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Mengubah Belajar menjadi Aksi
Memulai Rencana Aksi Masyarakat

Total waktu

Rentang usia

4 jam

8-14 tahun

Tujuan Umum Rencana Pelajaran
Untuk menggunakan Tujuan Global sebagai katalis bagi 
siswa dalam mengidentifikasi masalah di masyarakat 
setempat yang mereka ingin bantu selesaikan 
dan membuat rencana aksi untuk memulai. 

Hasil Pembelajaran Spesifik
•  Siswa akan memahami dan belajar 

tentang masyarakat mereka
•  Siswa akan membuat peta masyarakat
•  Siswa akan memeriksa dengan teliti hubungan sebab 

akibat dalam wawancara dengan masyarakat
•  Siswa akan mengidentifikasi masalah 

pentingnya proyek perubahan 
•  Siswa akan menunjukkan keahlian berpikir kritis dalam 

mencari solusi atas masalah dalam masyarakat mereka

Garis Besar Rencana Pelajaran
Langkah ke-1:  Tonton Animasi Pelajaran 

Terbesar di Dunia Bagian 3
Langkah ke-2:  Hubungkan Tujuan Global dengan siswa
Langkah ke-3:  Ikut serta dalam kegiatan jalan kaki 

bersama (ada alternatif dari siswa di kelas) 
Langkah ke-4:  Siswa memetakan masyarakat mereka 

dan mengidentifikasi sebuah masalah
Langkah ke-5:  Siswa meriset tentang seseorang 

untuk diwawancarai untuk 
informasi/saran lebih lanjut 

Langkah ke-6:  Siswa menghasilkan dan mendiskusikan 
berbagai ide untuk mencari solusi atas 
masalah di masyarakat mereka

Langkah ke-7: Siswa membuat Rencana Aksi 
Langkah ke-8:  Siswa menginformasikan tentang 

Rencana Aksi mereka kepada 
Pelajaran Terbesar di Dunia
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 Panduan untuk Guru

Ada banyak cara bertindak untuk Tujuan Global dan rencana pelajaran ini adalah saran pendekatan kami bagi siswa untuk 
memulai Rencana Aksi Masyarakat. Baca seluruh rencana pelajaran sebelum memulai. Siswa harus memiliki kesadaran 
dan pemahaman tentang Tujuan Global - tautan ke animasi Pelajaran Terbesar di Dunia Bagian 1 yang memperkenalkan 
siswa kepada Tujuan Global terdapat di sini https://www.youtube.com/watch?v=vQdMFjMZmLQ&feature=youtu.be. 

Cara bagus untuk memperkenalkan proyek ini adalah dengan meminta siswa untuk terlebih dulu mengetahui hal yang 
membuat mereka dapat disebut Goalkeeper (seseorang yang melakukan tindakan untuk Tujuan Global) dan membuat foto 
Goalkeeper digital: http://wllgoalkeeperme.globalgoals.org/

Ide untuk Memberi Struktur pada Kegiatan Jalan Kaki Bersama
Pelajaran ini melibatkan kegiatan membawa siswa untuk mengikuti kegiatan jalan kaki 
bersama untuk lebih memahami dan mengidentifikasi masalah di dalamnya.
•  Tentukan batas fisik yang ingin Anda tetapkan untuk kelas Anda jika Anda membawa mereka mengikuti kegiatan jalan 

kaki bersama. Ukuran kegiatannya tergantung pada tempat tinggal Anda, usia siswa, dan kemudahan aksesnya. 
•  Rencanakan dan kenali rute jalan kaki bersama sebelum membawa siswa. 
•  Rencanakan waktu yang dibutuhkan, jumlah orang dewasa yang akan Anda butuhkan untuk 

menemani Anda, dan bekal yang mungkin harus dibawa siswa untuk kegiatan tersebut. 
•  Lakukan penilaian risiko untuk kegiatan jalan kaki bersama tersebut
•  Dapatkan izin orang tua/wali untuk partisipasi dalam kegiatan jalan kaki bersama jika hal ini belum  

termasuk di dalam kebijakan perlindungan sekolah Anda. 

Untuk membantu siswa menentukan fokus Tujuan Global untuk rencana aksi mereka, kami membagi Tujuan Global ke 
dalam dua kategori - Fokus pada Manusia atau Fokus pada Bumi. Di dalam setiap fokus, terdapat saran daftar masalah 
yang dapat diidentifikasi oleh siswa di dalam masyarakat mereka. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menjadi preskriptif. 

Fokus pada Bumi  (yang mencakup Tujuan Global 11, 12, 13, 14, 15) Masalah yang mungkin ingin difokuskan oleh 
siswa di sini termasuk: Perubahan Iklim, Cuaca Buruk, Pengasaman Laut, Energi Terbarukan, Konsumsi Berlebihan 
(makanan, plastik, sumber daya alam), Penangkapan Ikan Berlebihan, Hewan Terancam Punah, Penebangan Hutan, 
Pencemaran Udara

Fokus pada Manusia  (yang mencakup Tujuan Global 1, 2, 3, 4, 5, & 10) Masalah yang mungkin ingin 
difokuskan oleh siswa di sini termasuk: Kemiskinan, Ketidaksetaraan, Tuna Wisma, Malnutrisi, Pengungsi, Akses 
Air Minum, Sanitasi, Ketidaksetaraan Gender, Perkawinan Anak, Buruh Anak, Pendidikan, Kesehatan 

Kiat dan Alasan Mengajar di Luar Kelas 
Sebelum melakukan kegiatan jalan kaki bersama, periksa ramalan cuaca untuk mengetahui bekal yang harus dibawa. 
Benda-benda yang disarankan untuk dibawa oleh Anda dan siswa adalah: Peta dan kantung plastik (jika hujan), 
kotak P3K, topi cadangan, botol air, lembar penilaian risiko, lembar kegiatan siswa cadangan, papan klip, daftar hadir, 
kaus kaki dan sarung tangan cadangan, tabir surya, tas tangan & ransel, kamera, atau ponsel berkamera - mengambil 
foto daerah tertentu di masyarakat akan sangat berguna agar siswa dapat melihatnya setelah kembali ke kelas.

Dengan mengikuti kegiatan jalan kaki bersama, siswa akan langsung melihat berbagai peluang dan/atau  
masalah serta memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang masyarakat mereka. Ada juga banyak  
manfaat lain dari membawa siswa belajar di luar kelas. Dalam survei tahun 2018, Hari Belajar di Luar Kelas  
https://outdoorclassroomday.org.uk/ mengajukan beberapa pertanyaan tentang belajar di luar kelas kepada guru dari 
45 negara. Guru yang disurvei mengatakan bahwa saat mereka membawa siswa belajar di luar kelas, siswa menjadi: 
•  Lebih fokus pada kegiatan belajar (88% setuju) 
•  Dapat berkonsentrasi dengan lebih baik (68% setuju) 
•  Berperilaku lebih baik (65% setuju)
•  89% guru mengatakan bahwa siswa lebih senang saat belajar di luar kelas

https://outdoorclassroomday.org.uk/
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Untuk informasi lebih lanjut tentang belajar mengajar di luar kelas, kunjungi situs web Hari Belajar di Luar Kelas  
https://outdoorclassroomday.org.uk/

Sumber Daya Selengkapnya untuk Kegiatan Jalan Kaki Bersama & Cara Pemetaannya
•  Untuk pendekatan yang lebih terperinci pada Proyek Masyarakat, kunjungi Jane Goodall Institute Canada  

https://janegoodall.ca/wp-content/uploads/2017/02/JGICommunityMappingGuide-1.pdf
•  Untuk rencana pelajaran satu minggu dari Desain untuk Perubahan tentang cara melaksanakan proyek perubahan: 

http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/06/Design-for-Change-One-Idea-One-Week.pdf
•  Kunjungi situs web Desain untuk Perubahan (http://www.dfcworld.com/SITE) untuk proyek yang sudah  

dimulai oleh siswa 
•  Menggunakan Google Earth https://earth.google.com/web/ dapat menjadi cara bagus bagi siswa untuk  

menjelajahi masyarakat mereka secara digital 
•  Siswa juga dapat membuat peta digital mendetail untuk masyarakat mereka melalui portal Google Maps.  

Untuk video tutorial cara menggunakan Google Maps untuk keperluan ini, lihat di sini:  
https://sites.google.com/mrpiercey.com/resources/geo/my-maps 
 

Rencana Pelajaran

Pertanyaan Penting
Bagaimana kami dapat menggunakan pemahaman tentang Tujuan Global untuk meningkatkan masyarakat kami? 

Langkah ke-1: Tonton Animasi Pelajaran Terbesar di Dunia Bagian 3 5
menit

Catatan: Jika tidak mungkin menonton animasi tersebut, gunakan papan kisah dan naskah animasinya di 
Lampiran 1 untuk dibaca dengan keras dan ditunjukkan kepada siswa

Atur ruangan dengan menonton animasi Pelajaran Terbesar di Dunia Bagian 3 secara lengkap https://www.youtube.com/
watch?v=Jto1UaT53zI&feature=youtu.be. (Akan ada waktu untuk berhenti dan berdiskusi secara mendalam tentang 
bagian tertentu dari animasi tersebut di sepanjang pelajaran). 

Langkah ke-2: Menghubungkan Tujuan Global dengan Siswa 10
menit

Beri tahu siswa : Sekarang kita akan melakukan beberapa hal yang disarankan oleh Astro Girl. Mulai lagi filmnya dan 
gunakan untuk mendorong diskusi di sini dan pada Langkah ke-3.

Hentikan filmnya saat narator berkata “Tempat terbaik untuk memulai adalah dengan orang yang paling Anda kenal - 
ANDA.” Gunakan ini untuk mendorong diskusi di kelas, mengapa tempat terbaik untuk memulai tindakan untuk Tujuan 
Global adalah diri Anda? Jelaskan bahwa ini adalah “Pertanyaan Reflektif” - pertanyaan tanpa jawaban benar atau salah, 
minta siswa untuk memikirkan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lanjutkan filmnya dan hentikan lagi saat naratornya berkata “Orang seperti apakah Anda, apa hal yang Anda sukai, apa 
hal yang sangat penting bagi Anda?” Beri tahu siswa untuk meluangkan waktu untuk memikirkan tentang pertanyaan-
pertanyaan tersebut. Lalu, minta siswa untuk membagikannya jika mereka sudah melakukan perubahan pribadi yang 
membantu dan mendukung Tujuan Global. Ini bisa berupa perubahan kecil yang mungkin tidak disadari siswa sudah 
membantu mencapai Tujuan Global!  

https://outdoorclassroomday.org.uk/
https://janegoodall.ca/wp-content/uploads/2017/02/JGICommunityMappingGuide-1.pdf
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/06/Design-for-Change-One-Idea-One-Week.pdf
http://www.dfcworld.com/SITE
https://earth.google.com/web/
https://sites.google.com/mrpiercey.com/resources/geo/my-maps
https://www.youtube.com/watch?v=Jto1UaT53zI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Jto1UaT53zI&feature=youtu.be
https://vimeo.com/266852848.
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Langkah ke-3: Kegiatan Jalan Kaki Bersama 1
jam

Catatan: Jika tidak memungkinkan untuk membawa siswa mengikuti kegiatan jalan kaki bersama,  
mereka dapat mengikuti Meditasi Berpemandu (Lampiran 2). Ini akan membantu siswa memahami  
masalah yang dihadapi masyarakat mereka. 

Beri tahu siswa bahwa perubahan pribadi dapat memiliki dampak yang jauh lebih besar saat melihat masyarakat 
secara keseluruhan. Itulah mengapa Astro Girl menyarankan langkah berikutnya untuk membuat proyek 
perubahan adalah terjun ke masyarakat dengan selalu mengingat Tujuan Global. Minta siswa untuk memikirkan 
kata masyarakat. Menurut mereka, apa arti kata tersebut? Siapa yang tinggal di dalam masyarakat mereka? 
Ajak siswa untuk Berpikir, Bekerja Berpasangan, dan Bagikan beberapa ide. Ingatkan siswa bahwa hewan 
dan lingkungan juga merupakan bagian dari masyarakat - mengapa ini penting untuk dipikirkan? 

Sebelum melakukan kegiatan di luar kelas, minta siswa untuk meluangkan waktu berdiskusi tentang masyarakat mereka - 
apakah ada masalah dan persoalan yang menurut mereka sudah ada? Jika ya, siapa yang paling terdampak oleh hal ini? 
Apa hal yang sudah dilakukan untuk mencoba dan memperbaiki ini? Tujuan Global mana yang terkait dengan masalah ini? 

Beri tahu siswa bahwa tujuan melakukan kegiatan jalan kaki bersama adalah untuk memahami masyarakat 
mereka dari sudut pandang Tujuan Global dan untuk menentukan hal-hal yang berjalan baik di dalamnya 
dan sudah berkontribusi pada Tujuan Global dan hal apa yang dapat lebih ditingkatkan.

Agar jalan kaki bersama menjadi kegiatan paling produktif, Anda harus memberikan struktur. 
–  Pertimbangkan apakah Anda ingin berfokus pada sebuah tema atau Tujuan Global tertentu. Lihat Panduan untuk Guru 

untuk ide tentang hal ini atau tanyakan kepada kelas apakah ada tema tertentu yang ingin mereka ketahui lebih dalam. 
–  Hasilkan beberapa pertanyaan yang Anda ingin untuk dijawab oleh siswa tentang kegiatan jalan kaki 

mereka. Lihat Lampiran 3 untuk beberapa ide atau tantang siswa untuk membuat pertanyaan sendiri dan 
menuliskannya pada lembar Kegiatan Jalan Kaki Bersama mereka (Lampiran 4) sebelum menentukan. 

Sampaikan dengan jelas peraturan dalam kegiatan jalan kaki bersama dan harapan akan perilaku siswa. 
Pada saat berjalan kaki bersama, minta siswa untuk mencatat jawaban dan pengamatan mereka pada lembar Pemetaan 
Masyarakat. Ingatkan mereka tentang Tujuan Global saat berjalan kaki bersama. Anda dapat meminta mereka untuk 
membayangkan bahwa mereka sedang melihat masyarakat mereka melalui kacamata Tujuan Global - Tujuan Global 
mana yang dapat Anda lihat ada di dalam masyarakat Anda? Tujuan Global mana yang tidak ada? Jika mereka ingin 
mencatat hal yang mereka lihat dengan foto, pastikan mereka meminta izin jika mereka mengambil foto orang lain. 

Pastikan siswa menyelesaikan butir 3 Lembar Kegiatan Jalan Kaki Bersama - Hal yang sangat 
ingin saya lihat berubah di masyarakat saya (Lampiran 4) - karena ini akan memberikan 
topik diskusi awal untuk mengidentifikasi masalah dalam masyarakat. 

Langkah ke-4: Memetakan Masyarakat Anda dan Mengidentifikasi Masalah 45
menit

Setelah kembali ke kelas, minta siswa untuk mendiskusikan jawaban mereka atas butir 3 pada Lembar Kegiatan Jalan 
Kaki Bersama. Apa jawaban siswa? Apakah siswa lain memiliki jawaban yang sama? Hal lain apa yang dicermati oleh 
siswa? Hal apa yang menurut mereka berjalan baik dalam masyarakat mereka? Apakah mereka melihat ada Tujuan 
Global yang sudah berjalan dalam masyarakat mereka? Tujuan Global mana yang dapat ditingkatkan?

Jelaskan kepada siswa bahwa mereka akan memetakan masyarakat mereka untuk pemahaman lebih mendalam 
dan identifikasi masalah di dalamnya. Siswa mungkin ingin menggambar peta mereka sendiri dengan tangan atau 
menggunakan Google Earth untuk memplot daerah-daerah utama - (Lihat Panduan untuk Guru untuk kiat-kiat tentang 
cara memetakan masyarakat Anda). Untuk kelompok usia yang lebih muda, berikan fitur gedung, infrastruktur, atau 
lingkungan tersendiri untuk digambar. Semua ini dapat digabungkan untuk membuat peta masyarakat yang dibuat oleh 
kelas secara kolaboratif. 
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Di sepanjang kegiatan, dorong siswa untuk memahami bahwa kegiatan ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi masalah yang ingin mereka fokuskan untuk membuat proyek perubahan. 

Panduan tentang cara menentukan masalah untuk Rencana Aksi Masyarakat
•  Minta siswa untuk memikirkan apakah ini adalah masalah yang sangat 

mereka perhatikan dan apakah ini penting bagi mereka.
•  Perkirakan jumlah orang yang terdampak oleh masalah ini dan jumlah orang 

yang dapat terdampak oleh penyelesaian masalah ini
•  Apa dampak tidak langsung dari penyelesaian masalah ini?
•  Apakah masalah ini berdampak pada anggota masyarakat lainnya? Hewan, lingkungan, dan manusia
•  Apakah ada orang lain yang sudah berupaya menyelesaikan masalah ini?
•  Apakah anggota masyarakat lainnya ingin masalah ini diselesaikan?
•  Apa pertanyaan/kriteria lain yang menurut siswa harus ditanyakan untuk mengidentifikasi masalah?

Langkah ke-5: Memperoleh Saran tentang Masalah 45
menit

Setelah masalah masyarakat diidentifikasi, bagi siswa ke dalam beberapa grup untuk meriset individu  
atau anggota masyarakat yang ingin diwawancarai oleh siswa untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah tersebut.

Hal-hal yang perlu dipikirkan oleh siswa saat menentukan orang yang akan diwawancarai:
•  Siapa yang terdampak oleh masalah ini? 
•  Siapa yang akan terdampak oleh proyek perubahan ini?
•  Siapa pejabat lokal berwenang yang mungkin memiliki saran untuk masalah ini atau mungkin dapat membantu?
•  Apakah organisasi lain sudah menangani masalah ini? 
•  Siapa yang harus dilibatkan dalam proses proyek perubahan ini?
•  Bagaimana cara siswa menghubungi orang yang akan diwawancarai? 

Ingatkan siswa tentang dialog dari animasi yang menjelaskan “Terkadang suara terlirih memiliki ide terbaik” -  
apakah ada orang lain yang dapat ditanyai? 

Bagikan Lampiran 5 untuk dipertimbangkan oleh siswa dan tulis pertanyaan yang ingin mereka ajukan kepada orang 
yang akan diwawancarai. 

Setelah wawancara, semua kembali ke kelas dan berdiskusi tentang hal yang dipelajari oleh siswa. Apakah ada 
perubahan yang harus dilakukan oleh siswa untuk membuat proyek perubahan setelah mereka mendengarkan perspektif 
lain? Apakah pendapat siswa tentang masalah tersebut berubah?

Buat catatan untuk menyimpan catatan wawancara - kutipan dapat berguna untuk meyakinkan orang lain untuk 
membantu Anda. 

Langkah ke-6: Menghasilkan Ide & Menjadi Kreatif 45
menit

Setelah masalah diidentifikasi dan saran diperoleh dari berbagai anggota masyarakat, sekarang waktunya  
bagi siswa untuk menghasilkan ide tentang tindakan yang dapat mereka lakukan.

Tanyakan kepada siswa Keahlian apa yang kita miliki di kelas? Bagaimana kita dapat menggunakannya untuk membuat 
proyek perubahan? Bagi kelas ke dalam beberapa kelompok kecil untuk menghasilkan ide tentang cara menyelesaikan 
masalah dalam masyarakat mereka. 
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Bagikan Lembar Kegiatan Menghasilkan Ide Lampiran 6.Jelaskan bahwa perempuan muda dalam animasi tersebut 
menawarkan sepiring kue mangkuk Tujuan Global seolah-olah piring tersebut berisi penuh dengan ide! Siswa harus 
bekerja sendiri-sendiri untuk menghasilkan ide sebanyak mungkin dalam 5 menit. Minta mereka untuk tidak mengevaluasi 
ide mereka sendiri atau ide orang lain. Intinya adalah untuk menghasilkan ide bukan untuk menilainya karena hal tersebut 
akan membatasi kreativitas mereka. 

Berikutnya, minta siswa untuk berdiskusi dalam beberapa kelompok tentang semua ide yang muncul. Dorong mereka 
untuk berpikiran terbuka dan tidak defensif terhadap ide mereka sendiri dan membantu membangun ide lain untuk 
menyempurnakannya. Minta semua kelompok untuk mempersempit pilihan mereka dan memilih ide favorit mereka untuk 
dipresentasikan di depan kelas. Minta setiap kelompok untuk mempresentasikan pertanyaan berikut ini: 

•  Apa saja yang terlibat dalam ide Anda?
•  Apakah kita dapat melaksanakan ide ini sendiri?
•  Berapa perkiraan jumlah orang yang akan terdampak oleh ide ini?

Setiap kelompok akan mempresentasikan ide terbaik mereka di depan kelas, yang akan melakukan pemungutan suara 
untuk menentukan ide yang akan dimuat di dalam Rencana Aksi mereka. 

Selesaikan bagian ini dengan bekerja sebagai kelas untuk mendefinisikan masalah yang dicoba diselesaikan dalam 
kurang dari 20 kata. Ikuti ini dengan menggambarkan ide atau solusi mereka dalam kurang dari 20 kata. 

Langkah ke-7: Membuat Rencana Aksi untuk Tujuan Global 20
menit

Setelah siswa menentukan ide mereka untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat mereka, siswa  
harus mengumpulkan semua yang sudah mereka pelajari bersama untuk membuat Rencana Aksi mereka. 

Minta kelas untuk menggambarkan apa hasilnya setelah kita mencapai ini? Lalu seperti dikatakan oleh Astro-Girl,  
kita akan harus bekerja mundur. Ajukan serangkaian pertanyaan kepada siswa, yang dapat dijawab sendiri-sendiri,  
oleh seluruh kelas, atau Anda dapat mengajukan satu pertanyaan kepada setiap kelompok:

1.Siapa yang harus kita bantu dengan rencana aksi ini? 
2.Apa hal yang harus kita lakukan?
3.Keahlian apa yang sudah kita miliki yang dapat membantu kita dan hal apa lagi yang kita butuhkan?
4.Bagaimana kita tahu apakah rencana kita efektif?- apa yang akan kita lihat dan dengar dari orang-orang? 

Bagikan lembar kegiatan Rencana Aksi Masyarakat (Lampiran 7) untuk diisi oleh siswa.

Langkah ke-8: Menyebarkan Rencana Aksi Anda 10
menit

Membagikan rencana aksi Anda adalah langkah pertama untuk mewujudkannya. 

Jelaskan kepada siswa bahwa ketika pemerintah dari 193 negara bertemu di New York pada tahun 2015 untuk  
menyetujui rencana aksi untuk membuat dunia menjadi lebih setara, adil, dan tidak berat sebelah, mereka menyebutnya 
Tujuan Global, dan memublikasikannya ke seluruh dunia. Jelaskan bahwa dengan memublikasikan rencana ini, siswa 
mengambil langkah pertama untuk mewujudkan perubahan.

Ambil foto Lembar Kegiatan Rencana Aksi Masyarakat yang sudah diisi dan minta siswa untuk mengunggahnya ke  
Peta Pelajaran Terbesar di Dunia https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html. 
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Sebagai alternatif dari menonton Animasi Pelajaran Terbesar di Dunia Bagian 3,  
bacakan naskah dengan keras untuk siswa dan tunjukkan foto adegan dalam film animasi. 

Lampiran 1: Naskah dan Sketsa Gambar Animasi

Halo…..Halo…..ini saya lagi. Hanya memperbarui tentang Tujuan 
Global. Anda bisa melakukan banyak hal untuk membantu mencapai 
Tujuan Global jika Anda kreatif. Tetapi memulainya bisa sulit. 
Dan...terkadang kita semua butuh sedikit dorongan. Terutama 
ketika masalah bisa tampak besar dari tempat Anda berdiri. 
Saya di sini untuk mendorong Anda – dan, lucunya, tempat 

terbaik untuk memulai berada tepat di tempat Anda berdiri 
dengan orang yang Anda kenal sangat baik – Anda. 
Banyak hal yang Anda lakukan dalam hidup berdampak pada 
Tujuan Global. Dari yang Anda beli sampai yang Anda makan, 
sampai cara Anda memperlakukan orang lain. Bahkan satu 
perubahan kecil akan membuat perbedaan. Dan siapa tahu – Anda 
mungkin bahkan memulai reaksi berantai yang akhirnya mengubah 
seluruh dunia. Jadi bagaimana memutuskan tindakan Anda? 
 

Pertama, luangkan waktu untuk bertanya kepada diri sendiri. 
Bagaimana sifat Anda sebagai manusia? Apa yang Anda pedulikan? 
Apa hal yang sangat penting bagi Anda? Buat daftar hal yang 
Anda khawatirkan, dan pikirkan tentang hal yang dapat Anda ubah 
dalam hidup Anda yang dapat membantu memperbaiki hal tersebut. 
Mungkin Anda mencintai kehidupan laut atau menginginkan air 
bersih tempat Anda dan teman-teman berenang. Jadi, jika Anda 
menolak memakai botol air, sedotan, atau tas plastik, Anda akan 
menghentikan masuknya sampah ke laut saat membuangnya.  
Atau mungkin Anda peduli untuk mendapatkan pendidikan 
yang baik di sekolah yang terasa aman. Jadi, jika Anda 
memastikan dapat memperlakukan semua orang dengan baik 
dan menghormati hak mereka, orang lain akan mencontohnya 
– dan semua orang merasa senang dan siap untuk belajar.  
Atau mungkin Anda memikirkan lingkungan, dan Anda mulai 
mengurangi asupan daging setiap minggu (jika Anda memakan 
daging). Atau mungkin tindakan yang sangat berbeda, lakukan 
riset dan laksanakan – apakah tindakan tersebut? 
 

Jangan lupa untuk memberi tahu orang lain tentang tindakan Anda, 
dan mungkin mereka akan melakukannya juga. Tiba-tiba…menjadi 
GERAKAN! Lalu, datangi masyarakat Anda dengan membawa 
Tujuan Global dan temukan cara untuk melakukannya dengan lebih 
baik. Cari tahu dengan melihat sekeliling Anda, dan lihat lagi. 
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Lampiran 1: Naskah dan Sketsa Gambar Animasi

Tanyakan pendapat orang-orang. Berbicaralah dengan banyak 
orang untuk mendapatkan beragam jawaban. Tanya semua 
orang – terkadang suara terlirih memiliki ide terbaik. Dan jangan 
langsung menyimpulkan atau melompat dari ide pertama Anda. 
Lebih banyak berpikir akan membuat ide Anda jauh lebih baik. 
Anda dapat bekerja dengan teman atau keluarga karena beberapa 
hal sulit dilakukan sendiri, dan memiliki tim itu bagus 
 

Mungkin taman lokal Anda dapat dibersihkan. Bisakah 
Anda mengajak teman-teman untuk melakukannya? 
 

Mungkin ada orang-orang di sekitar Anda yang kelaparan. 
Bisakah Anda mengatur pembagian makanan? 
Mungkin ada tempat yang Anda dan teman-teman 
hindari karena Anda tidak merasa aman. Bagaimana 
Anda dapat bekerja sama untuk mengubahnya? 
 
Atau mungkin sesuatu yang berbeda. Lakukan riset dan laksanakan. 
 

Bayangkan hasilnya ketika kegiatan tersebut selesai. Kaji 
lagi dan pikirkan tentang seluruh perubahan yang diperlukan. 
Tulis semua orang yang perlu terlibat dan mulailah! Anda akan 
menemukan bahwa beberapa hal berhasil dan gagal – tapi 
teruslah mencoba. Setelah mencapai sesuatu di tempat Anda, 
Anda akan merasa yakin untuk berbuat lebih besar. 
 
Kini Anda tahu hal yang harus Anda lakukan untuk membantu. 
Tarik napas dalam. Mulailah. Dan tunjukkan kepedulian Anda. 
 

Ini pemikiran saya saja. 
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Lampiran 2: Meditasi Berpemandu

Sebagai alternatif dari kegiatan jalan kaki bersama: Jelaskan kepada kelas bahwa mereka akan memulai meditasi 
berpemandu. Ini adalah latihan tempat siswa akan diminta untuk memikirkan jawaban atas beberapa pertanyaan dalam 
kepala mereka. Ciptakan suasana yang tenang - Anda mungkin ingin mematikan lampu atau memainkan musik dengan 
pelan. Dorong anak-anak untuk menutup mata atau menurunkan pandangan mereka. 
Beri tahu siswa bahwa meditasi berpemandu ini akan berdasarkan pada hari sekolah biasa. Baca naskah di bawah ini 
dengan pelan dan jelas, ambil jeda antara setiap paragraf. 

Bayangkan kamu baru saja bangun di pagi hari. Suara apa yang kamu dengar di luar? Kamu bangun dan bersiap pergi 
ke sekolah. Sekarang pikirkan tentang perjalanan kamu ke sekolah. Apa yang kamu lihat dalam perjalanan ke sekolah? 
Apakah kamu melihat burung, hewan, atau sumber air? Bagaimana kamu menuju ke sekolah? Apakah perjalanannya 
mudah dan aman? 

Sekarang kamu sudah sampai di sekolah. Apakah semua siswa bisa sampai ke sekolah? Saat masuk ke dalam kelas,  
apa yang kamu perhatikan? Apakah semua siswa bersikap baik satu sama lain? Kamu duduk dan bersiap untuk 
pelajaranmu. Lalu, waktu makan siang tiba, apa menu makanan siang kamu? Apakah semua siswa memakan makanan 
sehat? Apa yang terjadi dengan makanan yang tidak dimakan? Apakah kamu melihatnya dibuang ke tempat sampah? 

Setelah makan siang, kamu kembali ke kelas, apakah semua siswa bermain di luar? Apakah kamu sempat berlari-lari  
dan bersenang-senang?

Waktu berlalu dan guru kamu memberi tahu kamu bahwa kelas selesai. Apa yang terjadi di dalam kelas di pengujung hari? 
Apakah ada yang bertanggung jawab untuk mematikan lampu? Sekolah selesai dan kamu berlari ke luar. Kamu pergi 
dan mencari teman-teman untuk pergi dan bermain di luar. Apakah kamu dan teman-teman pergi ke tempat yang sama 
setelah sekolah selesai setiap hari? Atau apakah kamu melakukan kegiatan yang berbeda setiap kali? 

Mungkin kamu ingin langsung pulang ke rumah setelah sekolah selesai. Pikirkan tentang perjalanan pulang ke rumah 
dan hal-hal yang kamu lewati. Apakah kamu melewati banyak orang? Apakah mereka tampak bahagia? Apakah kamu 
melewati gedung-gedung dan orang-orang yang sama dalam perjalanan pulang dari sekolah? Apakah ada hal yang 
berbeda dalam perjalanan kamu ke sekolah pagi ini dari perjalanan pulang di siang hari? Apakah ada hal yang berubah 
dari pagi hari?

Sekarang kamu sudah ada di rumah. Apa yang kamu lakukan saat sampai di rumah? Apakah ada tempat yang dapat 
kamu datangi dengan teman-teman? 

Kamu telah menghabiskan satu hari di dalam masyarakatmu, apakah ada hal yang ingin kamu lihat berubah? Apa hal 
yang dapat ditingkatkan?
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Lampiran 3: Saran Pertanyaan untuk Acara Jalan  
Kaki Bersama

Berikut ini beberapa saran pertanyaan untuk diajukan untuk mencapai pendekatan yang lebih terfokus pada 
kegiatan jalan kaki bersama. 

Siapa yang tinggal di masyarakat kita?
Apakah kamu pernah melakukan kegiatan atau bermain dengan sekolah lain di daerah kamu?
Berapa jumlah orang yang kamu lihat?
Apakah semua orang memiliki cukup makanan?
Apakah semua orang memiliki tempat yang aman untuk tidur?
Apakah semua anak bisa bersekolah?
Apakah semua orang memiliki akses yang aman untuk ke sekolah?
Apakah rambu-rambu jalan jelas?
Apakah semua orang bisa mengakses transportasi umum?
Apakah semua orang diperlakukan setara di dalam masyarakat kamu?
Apakah ada daerah yang biasanya kamu hindari?
Apakah ada sumber daya yang dimiliki masyarakat yang dapat dimanfaatkan dengan lebih baik untuk memenuhi 
kebutuhan anggota masyarakat?
Menurut kamu, masalah apa yang paling penting untuk diselesaikan? Mengapa?
Apakah ada hal lain yang kamu perhatikan?
Apakah kamu dapat melihat burung atau hewan?
Apakah kamu dapat melihat pohon?
Apakah kamu dapat melihat air yang mengalir alami?
Apakah kamu dapat melihat tempat sampah daur ulang?
Apakah kamu dapat melihat sampah?
Siapa yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan sampah?
Apakah mudah untuk mendapatkan air bersih?
Apa yang dilakukan oleh sekolah kamu dengan sisa makanan?
Apakah semua anak memiliki akses ke ruang terbuka yang aman untuk bermain?
Apakah ada tempat di luar untuk kamu bermain dengan teman-teman?
Apakah ada daerah yang tidak didatangi oleh hewan? Mengapa demikian?
Menurut kamu, masalah apa yang paling penting untuk diselesaikan? Mengapa?
Apakah ada ruang terbuka hijau dan taman? 
Apakah orang-orang tampak bahagia? 
Apakah semua orang memiliki tempat untuk bermain di luar?
Apakah kamu dapat melihat sumber energi terbarukan? 
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Lampiran 4: Lembar Kegiatan Jalan Kaki Bersama

Bawa lembar ini saat Anda mengikuti kegiatan jalan kaki bersama. Di sini, Anda dapat mencatat pengamatan Anda 
dan menjawab pertanyaan yang Anda buat sendiri. Kegiatan jalan kaki Anda bahkan mungkin memicu pertanyaan 
selanjutnya yang ingin Anda ajukan. Anda dapat mencatatnya di bawah ini. 

Pertanyaan yang 
ingin kami ajukan Pengamatan

1.Catatan/pengamatan umum:

2. Hal-hal yang sangat saya sukai tentang masyarakat saya: 

3. Hal yang sangat ingin saya lihat berubah di dalam masyarakat saya:
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Lampiran 5: Mewawancarai Anggota Masyarakat

1.  Lakukan riset tentang orang yang Anda wawancarai - lakukan riset tentang latar belakangnya agar Anda 
mengetahui sejumlah informasi tentang orang tersebut sebelum mereka masuk. Ini akan membantu Anda merasa 
lebih yakin dan siap dan orang yang diwawancarai akan tahu bahwa Anda serius jika Anda telah melakukan riset.

2.  Buat daftar pertanyaan yang menarik - pikirkan tentang hal yang ingin Anda ketahui dari orang yang Anda 
wawancarai. Jawaban apa yang akan Anda dapatkan jika Anda hanya mengajukan pertanyaan tertutup (pertanyaan 
yang hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak). Pastikan Anda memiliki banyak pertanyaan terbuka - yang lebih 
menarik dan memberi lebih banyak peluang bagi orang yang diwawancarai untuk berbicara. Pertanyaan terbuka dimulai 
dengan “Bagaimana” atau “Mengapa” atau frasa seperti “Apa pendapat Anda tentang…”

3.  Dengarkan dan yakinlah untuk tidak mengikuti naskah!- Sangat penting untuk mendengar orang yang Anda 
wawancarai karena salah satu jawaban mereka dapat membuat Anda menyusun pertanyaan yang baru dan menarik 
saat itu juga. 

4.  Rekam jawaban - Pikirkan tentang cara Anda merekam jawaban atas pertanyaan Anda. Apakah 
Anda akan menuliskannya? Apakah Anda akan menggunakan alat perekam atau film?

Pertanyaan penting yang akan saya ajukan:

1                                                                                                                                                                                                      

2                                                                                                                                                                                                      

3                                                                                                                                                                                                      

4                                                                                                                                                                                                      

5                                                                                                                                                                                                      

Selama wawancara:   
Catatan untuk merekam jawaban atas pertanyaan:
  

Setelah wawancara:
Apakah ada perubahan yang ingin Anda lakukan tentang ide Anda setelah wawancara?  
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Lampiran 6: Menghasilkan Ide
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Lampiran 7: Rencana Aksi Masyarakat Tujuan Global 

Beri tahukan 6 Langkah Anda kepada Kami!

1. Apa masalahnya?

2.  Apa ide kita?

3.  Keahlian apa yang 
sudah kita miliki yang 
akan membantu kita?

4.  Bagaimana kita tahu apakah rencana kita efektif?

5.  Apa yang akan terjadi jika 
masalahnya selesai? 6.  Apa langkah pertama yang  

akan kita ambil dan kapan?

Ikuti 6 langkah 
sederhana ini untuk 
memulai Rencana 
Aksi Masyarakat 
Tujuan Global!


