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Memperkenalkan Tujuan Global

Subjek
Kewarganegaraan, Geografi, Ilmu Sosial.

Hasil belajar
Siswa dapat menjelaskan arti Tujuan 
Global untuk Pembangunan Berkelanjutan, 
alasan pentingnya Tujuan tersebut, dan 
keterkaitannya dengan siswa.

Persiapan
• Jika memungkinkan, cetak atau tampilkan

Tujuan Global (lampiran 2 atau 3) di depan
kelas

• Cetak daftar Tujuan Global sebagai rujukan
untuk diri Anda sendiri dan bagikan kepada
setiap siswa (Lampiran 2 atau 3)

• Kumpulkan informasi dan sumber tentang
Tujuan Global dari:
www.globalgoals.org/worldslargestlesson

• Anda harus membuat enam stasiun
informasi untuk siswa Anda. Daftar Tujuan
Global dapat dibaca di bawah ini dengan
saran pengelompokan untuk keenam stasiun
tersebut (Lampiran 4). Buat denah informasi
di setiap stasiun, ini bisa mencakup studi
kasus singkat, kisah pribadi, foto, grafik, dll.

• Stasiun tersebut akan memungkinkan siswa
mempelajari lebih lanjut tentang tujuan.

Untuk:
• Saran tentang cara mengajarkan Tujuan

Global
• Buklet Tujuan Global yang ditulis untuk anak-

anak
• Rencana belajar lebih banyak untuk

menggali lebih dalam tentang Tujuan Global

Kunjungi www.globalgoals.org/
worldslargestlesson

60

8-14

Total waktu:

Rentang 

menit

tahun

"Kita hanya memiliki satu bumi. Kita tidak memiliki tempat lain 
untuk didatangi. Kalau kita menggunakan kekuatan kreatif kita 
dengan benar, kita tidak memerlukan tempat lain lagi. Kalau 

Sir Ken Robinson
Penulis/Pendidik
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Pelajaran Terbesar di Dunia adalah proyek pendidikan kolaboratif untuk mendukung Tujuan Global untuk 
Pembangunan Berkelanjutan PBB. Proyek ini adalah bukti hidup atas pentingnya 17 Tujuan Global "Kemitraan 
untuk Tujuan" dan tidak akan mungkin tanpa bantuan semua mitra kami yang bekerja dengan kami dan satu sama 
lain.

Terima kasih kepada Tim 

Dan ucapan terima kasih khusus kepada mereka yang telah bekerja 

Didukung Didistribusikan 
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Saat siswa memasuki ruangan, tampilkan pertanyaan berikut ini – ‘Apakah masalah terbesar yang 
dihadapi oleh masyarakat di dunia saat ini?'

Siswa mungkin memerlukan dorongan tambahan untuk berpikir dari sudut pandang orang lain dan 
melihat gambaran yang lebih besar.

Secara berpasangan, siswa mencoba dan mengidentifikasi masalah terbesar. Mereka dapat 
mendiskusikan gagasan atau menuliskannya tetapi mereka harus siap untuk membagikannya kepada 
kelompok.

Bagi beberapa siswa, mungkin akan lebih baik untuk membuat mereka memikirkan masalah yang 
dihadapi masyarakat dan negara mereka sendiri, lalu memperluasnya dengan memasukkan berbagai 
masalah di seluruh dunia.

Kepada siswa yang lebih muda, Anda dapat menanyakan tiga atau lima masalah teratas dan minta 
mereka berpikir seolah-olah mereka adalah pemimpin negara.

Atau, Anda mungkin dapat menampilkan enam foto (yang mewakili tema tujuan) di seluruh ruangan. 
Minta siswa untuk melihatnya, menentukan masalah global yang menurut mereka diwakili oleh setiap 
foto, dan berdiri di samping foto yang menurut mereka merupakan masalah paling serius. Minta 
beberapa siswa untuk menjelaskan pilihannya. Anda dapat mencari foto-foto yang sesuai di www.
globalgoals.org/worldslargestlesson.

Setelah penjelasan tersebut diperdengarkan, beri kesempatan kepada siswa untuk berpindah ke foto 
lain jika mereka mendengar argumen yang sangat persuasif.

Atau, gunakan Lampiran 1 yang mencantumkan beberapa masalah dan minta siswa untuk menyoroti 
masalah yang menurut mereka paling serius. Hal ini dapat dilakukan di tingkat masyarakat/ negara 
dan global untuk melihat perbedaan tingkat relevansi dalam kehidupan siswa.

Berapa masalah yang diidentifikasi oleh siswa? Bandingkan daftar mereka dengan Tujuan Global, 
tampilkan di depan kelas atau bagikan kepada siswa (lampiran 2 atau 3). Soroti masalah yang cocok.

Ini bisa diperluas menjadi diskusi tentang alasan dimasukkan atau tidak dimasukkannya masalah 
tertentu. Apakah ada Tujuan yang tidak diidentifikasi? Jika ya, mengapa masalah tersebut telah 
dimasukkan?

5
menit

Kegiatan Belajar

Diferensiasi dan Alternatif

5
menit

Kegiatan Belajar

Memperkenalkan Tujuan Global
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Siswa menonton animasi Sir Ken Robinson di layar besar, layar komputer, atau kelompok untuk 
menonton di telepon seluler www.globalgoals.org/worldslargestlesson. Siswa bisa juga membaca 
buku komik dari http://www.globalgoals.org/worldslargestlesson, menggulir setiap bingkai cerita pada 
telepon seluler atau tablet.

Mengapa masalah-masalah ini sangat serius? Siswa mengunjungi enam stasiun di seluruh kelas 
untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman mereka.

• Anda akan membuat enam stasiun dengan informasi dan sumber yang memungkinkan siswa
belajar lebih lanjut tentang tujuan tersebut. Tema yang diberikan untuk setiap stasiun dan Tujuan
Global yang akan dimasukkan terdapat dalam Lampiran 4.

• Di setiap stasiun, Anda harus menampilkan informasi tambahan, bisa termasuk studi kasus singkat,
kisah pribadi, foto, grafik, dll. Anda dapat mencari sumber yang sesuai dalam perangkat guru di
www.globalgoals.org/worldslargestlesson.

• Siswa akan mengunjungi setiap stasiun secara berkelompok untuk mengumpulkan lebih banyak
informasi tentang tujuan. Mereka hanya memiliki empat menit di setiap stasiun, jadi Anda harus
memberi tanda saat mereka harus berpindah.

• Saat berada di stasiun, setiap kelompok siswa akan menuliskan setidaknya satu fakta yang
mengejutkan mereka di setiap stasiun. Mereka juga dapat mengajukan pertanyaan di setiap stasiun
yang ingin mereka ketahui lebih lanjut dan dapat diinvestigasi dalam pelajaran berikutnya atau di
rumah.

• Atau, siswa dapat memiliki lembar pertanyaan yang jawabannya harus mereka cari di setiap stasiun.
Pertanyaan akan bergantung pada sumber yang dipilih untuk setiap tema.

• Jika waktu, ruang, atau sumber terbatas, Anda dapat memberikan uraian singkat kepada siswa
tentang beberapa masalah yang diharapkan akan diubah oleh Tujuan tersebut. Siswa membacanya
dan menentukan Tujuan yang akan membantu mengatasi setiap masalah. Anda dapat mendukung
ini dengan menggunakan buklet ramah anak tentang Tujuan Global yang dapat dibaca di www.
globalgoals.org/worldslargestlesson.

5
menit

Memahami Tujuan Global

25 
menit

Memahami Tujuan Global

Diferensiasi dan Alternatif
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Siswa menentukan Tujuan yang menurut mereka paling penting, alasannya, dan cara 
menghubungkan tujuan ini dengan tujuan lain, dan tulis satu paragraf yang menjelaskan pilihan 
mereka.

Siswa harus merujuk pada informasi yang mereka kumpulkan sebelumnya dari enam stasiun 
masalah.

Jika waktu terbatas, ini bisa menjadi pekerjaan rumah.

Siswa dapat meringkas dan menyortir Tujuan, dengan menggunakan lampiran 2 atau 3 untuk 
membantu mereka mengurutkan dan menentukan tujuan terpenting. Mereka juga bisa membuat 
diagram yang menunjukkan hubungan antar tujuan dan keterkaitannya dan saling ketergantungannya, 
misalnya dengan menggunakan tanda panah atau mendorong cara kreatif lain untuk menunjukkan 
hubungan tersebut.

Untuk mengakhiri pelajaran, minta setiap siswa untuk menulis satu kalimat yang mencerminkan 
pendapat mereka tentang Tujuan Global dan artinya bagi mereka. Anda dapat memilih "Tujuan Global 
penting karena..." Anda dapat memilih kalimat 'terbaik', membatasi jumlah kata yang dapat ditulis oleh 
siswa sebagai tajuk surat kabar atau kicauan di @theglobalgoals #largestlesson.

10 
menit

Kegiatan Belajar

5
menit

Kegiatan Belajar

Sebagai pendidik, Anda memiliki wewenang untuk 
menyalurkan energi positif siswa dan membantu mereka 
meyakini bahwa mereka mampu, perubahan adalah mungkin, 
dan mereka dapat mendorongnya.
Desain untuk Perubahan Tantangan Sekolah "Saya Bisa" 
meminta anak-anak untuk melakukan tindakan, membuat 
perubahan untuk diri mereka sendiri, dan membagikannya 

dengan semua anak di seluruh dunia.
Kunjungi www.dfcworld.com untuk memulai.
Untuk mengunduh paket pelajaran Desain 
untuk Perubahan atau paket saran 
sederhana agar generasi muda melakukan 
tindakan, kunjungi www.globalgoals.org/

Lakukan Tindakan untuk Tujuan Global

Diferensiasi dan Alternatif
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• Kemiskinan

• Ketidaksetaraan antar negara

• Kelaparan

• Kesehatan yang buruk dan penyakit

• Air kotor

• Kurangnya sanitasi

• Pendidikan yang buruk – beberapa anak tidak bisa bersekolah

• Upah rendah dan lapangan pekerjaan tidak memadai

• Pertumbuhan ekonomi rendah – banyak negara tidak memiliki dana yang memadai untuk
membayar semua hal yang diperlukan penduduknya

• Ketidaksetaraan gender – laki-laki dan perempuan diperlakukan berbeda dan tidak diberi
kesempatan yang sama

• Perang, pertempuran, dan ketidakstabilan

• Orang-orang tidak merasa aman

• Kekerasan antar manusia

• Korupsi dan ketidakadilan

• Tidak ada penghargaan terhadap hak asasi manusia

• Negara-negara tidak pernah bekerja sama atau menyepakati apa pun

• Energi tidak memadai agar semua orang bisa hidup dengan nyaman

• Infrastruktur lemah, teknologi dan komunikasi buruk

• Desa dan kota tidak aman

• Kota tidak berkelanjutan yang mengonsumsi lebih banyak daripada yang dapat diproduksi oleh
dunia

• Terlalu banyak pemborosan sumber daya dan daur ulang tidak memadai

• Perubahan iklim

• Air dan laut tercemar

• Habitat rusak

• Kita memiliki akses yang terbatas kepada teknologi dan telepon seluler serta komputer yang mahal

• Orang-orang tidak merasa dilindungi dengan baik

• Pertumbuhan penduduk

• Obesitas

• Rasisme

• Kehancuran masyarakat

Masalah yang dihadapi manusia saat 
ini (digunakan sebagai petunjuk kalau 

Lampiran 1 
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Tujuan G
lobal - versi cetak resolusi rendah
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Nama Stasiun Tujuan Yang Akan Dicakup

Kemiskinan 1. Tidak ada kemiskinan

10. Berkurangnya Ketidaksetaraan

Kesehatan dan kesejahteraan 2. Tidak ada kelaparan

3. Kesehatan yang baik

6. Air bersih dan sanitasi

Pendidikan, keterampilan, dan pekerjaan 4. Pendidikan berkualitas

8. Pekerjaan yang baik dan pertumbuhan
ekonomi

Dunia yang aman dan adil 5. Kesetaraan gender

16. Perdamaian dan keadilan

Keberlanjutan Lingkungan 7. Energi terbarukan

9. Inovasi dan infrastruktur

11. Kota dan masyarakat berkelanjutan

12. Pemakaian yang bertanggung jawab

17. Kemitraan untuk Tujuan

Lingkungan 13. Aksi Iklim

14. Kehidupan di bawah air

15. Kehidupan di darat

Mengeksplorasi tema Tujuan Global
Lampiran 4 




