dengan pengembangan target pribadi

n	Menggali pentingnya menyeimbangkan

tanggung jawab dengan menemukan
keberanian dari dalam diri untuk tetap bertahan
meskipun ada tantangan

WAKTU

CERITA

Azmera dari Ethiopia

Sesi 1
45 menit

Sesi 2
45 menit

5

PANDUAN EXPLORE MORE

S1

MODUL 1
S2

S3

MODUL 2
S4
S5

MODUL 3
S6
S7

MODUL 5: SESI 10
Mengeksplorasi pentingnya keberanian dan ketekunan
dalam mencapai target-target seseorang.
Kegiatan 1 - 10 menit

Merangkum sesi sebelumnya dan diskusi sebelum
penayangan film.

Kegiatan 2 - 30 menit

Menayangkan video sosok panutan (Azmera) dan
memfasilitasi diskusi untuk memproses pentingnya
sistem pendukung dalam kehidupan anak.
Kegiatan 3 - 5 menit

Pahlawan Minggu Ini - Anisa dan Mega.

MODUL 4
S8
S9

MODUL 5
S10
S11

MODUL 6
S12

88
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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.
Mintalah peserta didik untuk mengingat pembelajaran utama dari cerita Mariama dan ambil beberapa
jawaban.
Tekankan:
n Mariama adalah orang pertama di keluarganya yang mendapatkan pendidikan.
n Ia mempunyai ambisi/cita-cita/impian.
n Ia suka membawakan sebuah acara radio dan membantu orang memecahkan masalah mereka.
n	Targetnya adalah menjadi pembawa acara TV yang memecahkan misteri dan menemukan solusi untuk
masalah.

10 menit

TUJUAN

n	Ia memecahkan masalahnya sendiri dengan memahami kekhawatiran keluarganya dan menyampaikan
impiannya dengan cara yang sopan.
Ulangi pentingnya komunikasi, dan mencari saran dan dukungan dari orang lain.
LANGKAH 2: DISKUSI SEBELUM PENAYANGAN FILM

Mengeksplorasi pentingnya
keberanian dan ketekunan dalam
mencapai target seseorang.

Ingatkan peserta didik: pada minggu ke-6 dan ke-7 mereka berpikir tentang kekuatan mereka. Mintalah
mereka untuk mengingat kekuatan-kekuatan itu karena kita akan mengenal seorang gadis yang sangat
kuat dan berani bernama Azmera.
n Azmera berusia 13 tahun.
n	Ia tinggal di Ethiopia. Gunakan peta dunia dan Lembar Fakta Negara untuk menyampaikan informasi.
Minta peserta didik untuk mengamati kesamaan dan perbedaan antara kehidupan Azmera di Ethiopia
dan kehidupan mereka.

DUKUNGAN
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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 AZMERA

Tayangkan cerita Azmera (durasi 10 menit).
Lanjutkan untuk memfasilitasi kegiatan setelah penayangan film:
Menanyakan perasaan: Tanyakan pada peserta didik bagaimana perasaan mereka setelah menyimak
cerita Azmera. Dukung perasaan itu dan hargai jika peserta didik berkata ia sedih mengetahui Azmera
telah kehilangan ayah dan saudaranya pada usia muda dan harus mengalami banyak hal.
Mintalah beberapa peserta didik untuk menjelaskan secara singkat apa yang mereka lihat di film itu, lalu
identifikasi karakter positif dan kelebihan Azmera. Tulis ‘Azmera’ di papan saat Anda berbicara, ambil
beberapa jawaban dari peserta didik dan tuliskan di papan/flipchart.

30 menit

TUJUAN

Menayangkan video sosok panutan
(Azmera) dan memfasilitasi diskusi
untuk memproses pentingnya sistem
pendukung dalam kehidupan anak.

TIP: Anda dapat menambahkan bahwa Azmera percaya pada pendidikan, ia bekerja keras, ia gigih - ia
tidak mau menyerah.
CATATAN: Peserta didik sering bertanya tentang kehidupan Azmera 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 Azmera di Lampiran atau laman Girl Rising - Meet the girls.
n Tonton “Where are they now” untuk informasi terbaru tentang Ruksana.
LANGKAH 2: DISKUSI BERBASIS KEGIATAN

Bagi peserta didik ke dalam kelompok berisi tiga orang.

INSPIRASI

TIP: Untuk menambah energi dan keseruan, minta peserta didik berdiri dan berkeliling ruangan sampai
mereka mendengar Anda bertepuk tangan. Saat mendengar tepukan, mereka akan segera membuat
kelompok berisi tiga orang bersama orang yang berdiri di samping mereka. Tukar peserta didik antar
kelompok atau buat grup baru jika perlu.
Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut dalam kelompok:

DUKUNGAN

nS
 iapa yang menginspirasi dan mendorong Azmera untuk bangkit dan melakukan yang terbaik
setiap kali ia merasa akan kehilangan energi dan harapan?
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PANDUAN EXPLORE MORE

S1

MODUL 1
S2

S3

MODUL 2
S4
S5

MODUL 3
S6
S7

MODUL 4
S8
S9

MODUL 5
S10
S11

MODUL 6
S12

Kegiatan 2:
Penayangan film
dan kegiatan
diskusi

n Apa yang memotivasi Azmera?

(lanjutan)

Tanyakan setiap kelompok satu dari tiga pertanyaan ini. Tulis poin-poin utama dari jawaban mereka di
papan/flipchart. Dorong peserta didik untuk memberikan poin-poin baru alih-alih mengulang sesuatu
yang telah disampaikan kelompok lain.
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n Karakter/kekuatan apa yang kalian lihat dalam dirinya? Berikan contoh.
Tujuannya adalah agar peserta didik menyadari bahwa Azmera berani dan memiliki keyakinan terhadap
kemampuannya sendiri.
Berikan kelompok waktu untuk menjawab pertanyaan, katakan bahwa jawaban yang pendek tidak apaapa.

Bahas bahwa kekuatan unik Azmera adalah keyakinannya tentang pendidikan untuk mendapatkan
kehidupan yang lebih baik. Azmera berani karena ia menolak untuk menikah. Ketekunan adalah salah
satu aspek keberanian. Seorang pemberani tidak menyerah ketika mereka takut atau lelah.
Ulangi pentingnya memiliki impian, menetapkan target, untuk mengenali kekuatan kita, dan menemukan
panutan serta mendapatkan dukungan.
Pastikan peserta didik menunjukkan:
n Impiannya: Menciptakan hidup yang lebih baik untuk dirinya dan keluarganya dengan mendapatkan
pendidikan
n Targetnya: melanjutkan sekolah
n Sosok panutannya: Ia menemukan keberanian dari kakaknya
nS
 istem pendukungnya: Ia mendapatkan semua dukungan yang ia butuhkan dari saudara laki-lakinya
yang menolak Azmera untuk dinikahkan di usia muda.
CATATAN: Silakan lihat poin-poin diskusi di Modul 1, Sesi 3 dan Modul 3 Sesi 9.

INSPIRASI

DUKUNGAN

Akhiri dengan membantu peserta didik memahami bahwa kita semua memiliki potensi untuk melakukan
apa yang ingin kita impikan. Hal yang paling penting yang kita butuhkan adalah keberanian untuk tetap
fokus dan kuat dalam menghadapi tantangan, mencari dukungan dan nasihat/saran ketika kita merasa
lemah atau bingung.

Azmera
Impiannya
Targetnya
Sosok panutannya
Sistem
pendukungnya

PANDUAN EXPLORE MORE

Kegiatan 3:
Pahlawan Minggu
Ini dan kegiatan
di rumah

S1

MODUL 1
S2

S3

MODUL 2
S4
S5

MODUL 3
S6
S7

MODUL 4
S8
S9

Ceritakan kepada peserta didik tentang Anisa dan Mega dan impian mereka menjadi pilot. Tampilkan
Pahlawan Minggu Ini (di halaman berikutnya) jika memungkinkan.
LANGKAH 2: KEGIATAN DI RUMAH

Minta peserta didik untuk menulis tentang satu atau dua situasi dimana mereka telah menunjukkan
keberanian.
n Harus membuat keputusan yang sulit
n Melakukan pembicaraan di mana mereka harus menyampaikan pesannya
n Membantu seseorang dalam situasi sulit
Beritahukan peserta didik bahwa kita akan membahas ini di sesi berikutnya.

TUJUAN

Menginspirasi peserta didik melalui
sosok panutan.

INSPIRASI

MODUL 6
S12

LANGKAH 1: PAHLAWAN MINGGU INI - ANISA AMALIA OCTAVIA DAN MEGA COFTIANA

Misalnya, mereka:

5 menit

MODUL 5
S10
S11

CATATAN: Anda juga dianjurkan untuk menulis tentang tindakan
keberanian yang Anda lakukan.

92

CATATAN GURU

PAHLAWAN MINGGU INI

ANISA and MEGA
Letnan Dua Penerbang Anisa Amalia Octavia (25) dan Letnan Dua Penerbang Mega Coftiana
(24) punya profesi yang biasanya dilakukan oleh laki-laki.
Anisa adalah pilot Hercules sementara Mega merupakan pilot pesawat Cassa. Setelah lulus
dari Akademi Angkatan Udara tahun 2017 dan Sekolah Penerbangan, mereka ditugaskan ke
Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur.
“Terbang itu sama, baik untuk perempuan dan laki-laki. Instruktur memberikan perlakuan yang
sama,” kata Mega. “Pesawat tidak memilih gender, jika ada keadaan darurat atau masalah, tidak
penting apakah perempuan atau laki-laki yang menerbangkan pesawatnya,” Anisa menambahkan.
Gender tidak menjadi masalah selama belajar dan bekerja, meskipun profesi pilot didominasi
oleh laki-laki. Mereka berdua tidak mendapatkan dispensasi di tempat kerja yang menuntut
kemandirian dan disiplin yang tinggi. Setelah tiga tahun belajar di Akademi Penerbang Udara,
mereka berdua mengikuti Kursus Intensif Bahasa Inggris dan Tes Seleksi Penerbang bersama
dengan 10 perempuan, hanya Anisa dan Mega yang berhasil lulus tes dan melanjutkan pendidikan
lanjutan selama 18 bulan. Kedua perempuan kuat ini, Anisa dan Mega, telah menjadi sahabat
baik cukup lama.9

“Terbang itu sama, baik untuk perempuan dan laki-laki. Instruktur
memberikan perlakuan yang sama. Pesawat tidak memilih gender, jika ada
keadaan darurat atau masalah, tidak penting apakah perempuan atau lakilaki yang menerbangkan pesawatnya”.
9

merdeka.com/peristiwa/anisa-dan-mega-duo-perempuan-penakluk-burung-besi-dari-tni-au.html

PANDUAN EXPLORE MORE

S1

MODUL 1
S2

S3

MODUL 2
S4
S5

MODUL 3
S6
S7

MODUL 5: SESI 11
Belajar menemukan keberanian dalam diri sendiri dan
menghargai keberanian orang lain.
Kegiatan 1 - 20 menit

Merangkum sesi sebelumnya dan pengkondisian.

Kegiatan 2 - 25 menit

Menulis surat dan kegiatan di rumah.

MODUL 4
S8
S9

MODUL 5
S10
S11

MODUL 6
S12
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Kegiatan 1:
Merangkum sesi
sebelumnya dan
pengkondisian

20 menit

TUJUAN

Merangkum sesi sebelumnya dan
memperkuat poin-poin pembelajaran
utama.

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 cerita Azmera. Tuliskan jawaban di papan/
flipchart.
Ingatkan peserta didik:
n Azmera berusia 13 tahun dan tinggal di Ethiopia.
n	Ia sangat berani. Terlepas dari semua tantangan yang dihadapinya karena kemiskinan, ia terus
bersekolah, menolak untuk menikah muda dan tidak menyerah pada impiannya. Ia mendapat dukungan
dari keluarganya, terutama saudara laki-lakinya, untuk melanjutkan pendidikan.
Beri waktu sebentar untuk peserta didik berpikir dan menulis tentang tindakan keberanian mereka jika
mereka belum menyelesaikannya.
TIP: Mintalah peserta didik untuk mengingat Aturan Emas tentang kerahasiaan saat mereka berbagi
dan mendengarkan.
Awali diskusi kelompok dengan menceritakan tindakan keberanian Anda. Dengarkan beberapa
tanggapan.
Ucapkan terima kasih kepada peserta didik karena telah berbagi tindakan keberanian mereka. Tekankan
bahwa kegiatan berbagi seperti ini membutuhkan keberanian, yang mana kita kini mengetahui bahwa
kita memiliki keberanian itu. Tanyakan apakah mereka menemukan kesamaan dengan Azmera.
Beri semua peserta didik ‘bintang’ yang sudah Anda siapkan. Mintalah mereka untuk menulis nama
mereka di atasnya. Bintang itu seperti medali keberanian yang mereka berikan untuk diri sendiri karena
bersikap berani, tegar, jujur dan terbuka.
Mintalah peserta didik untuk menempelkan bintang mereka di Dinding Impian. Juga menempelkan
pesawat kertas mereka.
Akhiri: Apa pendapat peserta didik tentang makna dinding itu sekarang setelah ada bintang-bintang di
sana? Kita harus menyadari bahwa keberanian adalah salah satu langkah yang diperlukan di tangga kita,
dibutuhkan untuk mencapai impian kita.
LANGKAH 2: PENGKONDISIAN

INSPIRASI

Jelaskan bahwa sisa sesi ini melibatkan proses berpikir dan menulis. Tanyakan peserta didik berapa
banyak dari mereka yang telah menulis surat kepada seseorang? Mintalah mereka mengangkat tangan.
(Mungkin tidak ada yang mengangkat tangan!).
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PANDUAN EXPLORE MORE

Kegiatan 2:
Menulis surat dan
kegiatan di rumah

25 menit
TUJUAN

Menulis surat dan
kegiatan di rumah.

DUKUNGAN

KESEDIAAN

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: MENULIS SURAT

Sampaikan bahwa ‘Pahlawan Minggu Ini’ di hari ini adalah seorang pahlawan dari kehidupan pribadi kita.
Instruksi menulis surat:
Peserta didik harus memikirkan seseorang yang mereka kenal berani, contoh, seseorang dari keluarga, dari
komunitas, atau kenalan. Mereka tidak harus selalu memikirkan anggota keluarga atau saudara. Tapi orang
itu haruslah seseorang yang dapat mereka temui atau hubungi.
Jelaskan bahwa suratnya tidak perlu formal, tapi harus memiliki dua bagian.
n	Bagian 1, peserta didik memberitahu orang itu mengapa peserta didik pikir mereka berani dan bagaimana
mereka menginspirasi peserta didik.
n Bagian 2, peserta didik akan memberitahu mereka tentang tindakan keberanian peserta didik.
Beritahu peserta didik bahwa mereka juga bisa kreatif. Mungkin membuat cerita dengan sejumlah gambar.
Atau jika mereka dapat membuat video singkat dengan telepon, orang lain dapat membantu merekamnya.
Beri waktu untuk menerima pertanyaan, untuk memastikan semua peserta didik memahami.
Berikan waktu bagi peserta didik untuk berpikir dan menulis surat ini, atau menyusun rangkaian gambar yang
ingin mereka buat untuk menyampaikan pesan, atau menyusun rencana membuat video.
LANGKAH 2: BERBAGI

Akhiri dengan memberitahu peserta didik bahwa mereka dapat menyelesaikan pekerjaan ini di rumah.
Kemudian mereka menunjukkan surat atau gambar untuk orang tersebut atau menunjukkan/membagikan
video dengan mereka. Minta peserta didik untuk memperhatikan reaksi mereka dan melihat apa yang
mereka katakan sebagai tanggapan atas surat itu. Bicarakan dengan mereka tentang apa yang kita pelajari
di kelas hari ini.
Tekankan bahwa sangat penting untuk tidak hanya mengenali dan menghargai keberanian dalam diri kita
tetapi juga menghargai keberanian orang-orang di sekitar kita yang dukungannya memberi kita kekuatan
untuk mewujudkan impian kita. Kegiatan ini akan membantu kita menemukan dan menghargai pahlawan
dalam kehidupan pribadi kita. Kekuatan bertambah dua kali lipat saat dibagi dengan orang lain dan dihargai.
Jelaskan bahwa kita mungkin memiliki begitu banyak pahlawan di sekitar kita, tapi kita jarang meluangkan
waktu untuk menghargai keberanian dan kerja keras mereka. Misalnya, ibu dan ayah kita, atau guru kita,
atau seseorang yang tidak berpendidikan tetapi bekerja keras menghadapi segala rintangan dan tekanan
masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya.
Tutup sesi dengan memberitahu peserta didik bahwa kita akan mulai membahas kegiatan ini pada sesi
berikutnya, yang mana akan menjadi sesi terakhir dari.
Catatan: Anda juga dianjurkan untuk menulis surat dan berbagi dengan orang yang relevan.
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PANDUAN EXPLORE MORE

Modul 5
Catatan guru

S1

MODUL 1
S2

S3

MODUL 2
S4
S5

MODUL 3
S6
S7

MODUL 4
S8
S9

MODUL 5
S10
S11

MODUL 6
S12
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