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Mata Pelajaran 
Kewarganegaraan, PHSE, Studi Sosial 

Hasil Belajar 
• Memahami kerangka Tujuan Global untuk

Pembangunan Berkelanjutan

• Membentuk pemahaman tentang satu topik
global, yaitukesetaraan gender, dan cara
pengetahuan yang lebih luas memungkinkan
timbulnya kepedulian global yang lebih baik
dan tindakan efektif

• Mengumpulkan, memproses, menghitung,
menganalisis, menafsirkan, dan menggunakan
data, membandingkan dengan perkiraan hasil

• Menghasilkan data lokal untuk berkontribusi
pada kumpulan data global, menginformasikan
tindakan dan berkontribusi pada pencapaian
Tujuan Global

Persiapan 
• Pelajaran dan proyek ini dibagi

menjadi 2 sesi, termasuk
pekerjaan rumah. Rencana untuk
memberikan sesi 1 dalam satu hari
dengan pekerjaan rumah, dan sesi
2 segera setelahnya untuk
menyelesaikan pekerjaan rumah
tersebut

• Baca garis besar dan rencana
pelajaran lengkap

• Jika memungkinkan, persiapkan
peralatan untuk menayangkan
satu atau dua film animasi pendek,
tergantung pada pengetahuan
siswa tentang Tujuan Global

• Cetak Lampiran 3 dan 4 - cukup 1
untuk setiap siswa

 2x45 
menit 

 8-14
tahun 

Dari tempat saya berdiri
A Gender Equality  Project for the Global 

Goalsls



Dari tempat saya berdiri | P 2 

Persiapan: cetak survei dan poster untuk setiap siswa (Lampiran 3 dan 4) dan jika memungkinkan, 
persiapkan cara untuk menayangkan animasi video atau persiapkan naskahnya untuk dibacakan 
kepada siswa (Lampiran 2).  

Langkah 1. Tonton animasi Pelajaran Terbesar di Dunia bagian 1 sebagai pengingat (atau untuk 
pertama kali): https://vimeo.com/138074679 

Catatan: Jika siswa sudah mengetahui Tujuan Global, lewati langkah 1 dan langsung lakukan langkah 
2. 

Langkah 2. Tonton Pelajaran Terbesar di Dunia bagian 2 baru untuk 2016: 
www.globalgoals.org/worldslargestlesson 

Langkah 3. Fokuskan pada Tujuan Global ke-5: Kesetaraan Gender, dengan diskusi dan kegiatan 
singkat 

Langkah 4. Baca kisah hebat tentang satu isu dan solusi untuk Tujuan Global ke-5 (Kesetaraan 
Gender) 

Langkah 5. Atur kegiatan/tindakan: jelaskan dan berikan konteks untuk tugas pelaksanaan survei 
(Lampiran 3); diskusikan dengan siswa tentang hasil yang mereka harapkan dari survei; dan 
berikan tugas kepada siswa untuk menyelesaikan survei dengan keluarga dan masyarakat 
sekitar mereka. 

Catatan: Jika memungkinkan, tayangkan video singkat ajakan bertindak dari Emma Watson: https://
vimeo.com/174213067   dan dorong siswa untuk mengetahui lebih lanjut dengan mengunjungi 
www.heforshe.org 

Langkah 1. Setelah siswa kembali ke kelas sesudah melaksanakan survei mereka, hitung rasio 
gender dan lengkapi poster (Lampiran 4) 

Langkah 2. Siswa (atau seluruh kelas) memuat data dari survei ke: 
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/FromWhereIStand 
rasio gender akan dihitung dan diunggah ke media sosial  

Langkah 3. Bagikan, bandingkan, analisis, dan tafsirkan hasilnya dengan kelas, sekolah, 
masyarakat, negara Anda, dan dunia! Lalu, minta siswa berdiskusi dengan teman-teman dan 
seluruh kelas 

• Atau - Minta siswa memfoto lembar kerja mereka dan mengunggahnya ke media sosial
Pelajaran Terbesar di Dunia di Twitter  (https://twitter.com/Theworldslesson), Facebook
https://www.facebook.com/TheWorldsLargestLesson/ dan Instagram
(https://www.instagram.com/theworldslesson/ ) 

Langkah 4. Diskusikan dan rencanakan cara kita dapat berkontribusi positif pada kesetaraan 
gender dan Tujuan Global dan cari informasi tentang HeForShe, UN Women, dan orang-

Garis Besar Rencana Pelajaran: Sesi 1 & Sesi 2 

Sesi Pertama 

Sesi Kedua 

45 
menit 

45 
menit 

https://vimeo.com/138074679
http://www.globalgoals.org/worldslargestlesson
https://vimeo.com/174213067
http://www.heforshe.org/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__worldslargestlesson.globalgoals.org_FromWhereIStand&d=DQMF-g&c=n6-cguzQvX_tUIrZOS_4Og&r=GoLUhQQV59x0etI2EeY1B_fH_txdVTJPPPJxT1P_pB0&m=Uv5s3UXC6WFrnuqsfRg1c4NicevzynXbxOq222h2vHc&s=RqHzPbgqthfi_yg0xmfIUV_S_1KmnmFHulrf0r0Zcb4&e=
https://twitter.com/Theworldslesson
https://www.facebook.com/TheWorldsLargestLesson/
https://www.instagram.com/theworldslesson/
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orang hebat lain yang melakukan hal-hal besar dalam mendukung perempuan dan gadis 
remaja 

Catatan.Jika Anda tidak dapat menayangkan animasi, Lampiran 1 memuat gambar Tujuan Global dan 
Lampiran 2 memuat naskah yang dapat dibacakan. Pelajaran dapat diberikan tanpa akses internet, 
kecuali pembagian data survei, dan poster harus dikirimkan melalui pos ke UNICEF. 

Ketahui bahwa dengan berpartisipasi, Anda tidak hanya membantu siswa Anda menjadi warga dunia 
yang aktif dan efektif, tetapi jika Anda menyelesaikan, mengunggah, dan mendiskusikan kegiatan, 
Anda juga berperan dalam mencapai Tujuan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan untuk 
membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik!  

Diskusi dengan siswa Anda dalam pelajaran ini mungkin harus dilakukan secara sensitif dan 
dengan mempertimbangkan latar belakang dan pengalaman siswa. Anda ingin membuat ruang 
kelas menjadi tempat yang 'aman' bagi siswa Anda untuk berbagi ide dan bahkan pengalaman 
mereka. Beberapa siswa mungkin ingin tidak dilibatkan dalam diskusi tertentu dan hal ini harus 
dihormati.  

Gender bisa menjadi isu sensitif bagi beberapa orang tapi kami yakin pelajaran ini memberikan 
misi penemuan fakta yang menarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang dunia melalui lensa 
kesetaraan gender, yang merupakan salah satu saja dari 17 Tujuan Global.  Kami juga mengetahui 
bahwa beberapa orang mungkin tidak dapat masuk ke dalam salah satu kategori jenis kelamin 
yang menjadi fokus pelajaran ini. Jika ingin, Anda dapat menambahkan kolom ketiga pada survei 
untuk mencakup orang-orang dengan jenis kelamin lain. 

Ingat bahwa pelajaran ini telah dirancang untuk menguji dan mencakup setiap siswa yang 
memungkinkan di dunia dari begitu banyaknya latar belakang, budaya, agama, dll. Artinya, akan 
ada aspek-aspek yang Anda harap tercakup atau lebih mendalam. 

Ada berbagai topik yang dapat mengulas lebih banyak dari satu pelajaran ini dan kami mendorong 
Anda untuk mengeksplorasinya jika Anda ingin. Anda dapat melihat berbagai pelajaran yang lebih 
spesifik tentang kesetaraan gender, dan semua Tujuan Global, di situs web 
kamihttp://www.globalgoals.org/worldslargestlesson 

Sumber-sumber saran berikut ini dapat bermanfaat bagi Anda dalam mendekati topik-topik 
kontroversial di dalam kelas. 

Panduan Oxfam UK tentang Mengajar Isu-Isu Kontroversial 
http://www.oxfam.org.uk/education/teacher-support/tools-and-guides/controversial-issues 

Panduan Historical Association tentang Mengajar Sejarah Emosional dan Kontroversial 
http://globaldimension.org.uk/resources/item/1522 

Banyak guru berpendapat teknik-teknik dalam Filosofi untuk Anak-Anak bermanfaat saat 
menangani diskusi bersifat seperti ini, Anda dapat membaca lebih lanjut di 
sini:http://globaldimension.org.uk/news/item/13650 

Catatan Umum untuk Guru dalam Mengajarkan Isu yang Berpotensi 
Positif  

Terima kasih kepada Joe McCrudden, Greenford High School, London and d’Arcy Lunn, Teaspoons 
of Change. 

Ucapan Terima Kasih 

http://www.globalgoals.org/worldslargestlesson
http://www.oxfam.org.uk/education/teacher-support/tools-and-guides/controversial-issues
http://globaldimension.org.uk/resources/item/1522
http://globaldimension.org.uk/news/item/13650
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Untuk siswa, tayangkan film animasi Pelajaran Terbesar di Dunia Bagian 1 - Pendahuluan untuk 
Tujuan Global  http://worldslargestlesson.globalgoals.org/introduce-the-global-goals/ 

Hal ini akan memperkenalkan Tujuan Global atau menjadi pengingat yang baik untuk mengetahui 
Tujuan Global dan cara kita semua terhubung dengan Tujuan Global tersebut.  

Catatan: ada versi singkat berdurasi 3 menit dari film ini dalam bahasa Inggris hanya di 
https://vimeo.com/142124730 

Jika Anda tidak dapat menayangkan animasi tersebut, ringkas Tujuan Global dengan menggunakan 
Lampiran 1 yang menjelaskan:  

Tujuan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan adalah rencana yang dibuat oleh PBB dan 
disepakati oleh semua negara untuk dicapai pada tahun 2030 untuk: 

i. Melawan ketidaksetaraan global.
ii. Mengakhiri kemiskinan ekstrem.
iii. Dan Menghargai bumi kita.

Hal Penting dalam Pengajaran  
Siswa harus memahami dengan jelas bahwa ada rencana global untuk setiap orang, terlepas dari 
identitas atau tempat tinggal mereka, untuk mencari solusi atas berbagai masalah yang paling 
menekan bagi manusia dan bumi.  

Semua Tujuan dapat dicapai melalui solidaritas dan mobilisasi setiap orang. Di sepanjang pelajaran, 
dorong siswa untuk mendiskusikan pendapat, perasaan, dan refleksi mereka tentang cara solidaritas 
dapat mempercepat pencapaian kesetaraan gender. 

Tayangkan film animasi Pelajaran Terbesar di Dunia baru tahun 2016 untuk siswa - bertindak: 
ciptakan, berinovasi, berkampanye www.globalgoals.org/worldslargestlesson 

Ini adalah film animasi berdurasi 4 menit yang memperlihatkan berbagai contoh dari seluruh dunia 
tentang generasi muda yang menggunakan penciptaan, inovasi, dan kampanye untuk berkontribusi 
pada ambisi Tujuan Global.

Jika Anda tidak dapat menayangkan film tersebut, bacakan naskah film animasi tersebut dalam 
Lampiran 2. 

Langkah 1. Memperkenalkan Tujuan Global untuk Pembangunan 
Berkelanjutan  

5 
menit 

Langkah 2: Apa Yang Dapat Kita Lakukan Untuk Mencapai Tujuan 
tersebut?  

5 
menit 

Rencana Pelajaran Lengkap - Sesi Satu 

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/introduce-the-global-goals/
https://vimeo.com/142124730
http://www.globalgoals.org/worldslargestlesson
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Langkah ini dirancang agar siswa mendiskusikan pendapat, perasaan, dan refleksi tentang salah 
satu Tujuan Global, yaitu Tujuan Global ke-5 (Kesetaraan Gender) 

Jelaskan kepada siswa bahwa pelajaran akan berfokus pada satu Tujuan dan berikan kesempatan 
nyata kepada mereka untuk berkontribusi pada pencapaian Tujuan ini.  

Tujuan Global ke-5 - Kesetaraan Gender -Capai kesetaraan gender dan berdayakan semua 
perempuan dan gadis remaja 

Pelajaran ini berfokus pada satu cara untuk mencapai tujuan ini, pada salah satu target spesifik 
yang merupakan bagian dari kesepakatan Tujuan Global oleh semua pemimpin dunia: 
memastikan partisipasi setara dan kesempatan setara untuk memimpin di semua tingkat 
pengambilan keputusan dalam politik, ekonomi, dan kehidupan publik bagi perempuan dan laki-
laki 

Ajukan beberapa pertanyaan kepada siswa. Minta siswa berdiri (atau mengacungkan tangan) jika 
mereka setuju atau duduk jika mereka tidak setuju dengan pernyataan berikut ini:  

1. Menurut Anda, apakah ada ketidaksetaraan gender di dunia?
• Minta siswa yang berdiri untuk memberikan contoh yang menunjukkan bahwa

ketidaksetaraan gender terjadi
Misalnya, sejumlah perempuan memperoleh upah lebih sedikit daripadalaki-
lakidalam melakukan pekerjaan yang sama

• Minta siswa yang duduk untuk memberikan contoh yang menunjukkan bahwa
kesetaraan gender terjadi
Misalnya, di Kanada, kabinet pemerintahan terdiri atas perempuan dan laki-laki
dengan rasio 50:50

Minta siswa untuk berdiskusi secara berpasangan atau dalam kelompok kecil tentang semua atau 
beberapa pertanyaan berikut ini:  

2. Bagaimana jadinya dunia ini jika kesetaraan gender terjadi di semua tempat?
3. Apa perbedaan yang akan terjadi di dunia jika kesetaraan gender terwujud?
4. Apa perbedaan yang akan terjadi pada diri Anda jika kesetaraan gender terwujud?
5. Apakah Anda merasa dapat membuat perubahan di dunia dengan mewujudkan

kesetaraan gender yang lebih meningkat?
6. Apakah Anda dapat menyebutkan seorang teladan untuk kesetaraan gender?

Setelah siswa berdiskusi, minta mereka untuk melakukan refleksi singkat terhadap jawaban-
jawaban berikut ini:  

Apakah ada hal yang menarik dalam pengamatan atau diskusi mereka? 
Apakah hal tersebut memunculkan pertanyaan di benak mereka?  
Apakah ada hal yang mereka ingin bagikan atau diskusikan di kelas?  

Ekspresikan Diri Anda 

Langkah 3: Fokus pada Tujuan Global ke-5 - Kesetaraan Gender  5
menit 

5 
menit 
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Sisa pelajaran ini membantu menemukan lebih lanjut tentang beberapa isu yang 
seharusnya dapat dibahas dalam diskusi ini, melalui proyek kisah dan penemuan fakta. 

Baca kisah di bawah ini untuk mengamati satu isu dan solusi dalam Tujuan Global yang spesifik 
untuk perempuan, gadis remaja, dan pendidikan (Tujuan Global ke-4 dan ke-5)

Ada berbagai cara untuk menceritakan kisah berikut ini, tergantung pada kelas dan format. Ingat, 
dua opsi pertama lebih tepat untuk konteks sekumpulan siswa: 

1. Cukup ceritakan kisahnya dan minta siswa untuk mencari tahu subjek kisah tersebut.

2. Beri jeda di antara setiap paragraf dan ajukan pertanyaan untuk didiskusikan oleh siswa
selama 30 detik di antara setiap paragraf (pertanyaan diberikan di bawah ini).

3. Bagi siswa ke dalam kelompok, bacakan kisahnya per paragraf, dan minta kelompok untuk
mendramakan satu bagian dalam adegan diam (saat siswa menggambarkan adegan
tersebut tanpa gerak, yang tertangkap dalam satu momen diam melalui posisi dan
ekspresi mereka) untuk mewakili bagian kisah yang baru saja mereka baca.

Bahasa yang digunakan dalam kisah ini telah ditulis untuk kelompok dengan kemampuan/usia 
lebih rendah. Guru mungkin ingin mengubah ini untuk menantang siswa yang lebih tua atau yang 
memiliki kemampuan lebih tinggi.  

Pada suatu waktu, ada anak perempuan yang sangat ingin bersekolah. Tetapi, ia tinggal di sebuah 
daerah dengan beberapa pemimpin politik yang tidak menginginkannya bersekolah. Mereka 
biasanya menyerang sekolah dan mencoba menghentikan anak-anak perempuan bersekolah. 

Pertanyaan: Apa yang Anda akan lakukan jika orang-orang dengan kekuasaan politik di 
daerah Anda menyerang sekolah Anda dan mengatakan Anda (laki-laki atau perempuan) 
tidak diizinkan bersekolah lagi? 

Jadi, anak perempuan ini, yang baru berusia sebelas tahun pada saat itu, mulai berpidato dan 
menulis blog yang berisi bahwa perempuan harus diizinkan bersekolah juga. 

Pertanyaan: Menurut Anda, apa reaksi orang-orang dengan kekuasaan politik, yang 
menentang perempuan bersekolah, saat ia mulai melakukan hal tersebut? 

Tetapi, para penguasa, yang tidak ingin perempuan bersekolah, ingin membuatanak perempuan 
ini takut untuk menghentikannya mengatakan hal-hal ini kepada orang banyak. Mereka 
mengetahui banyak orang di seluruh dunia mendengarkan hal yang dikatakan anak perempuan ini, 
sehingga para penguasa tersebut dengan jelas mengatakan akan melukainya jika ia terus 
mengatakan hal-hal tersebut. 

Pertanyaan: Jika seseorang mengancam Anda untuk tidak mengungkapkan pendapat Anda, 
apakah Anda akan berhenti atau tetap melanjutkan pengungkapan pendapat tersebut? 

Anak perempuan ini tidak berhenti mengungkapkan pendapatnya. Jadi, pada suatu hari, saat anak 
perempuan ini berusia empat belas tahun, seorang laki-laki masuk ke dalam bus saat ia dalam 
perjalanan pulang dari sekolah, dan laki-laki itu menembaknya. Peluru mengenai kepalanya. 
Beruntung, anak perempuan ini tidak meninggal. 

Pertanyaan: Jika Anda telah dilukai karena mengungkapkan pendapat Anda dan Anda 
selamat, apakah Anda akan berhenti? 

Langkah 4: Kisah Yang Dahsyat 12 
menit 



Dari tempat saya berdiri | P 7

Ia dibawa ke negara lain dan ia selamat. Ia tetap menyelesaikan sekolah dan mengatakan kepada 
dunia bahwa perempuan harus diizinkan bersekolah. 

Pertanyaan: Apa pendapat Anda tentang anak perempuan ini? Menurut Anda, apakah 
tindakannya benar? Mengapa ya/mengapa tidak?  

Anda dapat mengetahui bahwa anak perempuan ini adalah Malala Yousafzai dan peristiwa 
tersebut terjadi antara tahun 2008 dan 2012. 
Pada tahun 2014, ia memperoleh Hadiah Nobel Perdamaian dan saat ini menjadi penggiat 
global terkemuka untuk mewujudkan hak yang sama atas pendidikan untuk semua orang, 
terutama perempuan.  

Minta siswa untuk merenungkan dan menjawab pernyataan dan pertanyaan berikut ini: 

• Apakah Malala Yousafzai menjadi teladan untuk Anda? Mengapa ya/mengapa tidak?
• Perempuan dapat menjadi pemimpin dan teladan yang baik sama seperti laki-laki
• Menurut Anda, apakah kita membutuhkan lebih banyak teladan seperti Malala di dunia ini

dan di masyarakat sekitar kita?
• Apakah Anda dapat menjadi seperti Malala, sangat bersemangat dengan hal yang Anda

yakini, dalam lingkungan Anda?

Jelaskan kepada siswa bahwa mereka dapat menjadi kontributor aktif untuk mewujudkan Tujuan 
Global ke-5 - Kesetaraan Gender, dengan menyelesaikan pekerjaan rumah mereka, yaitu survei. 

Survei ini akan membantu mereka dan orang lain memiliki informasi lebih baik tentang data 
kesetaraan gender dalam keluarga dan masyarakat sekitar mereka dan di dunia.  

Buat Konteks 

1. Sebelum menyerahkan survei (Lampiran 3), berikan konteks situasi global dengan beberapa
fakta dan angka

a. Pada Agustus 2015, 21 perempuan di seluruh dunia menjadi kepala negara atau
kepala pemerintahan di 193 negara di dunia
– itu artinya, rasio gender adalah 11 : 89  perempuan : laki-laki

b. Di seluruh dunia, hanya 22% perempuan yang terpilih untuk mewakili pemerintah
negara – rasionya 22 : 78 perempuan : laki-laki (statistik diambil dari situs web UN
Women)

2. Tambahkan ambisi Tujuan Global dengan membaca hal-hal berikut ini dari detail Tujuan
Global ke-5 - Kesetaraan Gender, 50 : 50

a. Para pemimpin dan pembuat Tujuan Global memutuskan bahwa dunia membutuhkan:
i. Lebih banyak pemimpin perempuan
ii. Lebih banyak perempuan yang memimpin organisasi, bisnis, dan perusahaan

b. Ambisinya adalah pada tahun 2030, perempuan akan diwakili secara setara di
berbagai posisi tersebut sama seperti laki-laki. Untuk informasi lebih lanjut tentang

Langkah 5: Pekerjaan Rumah – Misi penemuan fakta! 10 
menit 

Kegiatan Tambahan Pilihan 
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Tujuan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan, kunjungi 
http://www.globalgoals.org/ 

Buat Tugas Survei 

1. Jika memungkinkan, tayangkan video dari Emma Watson di https://vimeo.com/174213067
2. Jika tidak mungkin, baca deskripsi tugas berikut ini.

Kita baru saja melihat statistik yang menunjukkan bahwa kita masih jauh untuk mencapai 
Kesetaraan Gender. Dan kita sudah mendengar betapa sesuainya hal tersebut dengan Tujuan 
Global dan Tujuan Global ke-5. 

Pelajaran Terbesar di Dunia, inisiatif HeForShe dari UN Women, UNICEF, pemerintah, dan 
seluruh organisasi yang mendukung Tujuan Global yakin bahwa satu hal yang akan membuat 
perbedaan adalah jika semua anak perempuan dan laki-laki tumbuh dengan merasa bahwa 
mereka dapat mencapai apa pun. Dan satu cara untuk mewujudkan hal ini adalah jika setiap orang 
memiliki teladan dan pemimpin yang kuat untuk dicontoh dalam masyarakat mereka - yang 
menunjukkan hal-hal yang mungkin diraih.  

Mudah berasumsi bahwa hal ini sudah terjadi di banyak bagian di dunia – tapi, benarkah 
demikian? Seberapa sering kita berdiam dan benar-benar memikirkan tentang keseimbangan 
antara laki-laki dan perempuan dalam membuat keputusan dan melakukan pekerjaan yang paling 
memengaruhi hidup kita?   Apakah kita benar-benar bergerak menuju dunia yang setara, tempat 
laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang sama bekerja sebagai dokter, pembaca berita, politisi, 
polisi, pimpinanperusahaan, hakim – dan yang lainnya.  

Satu-satunya cara untuk membuat perubahan adalah mengetahui fakta-fakta - untuk mengetahui 
titik mulai. Jadi, mereka meminta Anda untuk berpartisipasi dalam proyek yang sangat menarik 
untuk mengukur posisi tepat berbagai hal terkait dengan kesetaraan gender di sini, di tempat kita 
hidup.  

Ini (pegang halaman untuk menangkap hasil survei - Lampiran 3). Ini sangat mudah dilakukan. 
Gagasannya adalah Anda mengisi formulir ini dan menghitung rasio berdasarkan temuan Anda. 

Setelah selesai dan Anda kembali ke sekolah setelah survei Anda, kita akan mengisi “poster” 
(tunjukkan poster, Lampiran 4) untuk menunjukkan keseimbangan atau ketidakseimbangan antara 
perempuan dan laki-laki. Lalu, kita dapat bergabung dengan orang lain di seluruh dunia dan 
menyumbangkan data dan pengetahuan tersebut ke dalam situs web Pelajaran Terbesar di Dunia, 
dan membantu membuat peta kisah global yang memberikan gambaran tentang Kesetaraan 
Gender, sekarang pada tahun 2016 - sehingga kita dapat membandingkan dan menjadi lebih 
peduli dengan kesetaraan gender di daerah kita dan di dunia!  

3. Bagikan Survei (Lampiran 3)

4. Jelaskan kepada siswa bahwa tugas mereka adalah mengajukan pertanyaan di rumah dan
mengisi survei.

Sebelum siswa mengambil survei untuk diisi di rumah dan dibawa kembali, lakukan diskusi akhir 
agar mereka memiliki survei, mengetahui alasan mereka melakukan survei, dan melihat apakah 

Pikirkan, Perkirakan, Bertindak, dan Validasi 5 
menit 

http://www.globalgoals.org/
https://vimeo.com/174213067
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persepsi mereka sesuai dengan temuan mereka. 

Dengan pertanyaan mana pun berikut ini, lakukan diskusi, hipotesis, dan pertanggungjawaban: 

1. Menurut Anda, apakah para pemimpin dan pembuat keputusan di daerah dan negara
Anda memiliki persentase perempuan dan laki-laki 50:50?

2. Berapa perkiraan hasil rasio gender perempuan dan laki-laki dari survei Anda?
3. Pertanggungjawabkan perkiraan Anda dan mengapa demikian
4. Setelah mengetahui hasilnya, bagaimana hal ini memungkinkan Anda menjadi warga

dunia yang lebih aktif?

Catatan: Untuk menghemat waktu, siswa yang lebih pandai dapat menyelesaikan tugas mereka di 
rumah, termasuk penghitungan rasio gender dan bahkan melengkapi poster. Mereka dapat 
melibatkan orang tua mereka juga!

Sesi ini berfokus pada melengkapi poster, membandingkan, menganalisis, menafsirkan, dan 
mendiskusikan hasil. 

Catatan: Untuk menghemat waktu, siswa dapat menyelesaikan tugas mereka di rumah, termasuk 
penghitungan rasio gender dan bahkan melengkapi poster. Jika mereka melakukannya, lewati 
Langkah 2. 

Pandu siswa dengan menggunakan petunjuk dalam Lampiran 5 untuk menghitung rasio gender 
dan menyelesaikan pewarnaan poster di setiap sisi gambar, sebanding dengan rasio tersebut. 

PILIHAN: jika terlalu sulit atau membutuhkan waktu terlalu lama bagi setiap siswa, Anda dapat 
menyusun survei Anda, hitung rata-ratanya, dan sampaikan satu rasio dan poster untuk seluruh 
kelas, tingkatan, atau sekolah.  

Catatan.Anda membutuhkan akses internet, atau Anda dapat mengirimkan poster ke kantor 
UNICEF di negara Anda. 

Di sinilah kami bertindak berdasarkan data dan membangun kepedulian dan advokasi beserta 
dengan banyak orang di seluruh dunia. 

Dengan data dari survei, siswa (atau seluruh kelas dengan hasil yang disusun), kunjungi URL ini 
untuk mengunggah data tersebut: https://worldslargestlesson.globalgoals.org/FromWhereIStand  

Langkah 1: Lengkapi poster 10 
menit 

Rencana Pelajaran Lengkap: Sesi Dua 

Langkah 2: Unggah Data dan Bagikan! 
10 

menit 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__worldslargestlesson.globalgoals.org_FromWhereIStand&d=DQMF-g&c=n6-cguzQvX_tUIrZOS_4Og&r=GoLUhQQV59x0etI2EeY1B_fH_txdVTJPPPJxT1P_pB0&m=Uv5s3UXC6WFrnuqsfRg1c4NicevzynXbxOq222h2vHc&s=RqHzPbgqthfi_yg0xmfIUV_S_1KmnmFHulrf0r0Zcb4&e=
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Ini akan memungkinkan bertindak berdasarkan data dan membagikan hasil siswa ke seluruh 
dunia. 

Setelah siswa (atau Anda sebagai guru atas nama kelas Anda) mengunggah data, rasio gender 
akan dihitung dan hasil Anda akan ditampilkan di peta dunia. Poster juga akan dibuat.  
Anda dapat mengunggah poster sendiri. 

Lalu, ada fungsi untuk membagikan hasil tersebut melalui media sosial (atau melalui media sosial 
sekolah) dan dengan Pelajaran Terbesar di Dunia untuk menunjukkan data dan 
membandingkannya dengan data lain di daerah dan di dunia!  

Atau, jika Anda tidak menggunakan URL ini, Anda dapat meminta siswa untuk memfoto poster 
buatan mereka dan membagikannya dengan Pelajaran Terbesar di Dunia 
di Twitter: (https://twitter.com/Theworldslesson),  
Facebook (https://www.facebook.com/TheWorldsLargestLesson/) atau  
Instagram (https://www.instagram.com/theworldslesson/) 

Ikuti petunjuk dalam Lampiran 5 dengan cermat sehingga data Anda dapat dikumpulkan. 

Sampaikan kepada siswa bahwa ini adalah cara nyata agar mereka dapat berpartisipasi untuk 
melihat terjadinya perubahan di tempat yang membutuhkan.  

Ini adalah kesempatan bagi siswa untuk melakukan penemuan secara pribadi dan kelas. 
Bertindaklah sebagai fasilitator dan izinkan siswa untuk berpikir, berdiskusi, dan membuat ide dan 
solusi untuk mencapai Tujuan Global ke-5. 

1. Tampilkan dan sampaikan - minta siswa membagikan poster mereka di depan kelas dan
membandingkannya. Sebagai sebuah kelas, dapatkah mereka mencapai kesimpulan atau
rata-rata untuk temuan dan hasil mereka?

2. Secara berpasangan, minta siswa berdiskusi tentang arti hal ini bagi masyarakat mereka
dalam konteks kesetaraan gender dan Tujuan Global. Seberapa jauhkah siswa dari tujuan
50:50?

3. Sebagai sebuah kelas (atau kelompok), bagikan dan diskusikan temuan mereka dan anggap
temuan tersebut berbeda dengan perkiraan yang mereka buat sebelum melakukan survei.
Apakah perkiraannya benar atau salah? Apakah ada hal yang mengejutkan mereka?

4. Minta siswa untuk memikirkan atau menuliskan tiga hal teratas yang dapat mereka lakukan
sendiri untuk memastikan bahwa rasio gender pemimpin mendekati 50:50 saat mereka
beranjak dewasa.

5. Buat rencana kelas atau lakukan pemungutan suara untuk ide terbaik dan bagikan di depan
kelas dan buat target untuk mempraktikkan ide tersebut.

6. Ini juga akan menjadi kesempatan yang sangat bagus untuk membagikan beberapa sumber
yang baik dan contoh tokoh dan organisasi yang berkomitmen pada kesetaraan gender.

a. Lihat UN Women dan inisiatif HeForShe sebagai tempat yang sangat bagus untuk
memulai
http://www.heforshe.org/ , http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/csw/from-where-
i-stand 

Langkah 3: Tampilkan dan Sampaikan – Apa yang Anda temukan? 
10 

menit 

https://twitter.com/Theworldslesson
https://www.facebook.com/TheWorldsLargestLesson/)
https://www.instagram.com/theworldslesson/
http://www.heforshe.org/
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/csw/from-where-i-stand
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/csw/from-where-i-stand
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1. Jika Anda memiliki teknologinya, kunjungi kembali URL:
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/FromWhereIStand atau cari Pelajaran Terbesar di
Dunia di media sosial Twitter, Instagram, atau Facebook dan cari dengan tagar
#FromWhereIStand , #GlobalGoals , dan #nameoftheircountry

2. Mereka dapat melihat poster mereka sendiri, milik siswa lain dari negara sendiri dan
poster dari seluruh dunia.

3. Jika Anda memiliki sekolah internasional yang terkoneksi, hubungi sekolah tersebut dan
minta mereka untuk berpartisipasi dalam proyek ini bersama dengan Anda dan
bandingkan serta diskusikan hasilnya. Anda dapat melakukan diskusi melalui Skype agar
siswa dapat berpartisipasi.

4. Jika Anda tidak memiliki sekolah internasional yang terkoneksi, Anda dapat
menemukannya di:
https://schoolsonline.britishcouncil.org/about-schools-online/about-
programmes/connecting-classrooms

5. Langkah lain yang sangat baik adalah memasang foto poster Anda di media sosial
HeForShe dan UN Women:  @HeforShe  @UN_Women

Kaji rencana aksi dan ide Anda dari Langkah 2 untuk tetap berkontribusi positif pada 
kesetaraan gender. Siswa yang lebih tua juga dapat meneladani tokoh-tokoh besar yang 
melakukan hal-hal besar (lihat tautan di bawah ini) dalam mendukung perempuan dan gadis 
remaja dan dapat bergabung dengan 1,3 miliar orang yang memperjuangkan kesetaraan 
gender dengan membuat komitmen di: http://www.heforshe.org/ 

• Inisiatif HeForShe: http://www.heforshe.org/
• UN Women: http://www.unwomen.org/
• UNICEF: www.unicef.org/

Langkah 4: Bagikan dan Bandingkan 

Langkah 5: Kembali ke rencana aksi Anda dan mulai! 
 

10 
menit 

5 
menit 

Bertindak untuk Tujuan Global
Sebagai pendidik, Anda memiliki kekuatan untuk 
menyalurkanenergi positif siswa dan membantu 
mereka meyakini bahwa mereka tidak tak berdaya, 
bahwa perubahan dapat dilakukan, dan bahwa 
mereka dapat menggerakkan perubahan. 

Sekarang, siswa dapat bertindak untuk Tujuan Global di 
akhir pelajaran dengan menulis kepada para pemimpin 
mereka dan bertanya tentang tindakan yang mereka 
lakukan untuk mencapai Tujuan tertentu. 

Untuk pemelajaran dan dampak lebih dalam, mereka dapat 
berpartisipasi juga dalamberbagai proyek untuk membuat 
perubahan untuk Tujuan dalam masyarakat sekitar mereka. 
Kunjungi halaman “Lakukan Tindakan” pada situs web kami 
www.globalgoals.org/worldslargestlessondan ketahui lebih lanjut. 
Ini adalah organisasi, sumber, dan paket pelajaran untukmembantu 
Anda memulai. 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__worldslargestlesson.globalgoals.org_FromWhereIStand&d=DQMF-g&c=n6-cguzQvX_tUIrZOS_4Og&r=GoLUhQQV59x0etI2EeY1B_fH_txdVTJPPPJxT1P_pB0&m=Uv5s3UXC6WFrnuqsfRg1c4NicevzynXbxOq222h2vHc&s=RqHzPbgqthfi_yg0xmfIUV_S_1KmnmFHulrf0r0Zcb4&e=
https://schoolsonline.britishcouncil.org/about-schools-online/about-programmes/connecting-classrooms
https://schoolsonline.britishcouncil.org/about-schools-online/about-programmes/connecting-classrooms
http://www.heforshe.org/
http://www.heforshe.org/
http://www.unwomen.org/
http://www.unicef.org/
http://www.globalgoals.org/worldslargestlesson
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Halo…. Halo … apakah Anda di sana? 

Saya hanya mengatakan bahwa kita harus menggunakan kekuatan super kreatif kita untuk 
mencapai Tujuan Global PBB. 

Tapi bagaimana? Meskipun bumi hanya titik kecil di angkasa, bumi tampak besar saat kita 
berada di dalamnya – Tujuan Global bisa tampak besar juga. Tapi jika Anda berfokus 
memperbaiki hal-hal di tempat Anda tinggal, Anda bisa membuat perbedaan besar Ada tiga cara 
Anda bisa membantu. Anda dapat menciptakan sesuatu, berinovasi, dan berkampanye. Jadi, 
eratkan sabuk pengaman dan ikut penerbangan kilat ke seluruh dunia untuk melihat kegiatan 
yang sudah dilakukan generasi muda. 

Ini kota cantik Istanbul di Turki, tempat kami bertemu dengan Elif, seorang pencipta. Seperti 
banyak kota besar di dunia, ada banyak polusi di Istanbul. Sebagian besar disebabkan oleh 
plastik yang terbuat dari minyak bumi. Elif tidak senang dengan hal ini dan berpikir tentang hal 
yang dapat dilakukannya Jadi, ia menciptakan plastik alami baru yang terbuat dari kulit pisang. 
ni serius. Plastik ini murah, mudah didaur ulang, dan Anda dapat membuatnya di dapur Anda 
sendiri. Dan jika Anda menyukai hidangan penutup berbahan pisang, Anda tidak akan rugi. 
Kecuali Anda makan terlalu banyak. 

Mari bicara tentang toilet. Ini Rohit. Ia tinggal di Bangalore, India. Populasi di sana tumbuh 
sangat cepat, begitu juga dengan sampah. Toilet umumnya menggunakan 6 liter air setiap kali 
disiram. Volume ini terlalu besar karena air langka. Jadi, Rohit menciptakan toilet yang 
menghemat 50% dari air tersebut. Ia menyebutnya “Vacu-flush”. Penemuannya ini 
memenangkan International Science Prize dan sekarang ia menikmati kesuksesannya. 

Anda bisa menjadi inovator, kreatif, dan memikirkan cara meningkatkan cara hidup kita. 
Contohnya, Urban Creators di Philadelphia Utara. Kelompok remaja luar biasa ini mereklamasi 
lahan telantar di lingkungan berbahaya dan miskin. Mereka membangun perkebunan yang 
menghasilkan makanan segar dan sekarang memasok ratusan rumah dan restoran lokal. 
Perkebunan Life Do Grow telah mengubah masyarakat dan membuatnya lebih sehat dan lebih 
aman untuk semua orang. 

Sekarang ayo ke Nigeria, salah satu negara dengan pertumbuhan populasi tercepat di dunia. Ini 
Team Charis, kelompok perempuan brilian yang memecahkan masalah besar. Team Charis 
menyadari bahwa di sejumlah bagian di Nigeria, banyak orang sakit karena sampah tidak 
dibersihkan dengan benar. Jadi, mereka membuat Discardious – aplikasi ponsel untuk 
melaporkan sampah agar diambil dengan aman menggunakan keranjang ramah lingkungan. 
Benar, kan? Terkadang, dunia yang lebih sehat hanya membutuhkan satu ide bagus. 

Anda bisa menjadi juru kampanye. Melati dan Isabel adalah kakak beradik dari Bali. Mereka 
memiliki misi untuk menghentikan bahaya kantung plastik yang merusak pulau indah mereka. 
Jutaan kantung plastik bermuara di laut. Sampah ini mencemari air dan membahayakan 
kehidupan laut. Melati dan Isabel memutuskan bahwa ini semua harus diakhiri. Mereka 
membuat petisi dan membersihkan pantai dan sekarang upaya mereka sudah meyakinkan 
gubernur Bali untuk melarang kantung plastik di Bali sampai 2018.   

Terakhir, ayo kita ke Yordania. Ini Mazoun dari Suriah. Ia dulu tinggal di kamp pengungsi. 
Banyak perempuan di kamp tersebut terpaksa menikah sangat muda sehingga meninggalkan 
pendidikan mereka. Menurut Mazoun, ini kesalahan besar dan dia membuat kampanye untuk 
meyakinkan orang tua agar tetap menyekolahkan anak-anak perempuan mereka dan tidak 
membuat mereka menikah terlalu muda. Mazoun tahu bahwa semua perempuan berhak atas 
pendidikan yang baik. Dan lihat pencapaian yang bisa diraih oleh satu perempuan terdidik 
dengan tekad besar. 
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Pencipta, inovator, dan juru kampanye muda di mana pun mengubah dunia ke arah yang lebih 
baik. Anda juga bisa melakukannya. Masalah yang kita hadapi sangat besar. Tapi kekuatan 
kreatif Anda pun sangat besar. Anda hanya harus peduli, kreatif, dan berkolaborasi. Jika kita 
semua melakukannya, pada tahun 2030 kita akan benar-benar dapat mewujudkan tujuan 
global. 

Saya hanya berpendapat. 
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“Dari tempat saya berdiri” 

Survei Pemberi Pengaruh dan Pembuat Keputusan di Lingkungan Masyarakat Anda 

Isi survei Anda dengan memberi tanda silang di kotak yang sesuai. 

Perempuan Laki-Laki 

KEPEMIMPINAN POLITIK 
Perdana Menteri/Presiden Anda 
Orang yang mewakili Anda di parlemen negara 
Anda  
KEPEMIMPINAN DAERAH 
Pemimpin daerah di kabupaten atau kota / kepala 
suku / kepala desa / walikota, dll. 
PEMBERI PENGARUH DAN PEMBUAT KEPUTUSAN DI 
MASYARAKAT DAERAH  
Kepala sekolah Anda 
Dokter Anda 
Pimpinan orang tua Anda 
Kepala kepolisian setempat Anda 
Manajer bank di daerah Anda 
Pembaca berita di saluran berita TV yang Anda 
tonton atau editor surat kabar yang Anda baca  
Penyanyi utama lagu favorit Anda 
Pelatih tim olahraga Anda (opsional) 
Pemimpin agama/spiritual Anda (opsional) 

TOTAL: 

Catatan: Beberapa orang mungkin tidak termasuk dalam salah satu kategori jenis kelamin, 
Anda dapat menambahkan kolom ketiga khusus, jika Anda mau.  

Petunjuk untuk menyelesaikan survei dan poster Anda 

Hitung rasio gender Anda. 
Jumlahkan total tanda silang di setiap kolom dan tuliskan angkanya di baris bawah. 



Dari Tempat Saya Berdiri 

Ini hasil survei saya untuk mengetahui rasio pemberi pengaruh dan 
pembuat keputusan laki-laki & perempuan dalam masyarakat. 

.@TheWorldsLesson #FromWhereIStand di 
#............................... rasio gender saya .....  : ..... #GlobalGoals 

Perempuan Laki-laki 

Nama Sekolah Kota/Kabupaten/Provinsi 

Negara 

Bendera 
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Tambahkan total jumlah kolom tersebut. Misalnya, jika Anda telah menjawab setiap pertanyaan, 
jumlah semua kolom akan menjadi 12.  

Cara menghitung rasio Anda: 

Total kolom perempuan x 100  :   Total kolom laki-laki x 100 
Jumlah total       jumlah total 

Jadi, misalnya, jika Anda menjawab semua pertanyaan dan mencatat 2 
perempuan dan 10 laki-laki dalam survei Anda, perhitungan Anda akan 
menjadi: 
2     x  100   :  10   x  100   
12    12 
=          16,66 : 83,33 
= 17: 83 

Sekarang tuliskan rasio Anda seperti ini persentase perempuan : persentase laki-laki  misalnya  50 : 
50  atau 17 : 83 
Jumlah total dua sisi rasio Anda harus sama dengan 100 dan ingat untuk menuliskan angka 
perempuan di sisi kiri, angka laki-laki di sisi kanan.   

Lengkapi poster Anda 
Isi kotak di atas poster 
Kami ingin mengetahui lokasi Anda tapi jika Anda tidak ingin 
mencantumkan nama, tidak apa-apa.  

Misalnya, rasio Anda di sisi perempuan adalah 17. 
Warnai bentuk di sisi perempuan yang mewakili 17% pada skala 
tersebut, ini akan menjadi bentuk perkiraan yang sedikit lebih kecil 
daripada gambar pada tanda 20%. 

Gunakan warna lain untuk sisi laki-laki di sebelah kanan. 

Tuliskan rasio Anda dengan jelas di kotak di bawah gambar Anda 
agar kami dapat melihatnya.  

Bagikan hasil Anda 
Fotolah poster Anda. 

Kirimkan kepada kami di Twitter atau Instagram  @TheWorldsLesson atau Facebook 
@TheWorld’sLargestLesson  

Salin dan isi kiriman ini dengan akurat untuk memastikan kami menangkap informasi Anda. 

.#FromWhereIStand di #[negara Anda] rasio gender saya adalah x:y 
(cantumkan rasio gender perempuan : laki-laki) #GlobalGoals  
@TheWorldsLesson


	Diskusi dengan siswa Anda dalam pelajaran ini mungkin harus dilakukan secara sensitif dan dengan mempertimbangkan latar belakang dan pengalaman siswa. Anda ingin membuat ruang kelas menjadi tempat yang 'aman' bagi siswa Anda untuk berbagi ide dan bahk...
	Ingat bahwa pelajaran ini telah dirancang untuk menguji dan mencakup setiap siswa yang memungkinkan di dunia dari begitu banyaknya latar belakang, budaya, agama, dll. Artinya, akan ada aspek-aspek yang Anda harap tercakup atau lebih mendalam.
	Sumber-sumber saran berikut ini dapat bermanfaat bagi Anda dalam mendekati topik-topik kontroversial di dalam kelas.
	http://www.oxfam.org.uk/education/teacher-support/tools-and-guides/controversial-issues
	http://globaldimension.org.uk/resources/item/1522



