
Modul 6 

JALANKU MENUJU PEMBERDAYAAN 6
WAKTU

Sesi 1
45 menit

n  Proses refleksi akhir terhadap impian-impian dan 
bagaimana impian tersebut telah berubah selama 
program ini

n  Peserta didik membuat pernyataan tentang 
langkah-langkah yang ingin diambil dalam 
Explore More
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MODUL 6: SESI 12
Mendukung proses refleksi akhir terhadap 
impian-impian dan bagaimana impian tersebut 
telah berubah sejak awal perjalanan ini dan 
memfasilitasi sebuah pernyataan tentang 
langkah-langkah yang ingin diambil setiap 
peserta didik dalam Explore More

Kegiatan 1 - 15 menit

Merangkum sesi sebelumnya dan pengkondisian. 

Kegiatan 2 - 20 menit

Mengenang perjalanan.

Kegiatan 3 - 10 menit

Pahlawan Minggu Ini.

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 
pengkondisian

15 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 GURULANGKAH 1: MERANGKUM SESI SEBELUMNYA 

Sambutlah kelompok dengan memanggil nama kelompok dan bacakan Aturan Emas. 

Sampaikan bahwa hari ini adalah sesi terakhir. Kita akan mencoba membuatnya istimewa, mengingat 
semua tugas yang telah kita kerjakan sejauh ini dan posisi kita saat ini. 

Mintalah peserta didik untuk mengingat informasi utama dari cerita Azmera. Dengarkan beberapa 
tanggapan.

Poin utama: Azmera adalah anak perempuan pemberani. Ia tidak membiarkan tantangan dalam 
perjalanannya menghalanginya untuk mendapatkan pendidikan dan mengejar impiannya. Ia mempunyai 
saudara laki-laki yang selalu mendorongnya. Ia bekerja keras dan tidak menyerah, walaupun ketika takut 
atau berkecil hati. 

Tegaskan kembali pentingnya menyadari keberanian dalam perjalanan menuju pemberdayaan.  

Tanyakan seperti apa perasaan mereka saat menceritakan surat-surat yang telah mereka tulis dalam sesi 
sebelumnya.

Tanyakan lebih dalam: Apakah itu mudah? Atau apakah sulit untuk bercerita? Bagaimana mengatasi 
kesulitan itu? Apakah peserta didik membacakan surat kepada mereka atau diletakkan di suatu 
tempat yang bisa terlihat? 

Menurut mereka, adakah hal yang selalu mereka ingin sampaikan pada orang ini tapi tidak bisa, dan surat 
ini membantu mereka menyampaikan pesan tersebut? Dukunglah dan hargai perasaan itu. 

Bagikan pengalaman Anda sendiri tentang menulis dan menyampaikan surat Anda. Berterima kasih pada 
semua peserta didik karena telah ikut dalam kegiatan ini dan menunjukkan keberanian.

LANGKAH 2: PENGKONDISIAN

Tulis kata ‘Berani’ di papan dan minta peserta didik untuk mendefinisikan keberanian. 

Ambil beberapa jawaban dan rangkum diskusi dengan menjelaskan bahwa arti keberanian berbeda-
beda untuk setiap orang. Yang penting adalah menggunakan keberanian dalam diri kita untuk mengambil 
langkah yang diperlukan untuk mengubah situasi atau menanggapi situasi tanpa takut gagal. 

Minta peserta didik untuk mengingat sesi tentang ‘Kegagalan’ (Modul 3, Sesi 7) dan ulangi bahwa 
kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Dan bahwa orang-orang yang berani akan 
menghadapi keberhasilan maupun kegagalan dengan martabat dan kepercayaan diri.DUKUNGAN
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Kegiatan 2:
Mengenang 
perjalanan

20 menit

TUJUAN

Mengenang perjalanan.

MODUL 1
S1 S2 S3

MODUL 6
S12

MODUL 2
S4 S5

MODUL 3
S6 S7

MODUL 4
S8 S9

MODUL 5
S10 S11

MENGINGAT 12 MINGGU YANG TELAH DILALUI

Jelaskan bahwa hari ini kita akan mengenang perjalanan seluruh kegiatan ini selama 12 minggu/sesi dan 
meninjau kembali semua yang kita lakukan selama ini. 

Mintalah peserta didik untuk memikirkan tentang semua yang telah mereka pelajari sambil melakukan 
hal berikut:

1. Kunjungi ‘Dinding Impian’ dan tinjau semua karya yang telah dikerjakan dan tempelkan pada dinding. 
(Atau minta peserta didik untuk mengeluarkan pekerjaan mereka dari sesi sebelumnya, seperti, 
pesawat kertas dan bintang-bintang). 

2. Baca buku catatan mereka dan lihat kembali impian mereka, target-target mereka, dan kegiatan serta 
strategi yang mereka rencanakan. 

Sementara itu, tulis tema-tema di papan tulis, yaitu: 

Kekuatan Impian, Hak dan Kesempatan, Kenali Kekuatanmu, Sistem Pendukung dan Sosok Panutan, 
Keberanian Dari Dalam dan (sesi hari ini) Jalanku Menuju Pemberdayaan. 

Ingatkan para peserta didik bahwa kita telah membahas topik-topik penting seperti dukungan keluarga, 
persaudaraan, kepercayaan diri, aspirasi, dan kesetaraan gender.

Sekarang, minta peserta didik untuk menyelesaikan kalimat berikut  dalam buku catatan mereka. 
Minta mereka untuk berpikir tentang perjalanan mereka di beberapa minggu lalu. Minta mereka untuk 
menuliskan SATU hal untuk mengisi titik-titik. Beri mereka 5 menit untuk menulis. 

TIP: Untuk menghemat waktu, Anda dapat menulis pertanyaan ini pada secarik kertas dan 
memperbanyak/fotocopy untuk seluruh kelas.

CATATAN GURU

INSPIRASI

DUKUNGAN

KESEDIAAN

EKSPEKTASI

IMPIAN

Catatan: Anda juga diminta untuk menyelesaikan kalimat-kalimat berikut. 

1. Saya telah mempelajari bahwa .....

2. Sesuatu tentang saya yang telah berubah sejak kita memulai kegiatan Explore More adalah .....

3. Sesuatu tentang saya yang saya ingin orang lain ketahui adalah ...

4. Saya tahu bahwa untuk memenuhi impian saya, saya akan perlu ....
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Kegiatan 2:
Mengenang 
perjalanan 
(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

Minta para peserta didik duduk melingkar dan berbagi jawaban mereka satu per satu. Terakhir bacakan 
jawaban Anda. 

TIP: Jika peserta didik membutuhkan tambahan waktu untuk menulis, Anda dapat mulai dengan 
meminta setiap peserta didik berbagi 1-2 jawaban. Kelilingi lingkaran lagi untuk pertanyaan tambahan 
jika Anda punya waktu. 

Akhiri dengan menghargai proses belajar peserta didik. Berikan apresiasi kepada semua peserta didik atas 
partisipasi aktif mereka dan minta mereka untuk terus melihat buku catatan mereka untuk menyegarkan 
ingatan mereka. 

Ingatkan mereka bahwa mereka dapat tetap menggunakan apa yang telah mereka pelajari dalam 
program ini, apapun impian dan target-target mereka. 

Sapalah semua peserta didik dengan nama grup sekali lagi. 

Minta mereka untuk mengangkat tangan jika mereka lebih memilih membiarkan pesawat kertas dan 
karya seni lain di dinding  atau jika mereka ingin membawanya pulang atau menyimpannya di buku 
catatan. Ikuti keinginan mayoritas peserta didik. 

Lanjutkan ke kegiatan terakhir dengan mengingatkan peserta didik tentang kegiatan ‘Pahlawan Minggu 
Ini’ dan bahwa hari ini kita akan bertemu dengan lebih dari satu pahlawan istimewa. 

CATATAN GURU

INSPIRASI

DUKUNGAN

KESEDIAAN

EKSPEKTASI

IMPIAN
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Kegiatan 3:
Pahlawan Minggu 
Ini

10 menit

Pahlawan Minggu 
Ini adalah...

SAYA!

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.

PAHLAWAN SPESIAL MINGGU INI

Untuk sesi ini, ambil kertas A4 berbagai warna. Potong setiap kertas menjadi empat bagian - satu bagian 
kertas untuk setiap peserta didik. Tulis ‘Pahlawan Minggu Ini’ ... adalah ... SAYA! di setiap bagian dan lipat 
sehingga tulisan tidak terlihat. 

Letakkan kertas berwarna lipat di tengah-tengah kelas sehingga semua orang dapat mengambilnya. 

Minta para peserta didik untuk memilih salah satu kertas terlipat tapi tidak membuka kertas itu sampai Anda 
memintanya. Setelah semua orang mengambil kertas, minta mereka untuk membuka dan melihat apa yang 
tertulis di dalamnya. Di setiap kertas tertulis ‘Pahlawan Minggu Ini’ ... adalah ... SAYA!

TIP: Ukuran kata SAYA harus lebih besar dari kata-kata lainnya. Jangan lupa membuat ikon Wajah Tersenyum 
dan Bintang.  

Beri mereka beberapa detik untuk menikmati momen/kejutan itu.

Akhiri sesi dengan mengatakan bahwa para peserta didik adalah pahlawan minggu ini karena ada begitu 
banyak kesamaan antara mereka dan semua pahlawan yang telah kita pelajari dalam beberapa minggu 
terakhir. Kesamaan ini termasuk: 
n Kekuatan untuk bermimpi 
n Kemampuan menetapkan dan menceritakan target-target kita dengan baik dan jelas 
n Kekuatan dan keberanian yang ada dalam diri kita 
n Dukungan orang-orang yang menasihati/memberi saran dan memberi kita kekuatan 
n  Dan bahwa kita kini mengetahui bahwa kegagalan tidak perlu ditakuti. Kegagalan adalah kesempatan 

untuk belajar dan bertumbuh.

Minta peserta didik untuk saling menyemangati dengan menepuk pundak teman di sebelahnya dan bertepuk 
tangan untuk semua orang. 

Ingatkan peserta didik bahwa mewujudkan aspirasi dan impian adalah perjalanan seumur hidup. Mereka 
harus terus mendukung satu sama lain dan mencari peluang untuk berkolaborasi.

TIP: Mungkin menyanyikan lagu atau membacakan puisi sebelum menutup sesi. Anda juga dapat berfoto 
bersama pada akhir sesi untuk dipasang di papan pengumuman kelas sebagai kenangan indah untuk 
keseluruhan kegiatan ini dan semua yang telah dipelajari peserta didik. Bagikan foto itu ke fasilitator Explore 
More, penanggung jawab Anda, dan/atau Manajer Girl Rising Indonesia (Country Manager Girl Rising)! 

Pada akhir sesi, tolong sampaikan sumber referensi yang relevan dengan peserta didik sehingga mereka 
dapat terus mencari dukungan untuk mencapai target-target hidup mereka dan melanjutkan perjalanan 
mereka (lihat halaman berikut untuk informasi lebih rinci).

CATATAN GURU

INSPIRASI

DUKUNGAN
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Modul 6: 
Catatan guru

MODUL 1
S1 S2 S3

MODUL 2
S4 S5

MODUL 3
S6 S7

MODUL 4
S8 S9

MODUL 6
S12

MODUL 5
S10 S11


