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I.

PENDAHULUAN

Dalam rangka Tony Blair Foundation SMA 3 Bandung meminta Komisi National Indonesia
untuk UNESCO untuk membuat pelatihan Pengenalan Program Tony Blair untuk guru-guru
Bahasa Inggris dari 38 SMA dan 15 SMP.
Program Tony Blair ini telah diselenggarakan oleh Komisi Nasional untuk UNESCO sejak tahun
2011 dan pada saat ini KNIU telah melatih lebih dari 200 guru-guru SMA dan SMP.
Dalam rangka pengenalan program tersebut Koordinator Nasional ASPnet menghadirkan Ibu
Wati Wardani, Koordinator Face to Faith Program dan Bapak Fendra Kus Nuryadi, Kepala
Sekolah SMP Islam Amalina untuk membantu pelaksanaan program tersebut di SMA 3
Bandung.
II. TUJUAN
Face to Faith Training Workshop ini bertujuan
Pengenalan program Face to Faith Tony Blair Foundation tentang:
1. Modul Program
2. Cara Membuat Video Conference
3. Cara membuat Dialogue

III. AGENDA
Face to Faith Training Workshop ini diselenggarakan pada hari Selasa, 28 Oktober 2014 di
SMA Negeri 3 Bandung. Agenda kegiatan tersebut tercantum pada Lampiran 1.

IV. PESERTA
Peserta Face to Faith Training Workshop ini diikuti oleh 62 peserta yang terdiri dari 15 guru
SMP dan 47 guru SMA berbagai daerah di Jawa Barat. Daftar lengkap peserta workshop
tercantum pada Lampiran 2.
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V. PANITIA PENYELENGGARA
Workshop ini diselenggarakan oleh Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Face to Faith, Tony Blair
Foundation.

VI. PEMBUKAAN
Kegiatan Face to Faith Training Workshop dibuka secara resmi oleh Koordinator Nasional
ASPnet, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO – Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Ibu Hasnah Gasim. Dalam sambutannya beliau menyampaikan terima kasih
kepada para peserta workshop atas kehadirannya di SMA 3 Bandung. Selanjutnya dijelaskan
bahwa Face to Faith Tony Blair Foundation adalah suatu program yang akan mengenalkan
guru-guru dan siwa/siswi pada nilai-nilai yang universal berdasarkan prinsip RESPECT.
Face to faith programme akan membantu siswa/siswi untuk menjadi ‘global citizens’ dengan
cara saling menghormati dan saling mengerti melalui modul yang akan diimplementasikan di
sekolah. Face to faith juga menyediakan modul pengajaran dan lesson plan yang dapat
memberikan nilai-nilai: respect, tolerance dan mencegah stereotyping and prejudice dan
kemampuan untuk membuat dialog sehingga dapat berkomunikasi tentang issue global dari
berbagai perspektif melalui video conference dengan sekolah di negara lain sehingga dapat
mengurangi konflik yang terjadi karena perbedaan tentang penilaian agama dan budaya.
Beliau juga memperkenalkan Ibu Wati Wardani, sebagai Koordinator Face to Faith Program di
Indonesia akan membimbing mereka untuk memberikan pengertian tentang Face to Faith
program, apa tujuan dan gunanya serta cara-cara untuk berdialog yang baik serta cara membuat
video conference. Sambutan Ibu Hasnah Gasim tercantum pada Lampiran 3.
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VII. SESI WORKSHOP

Presentasi tentang Introduction to Face to Faith
Oleh: Wati Wardani – National Coordinator of Tony Blair Faith Foundation
Ibu Wati Wardani dalam presentasinya menjelaskan Program Face to faith ini terbuka untuk
kaum muda berusia antara 12-17 tahun, dengan berbagai keyakinan, berbagai budaya. Agama
yang berbeda dapat belajar satu sama lainnya. kaum muda dapat membangun kesadaran akan
peran keyakinan dalam hidup mereka.
Program ini adalah program sekolah untuk membantu menciptakan iklim yang harmonis walau
ada perbedaan tapi tidak menimbulkan konflik agama, memberikan siswa kesempatan untuk
berinteraksi langsung dengan rekan-rekan mereka dari seluruh dunia untuk berdialog tentang
berbagai agama dan keyakinan.Selain itu program ini dapat mendukung guru dengan
menyediakan berbagai karya yang menarik dan berkualitas tinggi, dalam mempersiapkan siswa
untuk berdialog melalui video conference.
Face to Faith menekankan kepada Kesamaan dan Perbedaan – mencari hal-hal dimana kita
mempunyai kesamaan dengan orang lain sering kali mudah, tetapi mencari hal-hal dimana kita
mempunyai perbedaan memberikan jauh lebih banyak kesempatan untuk belajar.
F2F sangat mendukung pengembangan kunci keterampilan untuk kewarganegaraan global,
melalui dialog,ICT, kerjasama, refleksi dan kesadaran global.
Presentasi lengkap dari Wati Wardani tercantum pada Lampiran 4.

Presentasi tentang Video Conferencing
Oleh: Fendra Kus Nuryadi – Kepala Sekolah SMP Islam Amalina Tangerang Selatan
Video Conference adalah menggunakan teknologi internet sederhana, kelas Anda dapat berbicara
dengan dan melihat ruang kelas lain di seluruh dunia, menawarkan kesempatan penting bagi
siswa untuk bertukar pandangan dan memahami perspektif yang berbeda.
Peralatan yang dibutuhkan antara lain, Internet minimum koneksi 384 Kbps , webcam, mikrofon,
speaker, dan komputer / Laptop / Tab.
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Jenis Video Conference
 Pre-scheduled multipoint video conferences
Jadwal ini dirancang agar siswa dari usia yang sama berdialog dengan siswa yang lain ,
misalnya usia12 - 14 tahun dan usia dan 15-17 tahun .
 Partner video conferences
Video konferensi ini melibatkan Anda menemukan pasangan, dengan bantuan
koordinator negara Anda, yang ingin menghubungkan siswanya usia yang sama dengan
Anda dengan topic yang telah disepakati.
 Special day video conferences
Video konferensi ini sangat istimewa. Karena ada tamu dari F2F bagi siswa Anda untuk
belajar dari dan mendiskusikan isu-isu kontemporer dengannya.
 Professional development video conferences
Ditawarkan untuk guru untuk berbagi ide mereka dan praktik terbaik untuk mengajar dan
belajar tentang nilai-nilai dan keyakinan.
Presentasi lengkap dari Bapak Fendra tercantum pada Lampiran 5.

VIII. PENUTUP
Koordinator Nasional ASPnet, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO – Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Hasnah Gasim dalam sambutan penutupnya
menyampaikan terima kasih kepada semua peserta dan nara sumber serta SMA3 Bandung
yang telah menyediakan tempat dan mengingatkan pentingnya nilai-nilai kebersamaan
yang terdiri dari 4 aspek yaitu Responsibility, Respect, Empathy, dan Reconciliation,agar
nilai-nilai tersebut dapat diajarkan kepada siswa-siswa di sekolah.
Selain itu beliau menyampaikan terima kasih dan mengharapkan agar pengenalan program
F2F ini dapat ditindak- lanjuti di sekolah masing-masing.
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IX. FOTO KEGIATAN


Pembukaan
Hasnah Gasim – National Coordinator of ASPnet



Presentasi Bu Wati Wardani – National Coordinator of Tony Blair Faith
Foundation
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Presentasi Pak Fendra Kus Nuryadi – Kepala Sekolah SMP Islam Amalina
Tangerang Selatan



Sesi Tanya Jawab
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Kesan dan Pesan
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Pemberian Sertifikat
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Foto Bersama
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Foto Panitia bersama Narasumber
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LAMPIRAN 1
Agenda Workshop

Face to Faith Teachers Training
SMAN 3 Bandung
28th October 2014
AGENDA
Date

Hours

Activities

10/28/2014

10.00 -10.15
10.15 – 10.35

Opening
Introduction to Face to
Faith 20’

10.35– 11.45

Video Conferencing 15

10.45 – 12.00

details
 Welcome Video 5’
 PPP 15’
 Objectives
 Benefits
 Learning Modules
 Team blogging
 Role of School Manager
 Community Engagement
 School Certification
 Ppp 10’








Equipment needed
VC checklist
Kind of Video conferencing
How to book VC online
Students survey
Testimonial

Introduction to the online
Community
Lunch, Prayer,Break

www.facetofaithonline.org

13.00 – 14.30

Introduction to the
Essential of Dialog module

Lesson Plan in Practice
 Dialog is /is not
 What happens when we don’t
listen
 Offensive or Not

14.30 – 15.00

Video Conference

With Dr.Ian Jamison, TBFF education
manager

15.00 – 15.30
15.30 – 16.30

Coffee Break
Introduction to the
Essential of Dialog module/
continued
REFLECTION
Closing

12.00 – 13.00

16.30 – 17.00
17.00

Lesson plans in practice
 What does respect look like
 A handful of influences
WWW/EBI
Certificates Handover

LAMPIRAN 2
Daftar Peserta, Narasumber, dan
Panitia

Face to Faith Training Workshop
“Supporting meaningful dialogue between young people across the world”
Bandung, 28 Oktober 2014
DAFTAR PESERTA, NARASUMBER, DAN KOMITE PENYELENGGARA
A. Peserta
1. Dra. Yeti Nurhayati
SMA Negeri 7 Bandung
Telepon. 081320450044
Email. yeti121267@yahoo.com
2. Niknik Garnika, S.Pd
SMA Negeri 21 Bandung
Telepon. 081321307639
Email. niknik.garnika@yahoo.com
3. Rina Susanti, S.Pd
SMA Istiqomah
Telepon. 08986451238
Email. ihsan_candra@yahoo.co.id
4. Susanti Retno H. M.Pd
SMA Negeri 1 Bandung
Telepon. 085220935737
Email. susanparanita@gmail.com
5. Wini Ispani
SMA 60 Bandung
Telepon. 081321816955
Email. winiispani@gmail.com
6. Allia Labaiky
SMA Negeri 18
Telepon. 08179224983
Email. allia_labaiky@yahoo.com
7. Dewi Premi Malindo
SMA Al-Ghifari
Telepon. 081395031771
Email. dpmalindo@gmail.com
8. Santa Yosepa
SMA Bintang Mulia
Telepon. 082116166847
Email. ghanaaja@gmail.com
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9. Candra Perdana
SMA Bina Dharma
Telepon. 08156139322
Email. perdanachandra@ymail.com
10. Dani Wilandani
SMA Kemala Bhayangkari
Telepon. 081809684190
Email. daniboydockmeck@rocketmail.com
11. Norma Mustika
SMA Kifayatul Achyar
Telepon. 081809660675
Email. mrsmustika@gmail.com
12. Iqbal Khadiat Syam
SMA Pasundan 9
Telepon. 085659221339
Email. Iqbal_uber@yahoo.com
13. Ihsan Hikmawan
SMA Muhammadiyah 1
Telepon. 085721987157
Email.
14. Dra. Eka Julaeha, M.Pd
SMA Negeri 8 Bandung
Telepon. 085624011388
Email. eka_jul@yahoo.co.id
15. Duddy Darmawan
SMA KP 2
Telepon. 0817209962
Email. duddydarmawan0671@yahoo.com
16. Fikry Alif
SMA Krioa Nusantara
Telepon. 085624191048
Email. fikry_alif@yahoo.co.id
17. Dadang Hendayana
SMA Negeri 27 Bandung
Telepon. 085295151745
Email. dadanghendayana@ymail.com
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18. Aldy Adiwiguna
SMA Pahlawan Toha
Telepon. 081320637601
Email. aldyadiwiguna@yahoo.com
19. Renti Nurmala M.
SMA Pelita Bangsa
Telepon. 085315940216
Email. renti.nurmala@gmail.com
20. Wahid
SMA Negeri 2
Telepon. 087823898589
Email.
21. Any Rusniati Tisnakusumah
SMA Negeri 3 Bandung
Telepon. 08122013326/081322421957
Email. aniegantana957@gmail.com
22. Musdiyanti
SMA Negeri 23 Bandung
Telepon. 081323275433
Email.
23. Komara Dewi
SMA Negeri 20 Bandung
Telepon. 081809722899
Email. Komaradewi.sariasri@gmail.com
24. Lily Yuliani
SMA Negeri 20 Bandung
Telepon.
Email.
25. Reni Indriati
SMA MUH Bandung/ SMA Negeri 6
Telepon. 083820033562
Email. reniindriati@yahoo.com
26. Yulin Sulyan
SMA Medina
Telepon. 082119768001
Email. yulinsulyan@yahoo.com
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27. Siti Aisyah
SMA MUH 4 Bandung
Telepon. 085721161551
Email.
28. Taryani
SMA PGRI 2 Bandung
Telepon. 081321219331
Email. Taryani.cantik@yahoo.co.id
29. Andrian Yusnandar
SMA Negeri 25 Bandung
Telepon. 08562110425
Email. Andrian.yusnandar@gmail.com
30. Fenny Lisyani
SMA Kalam Kudus
Telepon. 088802006575
Email. Fennylisyani@yahoo.com
31. Kamsun
SMA Negeri 14 Bandung
Telepon. 082118265440
Email. kamsunrifqie@gmail.com
32. Nur Khusna
SMA Tamsis
Telepon. 085316386437
Email.
33. Titi
SMA Negeri 4 Bandung
Telepon. 081321897757
Email. titi7505@yahoo.co.id
34. Rd. Karunia Swandarini, M.Pd
SMA Negeri 5 Cimahi
Telepon. 083820888900
Email.
35. Inggy YP
SMP Negeri 2 Bandung
Telepon. 087839913192
Email.
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36. Cecep Durahim
SMP Negeri 1 Kuningan
Telepon. 087829958028
Email.
37. Entin Hartini
SMP Negeri 27 Bandung
Telepon. 081313135501
Email. entin27@ymail.com
38. Nia Kurniasih C.
SMA Negeri 8 Bandung
Telepon. 08122354267
Email.
39. Hurdin
SMA Negeri 3 Bandung
Telepon. 081320426159
Email.
40. Sofijandi
SMA Negeri 22 Bandung
Telepon. 081573203353
Email.
41. Asti Ningsih
SMP Swadaya 1
Telepon. 08562245752224
Email. kizzkerenz@gmail.com
42. Sandie Hermawan
SMA Pasundan 9 Bandung
Telepon. 081322182292
Email.
43. Reni Nilawati Dewi
SMP Negeri 8 Ciamis
Telepon. 08122285997
Email. reni.ndewi@gmail.com
44. Taufik
SMA Pasundan 2 Bandung
Telepon. 081322848932
Email. taufikhidayat2006@yahoo.co.id
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45. Noviyanti
SMA Negeri 16
Telepon. 085324602221
Email.
46. Herman Benyamin
SMA Negeri 1 Bandung
Telepon. 08122300366
Email. herman.benyamin@yahoo.com
47. Ratna Windarsih
SMP Al Biruni
Telepon. 081802029045
Email. nawindarone@gmail.com
48. Reni Anggraeni
SMP Negeri 53
Telepon. 08112210378
Email. putry_ok@yahoo.com
49. Titin Agustini
SMP Negeri 49 Bandung
Telepon. 08122452488
Email. tien_49@ymail.com
50. Atin Kartinah
SMP Negeri 2 Garut
Telepon. 081321782565
Email. atin_kartinah@yahoo.co.id
51. Rida Rostina
SMP Negeri 52 Bandung
Telepon. 081321929674
Email.
52. Mini Sumiarti
SMP Negeri 26 Bandung
Telepon. 081809744866
Email. sumiarti_mini@yahoo.com
53. Johan Felus
SMP-SMK Gracia
Telepon. 08818828857
Email. jjfelus2004@yahoo.com
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54. Anie Rusniati
SMA Negeri 3 Bandung
Telepon. 081322421957
Email. aniegantana957@gmail.com
55. Iskandar Dzulkarnaen
SMA Negeri 2 Bandung
Telepon. 081910528636
Email. iskandar.dzulkarnain@gmail.com
56. Toteng Suhara
SMA Negeri 8 Bandung
Telepon. 081221888713
Email. tsuhara8@gmail.com
57. Harry Smartono
SMP Al Azhar SBP
Telepon. 081320009102
Email.
58. Lina Marlina
SMP Negeri 45 Bandung
Telepon. 082128130055
Email. linamarlina71@gmail.com
59. Dra. Lily Yuliani
SMA Negeri 20 Bandung
Telepon. 08562266564
Email.
60. Herma Nustiawati
SMA Negeri 24 Bandung
Telepon. 081394472672
Email.
61. Wiwin Herawati
SMA Negeri 3 Bandung
Telepon. 081320442574
Email. Wiwin.herawati@gmail.com
62. Yaddy Kusmayadi
SMA Negeri 3 Bandung
Telepon. 08172332927
Email. Yaddy.sensei@gmail.com
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B. Narasumber
1. Wati Wardani
National Coordinator of Tony Blair Faith Foundation
Telepon. 08121956257
Email. Wardani_wati@hotmail.com
2. Fendra Kus Nuryadi
SMP Islam Amalina Tangerang Selatan
Telepon. 0817879900
Email. fendra@amalina.net

C. Komite Penyelenggara Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO
1. Arief Rachman M.Pd
Executive Chairman
Penasihat
Telepon. +62 8129343075
Email. aspnetind@cbn.net.id

2. Hasnah Gasim
National Coordinator of ASPnet
Penasihat
Telepon. +62 818154227
Email. aspnetind@cbn.net.id / hasnah.gasim@yahoo.com
3. Adi Nuryanto
Kepala Sekretariat
Telepon. +62 81341517137
Email. adi.nuryanto@kemdikbud.go.id
4. Dewi Koralina
Bendahara
Telepon. +62 8128101432
Email. dewikoralina@gmail.com;
5. Sulastri Andajani
Dokumentasi
Telepon. +62 81219672673
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6. Alwiyah
Sekretaris
Telepon. +62 85730894536
Email. alwiyahkuddah13@gmail.com

LAMPIRAN 3
Sambutan dari Ibu Hasnah Gasim
– Koordinator Nasional ASPnet,
Komisi Nasional Indonesia untuk
UNESCO

Sambutan Ketua Harian KNIU
Diwakili oleh Koordinator ASPnet
Training Workshop of Face to Faith Program Tony Blair Foundation
Bandung, 28 Oktober 2014
Yth Kepala Sekolah SMA3 Bandung
Yth Ibu Wati Wardani, Koordinator Face to Faith Program
Yth Peserta Pelatihan
Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Pertama-tama kami panjatkan Puji Syukur kepada Allah S.W.T yang telah memberikan
kesehatan bagi kita semua sehingga kita dapat menghadiri Pelatihan Program Face to Faith
pada hari ini di SMA 3 Bandung.
Face to Faith Tony Blair Foundation adalah suatu program yang akan mengenalkan guruguru dan siwa/siswi pada nilai-nilai yang universal berdasarkan prinsip RESPECT yang
terdiri dari:
R
E
S
P
E
C
T

: Respect and Responsibility
: Education
: Safety
: Perspective
: Empathy
: Celebration
: Trust

Face to faith program adalah program yang dapat membuat guru dan siswa/siswi belajar
melalui video conference dan melalui online yang fokus kepada masalah-masalah tentang
keyakinan, agama, dan identitas budaya.
Face to faith menyediakan modul pengajaran dan lesson plan yang dapat memberikan nilainilai: respect, tolerance dan mencegah stereotyping and prejudice dan kemampuan untuk
membuat dialog sehingga dapat berkomunikasi tentang issue global dari berbagai perspektif
melalui video conference dengan sekolah di negara lain sehingga dapat mengurangi konflik
yang terjadi karena perbedaan tentang penilaian agama dan budaya.
Face to faith programme akan membantu siswa/siswi untuk menjadi ‘global citizens’ dengan
cara saling menghormati dan saling mengerti melalui modul yang akan diimplementasikan di
sekolah.

Perlu diketahui bahwa Face to Faith program merupakan salah satu program ASPnet dalam
tema Intercultural Learning sedangkan tema ASPnet yang lain adalah: The Role of UN to
address the World’s Concerns; Peace and Human Rights dan Education for Sustainable
Development.
Pada pelatihan satu hari ini anda diharapkan untuk dapat mempelajari Modul Face to Face,
bagaimana cara membuat video converence dengan sekolah di luar negeri, bagaimana cara
membuat lesson plan dan membuat dialogue yang baik. Tentunya ada beberapa alat
sederhana yang anda perlukan untuk berkomunikasi baik melalui video ataupun melalui on
line.
Dalam rangka program ini Ibu Wati Wardani, Koordinator Face to Faith Program di
Indonesia akan membimbing anda untuk memberikan pengertian tentang Face to Faith
program, apa tujuan dan gunanya serta cara-cara untuk berdialog yang baik dan membuat
video conference.
Semoga program ini bermanfaat bagi anda dan sekolah anda dan berguna bagi bangsa dan
negara Indonesia.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim saya buka dengan resmi pelatihan ini.
Terima kasih.
Wass.Wr. Wbr.

LAMPIRAN 4
Presentasi dari
Ibu Wati Wardani – National
Coordinator of Tony Blair Faith
Foundation

11/6/2014

http://www.wordle.net/

http://vimeo.com/95435898
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Young people aged
between 12-17
of different
cultures and faiths
learning with,
from and about
each other.

 is a schools programme to help create a
generation at ease with difference, working to
secure an open-minded society and preventing
religious conflict and extremism.
gives students the opportunity to interact directly
with their peers from around the world to
dialogue about the range of faiths and
beliefs,values and attitudes that they hold.
supports teachers by providing a rich range of
high quality, engaging and appropriate materials
to help them prepare their students for dialogue.
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•

.

 talks about culture and identity, but always emphasises
Faith and Belief
 emphasises Similarity and Difference – finding the ways
in which we are similar to other people is often easy, but
discovering the ways in which we are different gives us
much more opportunity to learn.
 supports the development of key skills for global
citizenship, including respectful dialogue, information
technology, cooperation, conflict mediation, reflection,
global awareness and faith literacy.
 is a set of flexible materials; designed to fit alongside,
and enhance existing curriculum requirements.

Learning about others’ points of view.
Teaching others what they think.
Sharing their own experience.
Positive ambassadors for their own
communities.
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R
E

Respect – Face to Faith respects everyone – we don’t have to agree with one another all the
time, but we should always treat one another with respect. We respect the rights of others,
including those with whom we disagree.

S

Safety – We know that people can only flourish when they are safe. We want everyone who
takes part in Face to Faith to feel safe: students safe to openly share their ideas, teachers safe
that they are well-supported, principals and parents safe that the programme is educationally
beneficial for all their students.

P

Perspective – We want to help people make Face to Faith work in their individual
circumstances – rather than forcing everyone to do the same thing. We know that sometimes
we have to be patient as schools find the best way to do that.

E

Empathy – Being open to looking at the world through someone else’s eyes gives us new ways
to understand the world – and helps us to learn and grow. We don’t have to accept everything
we meet; sometimes the thing we learn is that we are different and disagree.

C
T

Compassion – we create opportunities for our young people to actively engage in their
communities; working with others of different faiths and beliefs to address pressing issues,
and make the world a better place.

Education – No matter how old or experienced we are, we all continue to learn. We can
always learn from one another – and share a responsibility to teach others about the things
that are precious to us. Only by learning about one another can we learn to live with
difference.

Trust – The key to any relationship is trust. Face to Faith is about building trust that we will
always treat one another respectfully, openly and honestly – that we will always listen to each
other’s values and beliefs.

STRATEGY
1.EDUCATION
• empowers young people with the knowledge
and skills to understand religion, opening their
minds to respect and not fear difference, and to
resist extremist voices - Learning Modules

2. EXPOSURE
• Facilitates human connections with lasting
emotional resonance by exposing people to
others with different cultures and beliefs- Video
Conference,Team blogging, Community
Engagement.
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Essentials of Dialog
The only compulsory module.
• learn core concept of respectful dialogue what Dialogue is, skills of dialogue

• explore topics on vital issues such as:
understanding the faiths and beliefs of
others, identity, respectful dialogue and its
role in peacebuilding, power and influence
and the requirements of global citizenship.
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Face To Faith Lesson Plan
• Starter activity - designed to
prompt the students to start thinking about
the key ideas,
• Main Activity- to drive their engagement
with the key ideas, or practice the skills
• Plenary or Reflection Activity- to
enable the students to spend time
considering both the topics that they have
looked at, and their own learning.
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Learning Journey
• For teachers, this journey begins with having the
confidence to deliver the programme. Face to
Faith provides a variety of ways to support
teachers to develop their understanding of the
programme and to build their confidence.

• For students, the journey begins with teachers
delivering the Essential of Dialog or Introduction
Module, helping students develop the most
essential skills while taking vital lessons on
identity, influences, dialogue and faith.

Video Conference
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TEAM BLOGGING
 Students will practice the skills learned in the
Face to Faith modules by commenting and
responding to other students from around the
world.
 Practice collaboration, cooperation, critical
thinking, inquiry based learning and respectful
dialogue.
 Improve student's writing skills, reflection
skills and the quality of student's comments,
questions and blogs.

COMMUNITY ENGAGEMENT

• Students practice their dialogue
skill;develop leadership skills ;
develop their teamwork skills;
reflect on their learning
• Teachers acknolwedge the student's
achievements and learning.



Peace Day - 21st of September
Human Rights Day - 10th of December
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THANK YOU
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LAMPIRAN 5
Presentasi dari Bapak Fendra Kus
Nuryadi – SMP Islam Amalina
Tangerang Selatan

11/6/2014

What is a Video
Conference?

1
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What equipment will you need to
take part?
• Internet connection minimum 384 Kbps
• A webcam
• A microphone
• Speakers
• A computer/Laptop/Tab
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Types of Video
Conference
Pre-scheduled multipoint video
conferences

Partnered video conferences
Special day video conferences
Professional development video
conferences

Pre-scheduled multipoint
video conferences
These are based on the Face to Faith There are up to six
scheduled in any one month at 3am, 8am and 3pm GMT. The
schedule is designed so that students of similar ages are in
dialogue with one another, 12 – 14 year olds and 15 – 17 year
olds. There is no need for you to find a partner for these
video conferences – you partner with the other schools that
book in. Up to four schools can book into any one slot. These
are offered at 60 and 90 minutes.
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Partnered video
conferences:
These video conferences involve you finding a
partner, with the help of your country coordinator,
who wishes to connect their students of similar
age with yours and on your agreed module/ topic.
The advantages of this sort of video conference
are that you can choose your own date and time
and request a specific culture, country or faith
tradition. The disadvantages are it can be a long
process of finding a partner and agreeing on a
time and date.

Special day video
conferences:
These video conferences are very special. Face To
Faith sources inspirational guests for your
students to learn from and discuss contemporary
issues with. There is a high demand for these video
conferences so check the website regularly and
book as early as possible. For most of these video
conferences there is a short programme of study
to ready the students. These are multipoint
meaning that up to four schools can join the
guests. These are 90 minutes in length.
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Professional development
video conferences
Offered for teachers only to share
their ideas and best practices for the
teaching and learning about faith,
values and belief.

How to book VC
Go to online community
Select the Book Videoconference menu
Select the types of Videoconferences
Fill out the form
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Students survey
This is the first of a before/after
survey, which is use to measure the
impact and effectiveness of the
Face to Faith programme.
On the online community.
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LAMPIRAN 6
Modul Pengantar
Program Face to Faith

Modul Pengantar
1|Page

Face to Faith bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan agama
kaum muda yang merupakan skill (ketrampilan) yang sangat penting
dalam masyarakat yang semakin kompleks. Program ini dirancang
untuk merangkul dan melibatkan murid-murid sekolah menengah di
seluruh dunia dalam diskusi tentang peran keyakinan di sekitar
mereka serta bagaimana hal itu akan mempengaruhi kehidupan dan
masyarakat mereka.
Dengan menggunakan “video-conference” dan sarana yang
berbasiskan internet, murid-murid membuat penyelidikan tentang
masalah-masalah global yang besar, mendiskusikan berbagai
pendapat, nilai-nilai dan keyakinan, serta menggali alasan-alasan
yang melatar belakangi adanya perspektif-perspektif yang sama dan
berbeda. Dengan mempelajari perspektif social, budaya dan agama
yang berbeda, kaum muda dapat membangun kesadaran akan peran
keyakinan dalam hidup mereka dan hidup orang lain. Program ini
terbuka untuk kaum muda dengan berbagai keyakinan, termasuk
yang tidak mempunyai keyakinan, serta menganjurkan mereka untuk
merefleksikan pada posisi mereka sendiri-sendiri.
Modul Pengantar ini memperkenalkan kepada murid-murid konsep
inti dari dialog dengan saling menghormati. Ini dilakukan dengan
mengenali serta membangun sejumlah skill kunci yang diperlukan
agar dapat berpartisipasi dalam dialog dengan sukses. Skill-skill ini
diantaranya adalah kolaborasi, mendengar aktif, kerjasama, berfikir
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kritis, dan melakukan dialog dengan saling menghormati. Kegiatankegiatan di modul ini juga memberikan kesempatan kepada muridmurid untuk menggali sifat dasar jati diri, membuat penilaian tentang
informasi yang ada di internet, merefleksikan pada sifat dasar
masyarakat mereka sendiri, serta saling mengenal pada tingkat yang
lebih dalam.

Video-conference dalam Modul Pengantar ini memberikan
kesempatan kepada murid-murid untuk saling berkenalan serta
mempelajari kehidupan dan masyarakat mereka secara umum.
Kontak pertama ini sangat penting karena ini akan membentuk
fondasi untuk dialog yang tulus di kemudian hari serta membantu
murid untuk mempratekkan skill/ketrampilan yang telah mereka
pelajari.
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PERSIAPAN UNTUK PELAJARAN ANDA: MELETAKKAN FONDASI
Kami sangat menyarankan agar pendidik mengingatkan murid-murid
mereka akan gambaran yang lebih besar yaitu bahwa berpartisipasi
dalam Modul Pengantar ini adalah bagian dari inisiatif global yang
menghubungkan kaum muda di seluruh dunia dalam dialog yang
berguna tentang dampak keyakinan dalam kehidupan mereka.
Face to Faith bertujuan untuk memberdayakan dan mendorong
murid-murid untuk melihat jauh melewati apa yang mereka telah
kenali/ketahui serta menantang mereka untuk menggali perspektif
yang berbeda dari sejawat mereka di seluruh dunia. Kami
menyarankan agar Anda meletakkan fondasi bagi murid-murid
dengan cara menekankan bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu
yang lebih besar, dan dengan membangun aktifitas/kegiatan dasar
ini akan membantu mereka dalam menyiapkan mereka untuk fase
Face to Faith berikutnya.
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Ikuti link-link ini untuk
mendapatkan dokumen-dokumen
pendukung
Teacher notes.
Face to Faith Pedagogy
Using the online community
Talking about Faith with Students.

Peta Pembelajaran.
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F2F Rencana Pelajaran
Module: Pengantar
Pelajaran 1: Jati diri & Menghormati

Tujuan
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Menyadari adanya keaneka-ragaman yang ada dalam ruangan kelas .
Memikirkan tentang aspek-aspek yang dapat menbentuk Jati diri
seseorang.
Memikirkan dan mendiskusikan apa yang dimaksud dengan
menghormati.

Kita belajar
(Tujuan)

Kata-kata kunci

Apa yang saya cari
(Kriteria penilaian)

Pembuka

Pada akhir pelajaran ini, murid-murid Anda akan mengetahui
bahwa ada keaneka-ragaman di dalam kelas mereka, mengerti
bagaimana keaneka-ragaman tersebut berdampak kepada
mereka, serta mendapat pengalaman dalam merefleksikan
sikap menghormati.
 Mendiskusikan sejumlah ide-ide yang menantang.
 Berdiskusi tentang sikap menghormati.
 Mengevaluasi dan merefleksikan sikap dasar dan jati diri kita
sendiri.
Jati diri
Menghormati.



Murid dapat merefleksikan apa yang yang mereka pelajari pada
diri mereka sendiri.
 Murid dapat ikut berpartisipasi dalam dialog secara
berpasangan, dalam kelompok kecil, atau seluruh kelas.
 Murid dapat menghargai bahwa mendengarkan orang lain itu
penting agar dapat mencapai kemajuan.
 Murid mengerti bahwa ada aturan-aturan dasar yang dipakai
dalam melakukan diskusi.
Petunjuk bagi Guru
NB – Penelitian awal (Pekerjaan Anda dapat memakai “”Listen
Rumah
sebelum
pelajaran to Me” untuk melakukan
pertama) mungkin diperlukan agar aktifitas ini.
murid dapat memperoleh manfaat
secara
maksimum.
Selain Aktifitas ini bisa dipakai
penelitian dirumah, mereka dapat sebagai pertunjukan kelas.
mencari di internet arti dari nama
mereka
–
banyak
website
mengenai hal ini.
Masing-masing murid bergantian
menjelaskan arti dari nama
mereka. Mereka juga dapat
memasukkan keterangan tentang
mengapa orang tua mereka
memilih nama tersebut, mengapa
hal itu penting bagi mereka, atau
nama apa yang lebih mereka sukai.

Kegiatan yang disarankan

1) Bagaimana wujud dari rasa
hormat?
Tujuan kegiatan ini adalah untuk
memikirkan dan membicarakan
tentang hakiki dari menghormati.

Pakailah Lembar “Apa wujud
dari
menghormati”.
(“Resources \ Respectwheel.
doc”).

Minta murid untuk bekerja secara Anda
mungkin
perlu
berpasangan dan menulis contoh- mengacu/merujuk
pada
contoh dalam kertas mereka. Ini “Prinsip Menghormati” dari
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harus bersumber dari pengalaman Face to Faith.
mereka sendiri :


Bagaimana
mereka
diperlakukan dengan rasa
hormat.
Bagaimana
mereka
memperlakukan orang lain
dengan rasa hormat.
Bagaimana mereka melihat
orang
lain
bertindak
dengan rasa hormat.

Anda mungkin perlu meminta
murid untuk membuat “word
cloud”
untuk
mengekespresikan pendapat
mereka tentang Rasa Hormat
– mereka dapat menggunakan
www.wordle.com
atau
http://www.tagedo.com/app.
html.

Setelah mereka menyelesaikan ini,
Anda perlu mendorong terjadinya
diskusi kelas. Hal ini sangat
bermanfaat
untuk
melihat
perbedaan-perbedaan apa yang
telah dikatakan mereka karena
tidak ada aturan yang baku dan
kaku disini.

Kita juga perlu membantu
murid untuk melakukan lebih
dari sekedar menulis, sampai
pada titik dimana mereka
mempunyai kepercayaan diri
untuk menggunakan “blog”
sebagai media komunikasi.

Ini sangat cocok dalam hal
hubungan antar budaya – dimana
orang bisa mempunyai pendapat
yang sangat berbeda (misalnya
dalam budaya tertentu dianggap
tidak hormat kalau kita menatap
mata lawan bicara kita, sedang
dalam budaya lainnya adalah
sebaliknya).

Materi-materi tambahan –
“outline sheet” & film di
youtube.
(“Resources\BloggingTemplat
e.doc”)




2) Blogging sebagai Dialog
Saya menyarankan Anda meminta
mereka melakukan latihan ini
dengan
metodologi
yang
diterangkan
dalam
lembar
“Menjalankan blog” (“Resources\
BloggingTemplate.doc”).
1) Setiap
murid
harus
mengunjungi 2 “blog” milik
2 orang murid lain, dan
membuat 2 komentar
“WWW/EBI”.
2) Murid-murid
kemudian
harus merefleksikan :
a. Apa
yang
mereka
pelajari dari melihat
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hasil karya murid-murid
lain.
b. Apa yang telah mereka
pelajari dari komentarkomentar yang mereka
dapat
dalam
blog
mereka.
3) Kemudian edit kembali
blog mereka. Kemudian
Anda bisa mencetaknya
dan menyimpannya untuk
“display”
atau
untuk
evaluasi.
Murid dapat berlatih dengan
mengevaluasi
“blog
bohongbohongan” ini. Mereka perlu
mencari hal-hal yang baik;
 Pengetahuan
dan
pengertian yang baru.
 Merefleksikan
pada
prestasi
(performance)
mereka sendiri serta bagaimana meningkatkannya).
 Kesamaan-kesamaan dan
perbedaan-perbedaan.
 Pertanyaan-pertanyaan
lebih lanjut.
Pleno

Gunakan
“Pertanyaan
Pleno” “Gunakan stimulir berikut :
(Plenary Question) yang ada dalam  Sesuatu yang saya ingin
powerpoint. (“Resources \ Finish
ketahui lebih jauh adalah
the Sentence Plenary”)
......
 Sesuatu yang saya agak
Ada banyak pilihan tentang
kurang yakin adalah .......
bagaimana menggunakan ini –  Jika
saya
boleh
Anda bisa memilih (atau murid bisa
menyimpulkan apa yang
memilih – sebagai hadiah/
saya telah pelajari dalam
”reward”)
yang
dapat
3 gambar ini adalah .....
dipertimbangakan oleh semua  Sesuatu yang saya rasa
yang di dalam kelas.
sangat
menarik
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Murid boleh menjawab secara 
tertulis
dan
kemudian
mempertunjukkan
jawaban
mereka sehingga semua dapat 
melihatnya.
Murid dapat menjawab secara
lisan.

Anda dapat menggunakan

adalah.......
Pertanyaan besar yang
masih saya punyai adalah
.....
Hal yang paling penting
untk diingat dari pelajaran
hari ini adalah ......
Hari ini saya telah belajar
..…

“Sharing our Ideas” untuk 
menstimulasi
terjadinya
diskusi.
 Anda
dapat
mengulang- 
ngulang sebanyak yang Anda
inginkan.

Minta
murid-murid
untuk
menuliskan pendapat mereka,
sehingga
mereka
dapat 
menggunakan ini sebagai dasar
untuk “blog/journal” mereka..


Salah satu kata kunci yang
saya pelajari hari ini
adalah ..........
Kontribusi murid yang
saya fikir paling menarik
adalah .........
Sesuatu
yang
paling
menonjol
yang
kita
pelajari hari ini adalah ......
Satu hal dari pelajaran hari
ini yang membuat saya
berfikir adalah .........
Pertanyaan yang akan
saya
tanyakan
di
komunitas “online” adalah
........

Jangan merasa ragu untuk
merubah apa yang Anda rasa
perlu bagi murid-murid Anda.
Menggunakan
Komunitas “Online”.

fasilitas Buatlah aktifitas belajar dengan mendorong murid untuk menulis di
Blog Refleksi mereka yang pertama yang memuat refleksi mereka.
Mereka dapat menuliskan informasi tentang apa yang sedang
mereka kerjakan (walaupun misalnya sekedar arti dari suatu nama)
maupun beberapa refleksi mereka.
Kegiatan lanjutan/tambahan/ Lihat
dokumen
“Sekilas
Modul
Pengantar”
pembanding yang berbeda
(“Introduction_module.html”) – pilihlah dari Menu.

Listen to Me!
Murid-murid bekerja bersama dengan patnernya dan berbagi ide-ide.

Mengembangkan Pemikiran
Ketrampilan untuk Melakukan Dialog
Mendengar Aktif
Bekerja-sama
Mediasi Konflik
Refleksi
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Anda memerlukan timer untuk aktifitas ini; lebih baik yang dapat dilihat oleh murid-murid. Anda
dapat mengunduhnya disini, atau memilihnya dari berbagai sumber dari online disini.


Minta murid-murid bekerja secara berpasangan : pilihkan pasangannya, dengan teman
sebangku, patner yang biasanya, patner yang mereka pilih sendiri, atau dengan menggunakan
angka atau gambar. (Berikan kartu-kartu dengan angka pada saat mereka masuk, kemudian
minta mereka untuk mencari murid dengan angka yang sama).



Berikan gambaran besar aktifitasnya kepada murid-murid. Pembicara menggunakan waktu
tertentu yang dibatasi untuk berbagi ide-idenya dan pendengar harus memberikan feedback.
Kemudian perannya berganti. Pembericara maupun pendengar perlu mempersiapkan diri
dengan baik.
o

Pembicara perlu mempersiapkan diri untuk berbicara selama 1 menit penuh. Idealnya
kontribusinya ini bersifat personal dan subyektif (“Apa pendapat saya tentang ini…….”,
“Apa yang penting bagi saya”). Pembicara dapat mengacu kepada catatan pendek yang
dibuatnya (beberapa catatan dalam poin-poin singkat bukan narasi).

o

Pendengar perlu mempersiapkan diri untuk mendengar secara efektif (Bayangkan apa
yang dilakukan oleh pendengar yang baik seperti . Guru dapat meberi contoh mendengan
dengan baik gerlebih dahulu) dan kemudian feedback secara individual yang fokus seperti
menyelesaikan kalimat seperti “Saya kagum pada……".



Tentukan siapa yang akan menjadi Pembicara atau Pendengar terlebih dahulu. Gunakan ide-ide
kwantitatif – orang yang mempunyai rambut yang paling panjang, hari ulang tahun yang paling
dekat dengan hari ini, memakai baju yang paling berwarna-warni, paling pendek/tinggi,
inisialnya paling depan di urutan alphabet.



Tentukan berapa lama waktu yang diberikan kepada murid-murid (paling lama 1 menit untuk
Pembicara, dan ½ menit untuk Pendengar untuk memberikan feedback).



Pembicara harus bicara, Penengar harus mendengar, kemudian memberikan feedback. Anda
dapat mengulang instuksinya pada pertengahan aktifitas ini.



Ketika waktunya habis, dorong murid untuk :
o Merefleksikan apa yang mereka telah saling tukar-menukarkan (tulislah 2 – 5 ide terbaik,
berbagilah dengan patner Anda yang baru).
o Berikan feedback yang positif kepada patner Anda (misalnya yang sederhana seperti “Anda
hebat”, atau selesaikan kalimat berikut “Saya senang bekerja dengan Anda karena…") .
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Face to Faith berbicara tentang budaya dan jati diri, tetapi selalu memberikan penekanan pada
Keimanan dan Keyakinan, karena kedua hal tesebut dapat memberikan peran yang positif di dunia
kita, tapi yang hampir selalu disebut secara negative.
Face to Faith menekankan kepada Kesamaan dan Perbedaan – mencari hal-hal dimana kita
mempunyai kesamaan dengan orang lain sering kali mudah, tetapi mencari hal-hal dimana kita
mempunyai perbedaan memberikan jauh lebih banyak kesempatan untuk belajar. Perbedaan adalah
sesuatu yang perlu kita rayakan.
Kami mempunyai sejumlah prinsip yang mendukung pekerjaan kami R

Respect (Menghormati/Rasa Hormat) – Face to Faith menghormati setiap orang – kita tidak harus setuju dengan
orang lain setiap saat, tetapi kita harus harus selalu memperlakukan orang lain dengan rasa hormat.

E

Education (Pendidikan) – Tidak peduli setua apa kita atau sebanyak apa pengalaman kita, kita semua tetap
belajar. Kita selalu dapat belajar saling belajar dengan orang lain – dan secara bersama-sama bertanggung
jawab untuk mengajari orang lain tentang hal-hal yang penting dan berharga bagi kita.

S

Safety (Keamanan) – Kita tahu bahwa orang dapat tumbuh dan berkembang hanya kalau mereka merasa
aman. Kita ingin setiap orang yang berpartisipasi dalam Face to Faith merasa aman : murid-murid merasa
aman untuk secara terbuka mengemukakan ide-ide mereka, guru-guru merasa aman karena mendapat
support dengan baik, kepala sekolah dan orang-tua merasa aman bahwa program pendidikannya
bermanfaat bagi murid-murid mereka.

P

Perspective (Perspektif) – Kami ingin membantu orang-orang agar Face to Faith dapat berfungsi untuk
keadaan/lingkungan masing-masing yang mungkin saja berbeda, dari pada memaksa setiap orang untuk
melakukan hal yang sama. Kita tahu bahwa kadang-kadang kita harus sabar pada saat sekolah-sekolah
mencari cara terbaik untuk melakukannya.

E

Empathy (Empati) – Membuka diri untuk melihat dunia melalui mata orang lain akan memberikan kita caracara yang baru untuk mengerti dunia ini – dan membantu kita untuk belajar dan bertumbuh. Kita tidak harus
menerima apa saja yang kita jumpai; kadang-kadang pelajaran yang kita dapat adalah bahwa kita berbeda
dan kita tidak setuju.

C

Celebration (Perayaan) – Kita ingin menciptakan kesempatan untuk perayakan perbedaan yang
mengagumkan yang ada di dunia ini, dan pencapaian yang mengherankan dari komunitas global orang-orang
muda dan guru yang menakjubkan.

T

Trust (Rasa Percaya) – Kunci bagi hubungan apa saja adalah rasa percaya. Face to Faith adalah tentang
membangun rasa percaya dimana kita akan selalu memperlakukan sesama dengan rasa hormat, terbuka,
jujur serta akan selalu mau mendengar nilai-nilai dan keyakinan orang lain.
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Blogging Template.
Di seluruh modul ini, Anda perlu menuliskannya pengalaman
Anda tentang setiap pelajaran di blog Anda.
Anda tidak perlu menulis terlalu panjang atau mendetail. Ini
adalah kesempatan bagi Anda untuk memikirkan ide-ide yang
Anda punyai, pemikiran dan perasaan Anda secara seksama,.
Ingat ini adalah kesempatan untuk berbagi dengan
masyarakat tentang apa yang Anda fikirkan.
 Apa yang kita telah lakukan (yang berhubungan dengan
pembelajaran yang kita peroleh)?
 Hal apa yang paling penting yang kita pelajari?
 Apa pendapat Anda tentang ini?
 Pertanyaan-pertanyaan apa yang Anda masih punyai?
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F2F Rencana Pelajaran
Modul: Pengantar
Pelajaran 2: Keyakinan & Dialog
Tujuan

Untuk mengetahui tujuan program dan ketrampilan utama Face to
Faith yang perlu dikembangkan di modul ini.
(Murid-murid) merefleksikan dan menyetujui “Ketentuan untuk
Dialog Kita”.

Kita Belajar
(Tujuan)

Pada akhir pelajaran ini murid-murid Anda mengetahui peran
yang dijalankan oleh Keyakinan dalam mendukung atau
menggagalkan suatu dialog, mengerti bahwa dialog
mempunyai peran kunci dalam membangun perdamaian, serta
mendapat pengalaman dalam menulis blog yang baik.
 Mengenali pentingnya dialog dalam kehidupan sehari-hari.
 Mengerti bahwa dengan mendengarkan orang lain kita
menunjukkan rasa hormat kita dan membuat kemajuan.

Kata-kata Kunci

Jati diri
Menghormati/Rasa hormat
Mendengarkan
Dialog
Menjadi bagian (dari)

Apa yang Saya Cari
(Kriteria Penilaian)






Murid dapat berpartisipasi dalam dialog yang dilakukan secara
berpasangan, dalam kelompok kecil, maupun seluruh kelas.
Murid dapat menghargai bahwa mendengarkan orang lain
sangat penting untuk dapat membuat kemajuan.
Murid mengerti bahwa ada aturan-aturan dasar dalam
melakukan diskusi.
Petunjuk bagi Guru

Pembuka

“Apa yang terjadi ketika kita tidak
mau saling mendengarkan?”
Tulis pertanyaan tersebut di papan
tulis tapi katakan kepada muridmurid bahwa Anda akan memakai
pendekatan yang baru. Katakan
bahwa “Sharing our Ideas” adalah
metode yang akan mereka pakai
untuk mengekspresikan jawabanjawaban mereka untuk diketahui
orang lain.
(Jika Anda ragu apakah muridmurid dapat melakukan dengan
metode ini, cobalah “Rally Table”
terlebih dahulu dimana murid-

15 | P a g e

“Sharing Our Ideas”
Ini adalah kesempatan yang
sangat
baik
untuk
mengajarkan “Sharing our
Ideas”.
Unpan balik “Metalearning”
(bisa sangat membantu jika
murid-murid kelihatan raguragu terhadap suatu kegiatan)
Minta murid untuk menjumlah
ide-ide yang berbeda dari
mereka semua. Ini akan jauh
lebih banyak disbanding kalau

murid
mereka.

menuliskan

jawaban mereka dapat hasilkan jika
mereka diminta memberikan
ide sendiri.

Umpan balik :
Minta
murid-murid
untuk
mengatakan 2 ide terbaik dari
masing masing pasangan dengan
cara memberikan umpan balik
secara langsung, atau dengan cara
membuat pasangan baru.
Kegiatan yang Disarankan

1) Peraturan/Tata Tertib untuk
melakukan Dialog
Melalui aktifitas kelompok kecil
atau seluruh kelas, murid harus
merumuskan peraturan/tata tertib
untuk melakukan dialog; idealnya
setiap orang harus setuju pada
peraturan tersebut. Sangat penting
untuk memastikan bahwa murid
dapat
mengacu
pada
peraturan/tata tertib
tesebut
dalam sesi-sesi yang kemudian.
Murid harus menuliskan peraturan
tersebut, mencetaknya, membuat
poster atau membuat slide di
“Powerpoint”
yang
dapat
ditempelkan pada/disorotkan ke
papan tulis ketika diperlukan pada
pelajaran-pelajaran yang kemudian.

Anda dapat merujuk kembali
ke
lembar
contoh
(“Resources/Our rules for
dialogue.doc”) sebagai bagian
dari pembahasan ini. Akan ada
ide-ide yang mana muridmurid tidak terlalu mengenal.
Carilah kesempatan untuk
menggunakannya
pada
pelajaran-pelajaran
setelahnya.





Tip Penting – Kaji kembali ide-ide
ini setelah selasai pelajaran 
berikutnya, dan tanyakan apakah
ada yang perlu dirubah.
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Selalu mendengar dengan
seksama
yang
yang
dikatakan oleh orang lain.
Pikirkan terlebih dahulu
sebelum berbicara.
Selalu berusaha bersikap
positif.
Hanya satu orang yang
berbicara dalam satu
waktu.
Angkat
tangan
Anda
supaya diketahui bahwa
Anda ingin mengatakan
sesuatu.
Tidak ada interupsi ketika
sesorang
sedang
berbicara.
Jika Anda tidak setuju
dengan
seseorang,
pastikan bahwa Anda tahu
bedanya
antara
mengkritisi ide seseorang
dan mengkritisi orang itu
sendiri.
Tidak ada yang tertawa
ketika seseorang sedang

Studi Kasus – Irlandia Utara
Murid-murid belajar tentang
satu contoh dimana Dialog
telah
dipakai
untuk
menciptakan perdamaian.
Jangan
ragu-ragu
untuk
merubahnya dengan studi
kasus yang secara budaya lebih
tepat, atau lebih relevan.
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mengatakan
sesuatu
(kecuali mereka sedang
membuat lelucon).
 Mendorong setiap orang
untuk ikut berpartisipasi.
 Selalu memakai
kata
“Saya”, jangan membuat
generalisasi.
 Pelajari pendapat orang
lain secara serius, ingat
bahwa mereka mungkin
saja juga merasa sulit
untuk menerima sesuatu
yang menurut Anda cukup
jelas.
 Perhatikan bahasa tubuh
dan sikap Anda (jangan
marah).
 Gunakan pertanyaan yang
terbuka – “Open-ended”
(bukan pertanyaan “Ya
atau Tidak”).
Gunakan
“handout”
untuk Website “BBC Oral History”
memberikan gambaran kepada http://www.bbc.co.uk/history
Anda tentang masalah-masalah /recent/troubles/legacy.shtml
yang ada di Irlandia Utara.
Cukup
mudah
untuk
Mungkin ada baiknya dengan mendapatkan banyak video
mempertunjukkan film BBC dari tentang pergolakan seperti ini
“link” dibawah ini kepada murid- di Youtube tetapi banyak
murid.
diantaranya yang bias dan
memihak kepada salah satu
Kemudian Anda bisa berbicara fihak.
kepada semua murid tentang apa
yang terjadi atau memberikan Tetapi
kami
dapat
hand-out kepada masing-masing merekomendasikan
yang
murid/atau pasangan murid.
berikut : “Explanation of
Sectarianism”
(Penjelasan
Berikan waktu untuk mempelajari tentang Sektarianisme) apa yang terjadi dan untuk http://www.youtube.com/wat
mengkristalisasikan
pemikiran ch?v=pexoaa8v_LY
mereka. Buatlah kaitan antara
berbagai ketrampilan murid dalam The Peace process (Proses
pelajaran ini (mendengarkan orang Perdamaian)
–
Suatu
lain, keterlibatan dalam dialog, penjelasan singkat dari Al
bekerja dalam grup dan rasa Jazeera.
empati)
pada saat mereka http://www.youtube.com/wat
mendengarkan konflik di Irlandia ch?v=tYpDHUVXdkU&feature=
Utara.
fvwe2

Kaitkan ini dengan studi kasus
Irlandia Utara ketika masyarakat
merasa
sulit
untuk
dapat
berkomunikasi secara efektif serta
implikasi negatifnya.
Diskusikan :




Lembar Informasi (Info Sheet):
Studi Kasus Case – Irlandia
Utara. (“Resources/Northern
Ireland.doc”)

Penyebab konflik
Apa-apa yang menghalangi tercapainya perdamaian
Bahaimana
perdamaian
akhirnya tercapai.

Guru
membacakan
dan
membicarakan “Lembar Informasi
“Studi Kasus Irlandia Utara”
dengan murid-murid.
Murid-murid
menuliskan
ide/pandangan mereka, berdiskusi
secara berpasangan, dan kemudian
mengemukakan
pandanganpandangan mereka keseluruh
kelas.
Pleno

Gunakan kemampuan murid dalam
menggunakan blogging online
untuk membuat jurnal untuk
menulis pengalaman mereka dalam
melakukan
kegiatan-ketiatan
dalam modu ini. Minta mereka
untuk menulis di blog mereka
secara teratur, setiap selesai
pelajaran,
untuk
menulis
pengalaman mereka, apa yang
telah mereka pelajari (atau
pertanyaan apa saja yang mereka
ingin tanyakan atau diskusikan).
Anda dapat menyarankan untuk
menggunakan
format
ini
(Resources\Blogging template. doc)
dan mendorong mereka unuk
memberikan komentar ) secara
positive dan dengan rasa hormat)
terhadap hasil kerja masing-masing
murid.
Anda dapat memakai
bohong-bohongan)
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Anda dapat menggunakan
“website”
untuk
hal-hal
berikut
:
memberikan
pekerjaan rumah dimana
murid-murid menulis di blog
mereka,
dan
kemudian
menggunakan prosedur ini :

1) Setiap
murid
harus
mengunjungi blog 2 orang
murid, dan menulis 2
komentar WWW/EBI.
2) Murid-murid
harus
merefleksikan :
a. Apa yang mereka
telah pelajari dari
melihat hasil kerja
murid lain.
b. Apa yang mereka
telah pelajari dari
komentar-komentar
orang yang ditulis di
“blog
blog mereka.
untuk 3) Kemudian
mintalah

mengenalkan
aktifitas
ini.
(Resources/Is this a good blog.doc)

Kegiatan lanjutan

mereka meng-edit blog
mereka. Anda kemudian
dapat mencetaknya dan
menyimpannya
untuk
display atau utuk evaluasi.

Tugasnya adalah membuat design logo atau kartu pengenal untuk
project sekolah tentang “Face to Faith”.
Logo ini harus merefleksikan apa yang sudah dipelajari murid-murid
tentang pentingnya mendengar dan bagaimana hal itu
mempengaruhi perasaan orang ketika ide/pendapat mereka
dihargai, dan pentingnya Keimanan sebagai suatu konsep. Muridmurid harus merujuk kembali kepada Prinsip-prinsip Face to Faith.
(Resources/RESPECT Principles.doc)
Sesudah logo-logo ini selesai dibuat, murid-murid dapat :
a) Mempertunjukkannya di depan kelas atau di blog-blog
mereka dengan menggunakan “www/ebi”.
b) Mendiskusikan arti dan pentingnya ide/pendapat yang
sedang menjadi focus mereka dalam kelompok-kelompok.
Tujuan dari kegiatan ini adalah agar murid-murid dapat memberi
kesempatan agar pemikiran mereka mengalir keluar setelah
direfleksikan dalam apa yang mereka telah lakukan hari ini. Mereka
kemudian dapat mengeksplorasi pengertian mereka dan
menjelaskan ide dan pandangan mereka dengan cara yang
imajinatif.

Kegiatan lanjutan/tambahan/ Lihat
dokumen
“Sekilas
Modul
pembanding.
(Introduction_module.html), pilihlah dari menu.
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Pengenalan”

Sharing Our Ideas
Murid-murid bekerja dengan patner mereka untuk berbagi atau mencari ide-ide.
Mengembangkan Pemikiran
Ketrampilan untuk Melakukan Dialog
Mendengar Aktif
Bekerja-sama
Mediasi Konflik
Refleksi








Anda memerlukan timer untuk aktifitas ini; lebih baik yang dapat dilihat oleh murid-murid. Anda
dapat mengunduhnya disini, atau memilihnya dari berbagai sumber dari online disini.


Minta murid-murid bekerja secara berpasangan : pilihkan pasangannya, dengan teman
sebangku, patner yang biasanya, patner yang mereka pilih sendiri, atau dengan menggunakan
angka atau gambar. (Berikan kartu-kartu dengan angka pada saat mereka masuk, kemudian
minta mereka untuk mencari murid dengan angka yang sama).



Jelaskan pertanyaan-pertanyaanya secara garis besar kepada murid. Pertanyaan untuk aktifitas
ini haruslah pertanyaan terbuka (open-ended) dan bisa mendorong pemikiran kreatif sehingga
pertanyaan-pertanyaan tesebut cocok sekali ketika Anda meminta murid untuk :
o Merefleksikan kembali apa yang telah mereka pelajari ("saling mengingatkan apa yang
telah dipelajari pada pelajaran sebelumnya"),
o Memberi berbagai jawaban yang memungkinkan atas pertanyaan ("berapa banyak
jawaban terhadap pertanyaan X yang Anda dan patner Anda dapat berikan")



Berikan waktu untuk berfikir secara sendiri-sendiri selama maksimum 20 detik.



Tentukan siapa yagn akan mulai. Gunakan ide-ide kwantitatif – orang yang mempunyai rambut
yang paling panjang, hari ulang tahun yang paling dekat dengan hari ini, memakai baju yang
paling berwarna-warni, paling pendek/tinggi, inisialnya paling depan di urutan alphabet.



Tentukan berapa banya waktu yang diberikan kepada murid (maksimum 1 menit)



Murid-murid kemudian berganti-ganti menceritakan ide-idenya atau tanggapan-tanggapannya.
Mereka harus bergerak cepat dan berbagi ide sabanyak mungkin. Idealnya mereka tidak boleh
mempunyai keragu-raguan dan berbagi ide sabanyak mungkin sepanjang waktu yang diberikan.



Ketika waktu yang diberikan habis, dorong murid untuk :
o Merefleksikan apa yang mereka telah saling tukar-menukarkan (tulislah 2 – 5 ide terbaik,
berbagilah dengan patner Anda yang baru).
o Berikan feedback yang positif kepada patner Anda (misalnya yang sederhana seperti
“Anda hebat”, atau selesaikan kalimat berikut “Saya senang bekerja dengan Anda
karena…") .
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Peraturan/Tata Tertib Diskusi
 Selalu mendengar dengan seksama apa yang dikatakan
oleh orang lain.
 Berfikirlah dahulu sebelum berbicara.
 Berusahalah selalu menjadi positif.
 Hanya ada satu orang yang berbicara dalam satu waktu.
 Angkat tanganmu supaya orang mengetahui kalau Anda
ingin mengatakan sesuatu.
 Tidak ada interupsi ketika seseorang sedang berbicara.
 Kalau Anda tidak setuju dengan orang seseorang,
pastikan Anda mengetahui perbedaan antara mengkritik
pendapat seseorang dan mengkritik orang itu sendiri.
 Jangan tertawa ketika seseorang sedang mengatakan
sesuatu (kecuali kalau orang tersebut sedang membuat
lelucon).
 Dorong setiap orang untuk berpartisipasi.
 Selalu menggunakan pendapat dengan “saya”, jangan
membuat generalisasi.
 Perhatikan pendapat orang lain dengan serius, ingat
mereka mungkin juga sulit menerima sesuatu yang
sangat jelas bagi Anda.
 Ingatlah bahasa tubuh dan tingkah laku Anda (jangan
marah).
 Gunakan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka bukan
pertanyaan “ya” atau “tidak”).
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Apakah blog ini bagus? Apa pendapat Anda?
1.
Kami melakukan “video-conference”
minggu lalu yang sangat menarik.
Kami bertemu dengan beberapa murid
dari satu sekolah di India, dan berbicara
dengan mereka.
Saya tidak mengatakan apa-apa, tetapi
saya ingat bahwa kami berbicara tentang
bagaimana sekolah mereka. Mereka
harus memakai seragam yang aneh setiap
hari, (kalau saya, saya tidak akan suka
diminta memakai seragam tersebut ke
sekolah). Mereka mempunyai bermacammacam makanan di kantin yang mereka bisa pilih walaupun beberapa diantara kelihatan
tidak enak.
Sekolah tersebut di New Delhi, kota tersebut merupakan salah satu kota yang paling cepat
berkembang di dunia dan mempunyai jumlah penduduk mendekati tiga ratus ribu. New
Delhi adalah salah satu kota multinasional terkemuka di dunia. World Cities Study Group di
Loughborough University menilai New Delhi sebagai "beta+ world city". Majalah National
Geographic's Traveler menggambarkan New Delhi sebagai "Salah satu kota tujuan seumur
hidup untuk dikunjungi dan dijelajahi”.
Didalam satu laporan yang dibuat secara bersama antara Institute for Competitiveness dan
Confederation of Indian Industry, kota New Delhi dinobatkan sebagai kota terbaik untuk
ditinggali. Menurut Mercer, New Delhi adalah kota yang paling mahal di India untuk orang
asing dari segi biaya hidup. New Delhi dikenal karena bulavarnya yang lebar dengan pohonpohon di sepanjang kedua sisinya dan banyak terdapat institusi-institusi nasional dan
“landmarks”.
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Apakah Blog ini Bagus? Apa pendapat Anda?
2.
Saya merasa sangat khwatir
sebelum
melakukan
videoconference minggu lalu, tetapi
sangat menarik. Saya hanya
menanyakan satu pertanyaan,
walaupun sebetulnya saya telah
menulis beberapa pertanyaan di
kertas.
Kami memperlihatkan kota kami
melalui powerpoint , dan grup
kami menjelaskan bahwa ada
bermacam-macam gereja, tetapi ketika mereka bertanya apa perbedaannya, kami tidak
dapat memberikan jawaban, oleh karena itu guru kami menyarankan agar kami mencari
tahu, tetapi belum kami kerjakan.
Murid-murid diseberang sana menceritakan kapada kami banyak hal tentang masyarakat
mereka. Saya mengetahui bahwa mereka mempunyai banyak agama yang berbeda di
sekolah mereka, tetapi mereka dapat berhubungan dengan baik. Mereka mempunyai
pelajaran seperti kami. Agama-agama tersebut mempunyai gedung peribadatan yang
berbeda-beda di kota mereka.
Saya kaget ternyata mereka semua dapat berbicara bahasa Inggris dengan begitu baik.
Saya berharap saya akan dapat berbicara dengan beberapa diantaranya. Saya berharap
dapat memberi tahu mereka bahwa disini, di Kanada, bukan semua orang penebang kayu
yang berburu beruang dan bermain hokey.
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Apakah Blog ini Bagus? Apa pendapat Anda?
3.
Minggu lalu kami melakukan video-conference
yang sangat menyenangkan dengan muridmurid dari sebuah kota yang bernama Madurai
di India Selatan.
Mereka mengatakan bahwa Madurai terkenal
dengan candi-candinya yang sangat tua, yang di
persembahkan kepada Dewi Shree Meenakshi.
Kotanya didominasi dengan “gapura”, tiangtiang sebagai pintu masuk dengan berbagai
patung tokoh-tokoh dari cerita-cerita Hindu
kuno.
Kami mengetahui bahwa sekali setahun beriburibu peziarah datang ke Madurai untuk
merayakan perayaan yang menandai pernikahan antara Dewi Meenakshi dengan Dewa
Sundereshwara.
Mereka bercerita bahwa patung/gambar dewa-dewa diarak sepanjang jalan diatas kereta perang
yang lebih Nampak sebagai candi diatas roda (dan mereka mengirimkan kepada kami powerpoint
dengan beberapa foto, yang saya pakai disini). Gajah-gajah memimpin prosesi, dan banyak sekali
orang yang ikut berpartisipasi. Kedengarannya sangat menyenangkan.
Saya sangat tertarik untuk mengetahui bahwa, walaupun candi dipersembahkan kepada satu dewi
tertentu, tetapi banyak dewa yang berbeda yang disembah oleh orang-orang yang berbeda. Seorang
murid itu mengatakan bahwa umat Hindu menyembah banyak dewa, walaupun seorang murid yang
lain mengatakan bahwa banyak orang berpendapat bahwa ini merupakan cara yang berbeda dalam
memandang satu Dewa. Kedengarannya sangat rumit, saya betul-betul ingin megetahui lebih banyak
tentang berbagai dewa-dewa dalam agama Hindu. Saya sempat menanyakan beberapa pertanyaan
yang bagus, tetapi kami tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengupasnya lebih jauh. Saya
berharap seseorang menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dengan memberikan komentar dibawah
blog saya.
Saya rasa candi kedengarannya sangat indah. Banyak gereja katedral yang kami punyai di UK dulunya
dicat dengan warna yang cerah seperti candi Meenakshi, tetapi warna-warna tersebut sudah
dihilangkan. Walau begitu, katedral-katedral tersebut masih sangat menakjubkan.
Kami pergi ke Katedral Salisbury dalam suatu trip sekolah ketika saya berusia 7 tahun,dan saya selalu
ingat bagaimana takjubnya saya ketika duduk dengan diam dibelakan gedung yang sangat besar ini.
Saya merasakan begitu damai. Kalau melihat gambar candi-candi tersebut, saya perkirakan tidak
akan bisa terasa sunyi, oleh karena itu saya sangat ingin mengetahui bagaimana rasanya berada
didalam candi tersebut.

24 | P a g e

F2F Rencana Pelajaran
Modul: Pengantar
Pelajaran 3: Pengaruh-pengaruh
Tujuan

Untuk mengenali dan mengevaluasi hal-hal yang berpengaruh yang
membantu dalam pembentukan pendapat kita dan bagaimana kita
memandang dunia.

Kita Belajar
(Tujuan)

Pada akhir pelajaran ini murid-murid Anda mengetahui faktorfaktor yang mempengaruhi mereka, mengerti bagaimana
factor-faktor yang mempengaruhi kita dapat berdampak pada
fikiran dan tindakan kita, serta mendapat pengalaman dalam
merefleksikan persamaan-persamaan dan perbedaanperbedaan.




Mengenali berbagai macam pengaruh-pengaruh yang
membentuk pendapat kita : ide-ide, pengalaman-pengalaman,
dan keyakinan kita.
Mengurutkan pengaruh-pengaruh dari yang paling besar
berpengaruhnya sampai yang paling kecil pengaruhnya.
Menghormati pandangan orang lain.

Kata-kata Kunci

Keyakinan
Pengaruh
Mengevaluasi
Pendapat
Penafsiran
Membujuk/Bujukan
Mengurutkan

Apa yang saya
(Kriteria Penilaian)




Murid-murid dapat mengenali berbagai pengaruh yang
membentuk pandangan mereka, termasuk ajaran-ajaran dan
keyakinan agama mereka sendiri.
Murid-murid dapat menjawab pertanyaan : “apa yang
mempengaruhi saya?”.

Pembuka

Menggunakan
Powerpoint
Presentation
“Apa
yang
Murid-murid
dapat
merefleksikan reaksi mereka mempengaruhi pendapat kita?”
atas gambar-gambar yang (“Resources/What influences our
mereka
lihat,
serta opinions.ppt”)
menelaah faktor-faktor yang Murid-murid melihat 2 gambar dan
menuliskan kata-kata/frasa-frasa
mungkin
mempengaruhi
yang muncul dalam benak mereka.

mereka dan orang lain.

Minta murid-murid merefleksikan,
ambil satu kata saja, dan kemudian
fikirkan secara hati-hati paa saat
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Petunjuk bagi Guru
Pilihlah gambar-gambar yang
tidak controversial dan netral.
Tujuan dari kegiatan ini adalah
supaya murid-murid dapat
menjelajahi pemikiran mereka
sendiri.
Anda
dapat
memutuskan
untuk
mengganti gambar-gambar
ini dengan gambar-gambar
lain yang lebih cocok untuk
murid-murid
Anda.
Ada
contoh ketiga pada akhir

mengevaluasi kata-kata/frasa-frasa Powerpoint Presentation.
yang mereka katakan.
Tulislah penjelasan yang hati-hati
tetapi singkat :
 Mengapa saya memilih
kata tersebut?
 Apa
yang
telah
mempengaruhi saya untuk
memilih kata tersebut
(catatan : pastikan bahwa
murid-murid
betul-betul
mengerti apa yang Anda
cari
dari
“pengaruhpengaruh”tersebut.
Kemudian beritahukan keseluruh
murid di kelas pengaruh-pengaruh
yang telah dirasakan oleh muridmurid dan minta komentar mereka
secara lisan atau dengan membuat
daftar komentar yang berasal dari
komentar mereka di “post it” yang
ditempelkan oleh murid-murid di
tembok.
Buat daftar di papan tulis
pengaruh-pengaruh utama yang
telah dihasilkan dalam kegiatan ini.
Penjelasan singkat seharusnya
sudah memberikan definisi dengan
jelas tentang apa yang kita maksud
dengan
pengaruh-pengaruh
(kekuatan
mempengaruhi/
membujuk terhadap seseorang/
sesuatu).
Kegiatan lanjutan/tambahan/ 1. Beberapa
Hal
yang
pembanding.
Memberikan Pengaruh
Semua murid diberi selembar Kemungkinan
Faktor
kertas dengan gambar tangan Pengaruh:
(Resources/Handprint.doc)
 Teman
Mereka harus merefleksikan 5 hal  Pengalaman
terbesar
yang
memberikan  Anggota keluarga
pengaruh terhadaphidup mereka,  Keyakinan
dan menulisnya untuk masing-  Pemimpin agama
masing jari (Pilihan : setelah  Tokoh-tokah sejarah
mereka menyelesaian ini, mereka  Tokoh-tokoh kontemporer
bisa menentukan factor yang  Media : cetak (koran,
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memberikan pengaruh paling besar
dan menuliskannya di atas gambar
telapak tangan.

Berilah murid-murid waktu untuk
berfikir
secara
sendiri-sendiri
sehingga
mereka
dapat
menggunakan ketrampilan mereka
dalam mengenali, dan lebih
penting lagi, mengevaluasi factorfaktor yang memberikan pengaruh
kepada mereka. Mereka mungkin
masih ingat apa yang mereka telah
pelajari
sebelumnya
bahwa
keimanan
mereka
dapat
mempengaruhi mereka dan bisa
saja ini terefleksikan diatas gambar
tangan tersebut.
Murid-murid secara berpasangan
mendiskusikan “gambar tangan”
mereka.
Gunakan “Struktur Listen to Me”.
Dorong
murid
untuk
mau
mendengarkan dengan seksama
dengan cara memberikan tugas
pada murid-murid untuk menjadi
pendengar yang sebaik-baiknya. Ini
bisa berhasil jika Anda betul-betul
membuat aktifitas ini sesuatu yang
penting. Murid akan segera
mendapatkan ketrampilan sebagai
pendengar yang baik.
Kegiatan lanjutan

Kegiatan lanjutan – Minta muridmurid
untuk
membentuk
kelompok-kelompok terdiri dari 4
orang
dengan
memasukkan
pasangan yang berada paling
dekat dengan pasangan mereka.
Perkenalkan patner mereka, dan
jelaskan
faktor-faktor
yang
mempengaruhi patner tersebut..
Akhiri
aktifitas
ini
dengan
membicarakan refleksi mereka
tentang faktor-faktor pengaruh ini.
Hal-hal yang perlu dikupas dan
dibicarakan lebih jauh adalah
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majalah, buku, pamphlet),
radio, TV, internet, film
Pendidikan/guru-guru

Murid-murid
boleh
saja
menggambarkan
atau
menuliskan
factor-gakor
pengaruh ini.

bahwa dalam suatu kelompok
mungkin saja ada kesamaan
maupun
perbedaan
didalam
faktor-faktor pengaruh mereka.
Jika ini dapat terjadi didalam satu
kelompok
yang
mempunyai
kesamaan dalam pengalaman dan
bagaimana mereka diasuh dan
dibesarkan, bisa jadi ini juga terjadi
didalam
kelompok
yang
mempunyai perbedaan dalam
pengalaman dan cara bagaimana
mereka diasuh dan dibesarkan.
Kegiatan lanjutan / Pertunjukan.
Minta
murid-murid
untuk
menempelkan “gambar tangan”
mereka
di
dinding
dengan
menggunakan
pin.
Kemudian
murid-murid
harus
menghubungkan “gambar tangan”
mereka dengan gambar tangan
yang lain yang mempunyai factor
pengaruh yang sama atau mirip
dengan membuat benang wool
yang berwarna terang.
Kegiatan lanjutan – pertanyaanpertanyaan yang lebih komplek.
Minta
murid-murid
untuk
mengevaluasi
factor-faktor
pengaruh ini. Tidak semua
pengaruh itu baik (coba cari
pengaruh yang bersifat negatif).
Bagaimana
kita
menyikapi
pengaruh yang negative? Apa sikap
kita yang paling tepat?
Pleno
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Bagi kelas menjadi 2. Satu
kelompok menaruh gambar tangan
mereka di tengah ruangan.
Anggota kelompok yang lain
mengambil satu gambar tangan
dari tumpukan gambar tangan di
tengah ruangan tersebut. Mereka
harus mencari pemilik gambar
tangan tersebut dan minta pemilik
gambar tersebut menjelaskan
faktor-faktor pengaruh yang ada Kemudian analisa WWW/EBI
dalam gambar tangan tersebut.
(Resources/ WWW/EBI.doc)

untuk hasil kerja mereka
(Catatan : Simpan gambar-gambar sendiri
maupun
patner
tangan ini, gambar-gambar ini akan mereka sebagai aktifitas pleno
berguna untuk pelajaran, dan tambahan.
untuk “Modul Perasaan Mengasihi”
/Compassion. Anda juga dapat
menggunakannya untuk display.
Kegiatan lanjutan/tambahan/ Lihatlah
dokumen
“Iktisar
Modul
Pengantar”
pembanding.
(“Introduction_module.html”). Pilihlah dari Menu.
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Saat anda menggunakan materi ini, Anda akan menjumpai referensi-referensi
untuk tehnik ini baik untuk Anda sendiri maupun untuk mengevaluasi teman.
Ini tehnik sederhana yang dapat dipakai untuk berbagai strategi untuk
membantu murid supaya dapat merefleksikan prestasi mereka sendiri maupun
prestasi teman sekelas mereka.
Akronim

WWW

EBI

Kepanjangannya… Apa artinya?
Murid-murid harus mengenali apa-apa
What Went Well
yang berhasil dari kegiatan yang mereka
Apa yang telah
lakukan. Ini bisa saja berupa hasil, atau
berjalan dengan
ketrampilan
yang
telah
mereka
baik?
peragakan untuk mencapai hasil
tersebut.

Even Better If
Akan lebih baik
jika?

Murid-murid harus mengenali apa yang
mereka perlukan untuk dapat melakukan
sesuatu dengan lebih baik. Penting untuk
mengekspresikan ini secara positif, dan
berorientasi kedepan.

Penting untuk mendorong murid-murid untuk menuliskan 2 – 3 point untuk
masing-masing, jadi sesi pleno pendek mungkin menghasilkan sesuatu seperti :
WWW 1 menciptakan

EBI 1 Setiap orang di kelas

kekuatan yang sangat besar

mendapat suatu tugas

- point presentation.

ketika kami menyiapkan

WWW 2 Kami telah

presentasi

membicarkan dengan

EBI2 Setiap orang

seksama dan berhasil

mengikuti perintah secara

menemukan bebarapa ide

hati-hati.

yang baik.
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Anda bisa melihat bahwa kedua EBI merupakan kritik bagi orang-orang
tertentu, tetapi diekspresikan dengan cara yang positif dan tanpa nama. Ketika
Anda mulai menggunakan tehnik ini, ada baiknya memberikan beberapa
contoh pernyataan WWW/EBI supaya dapat dicontoh oleh murid. Tetapi Anda
akan melihat bahwa ternyata mereka akan cepat memahami tehnik refleksi
sederhana ini.
Sesudah kegiatan tunggal –
Anda dapat melakukan analisa WWW/EBI secara cepat. Berilah waktu 30 detik
misalnya kepada murid-murid untuk menuliskan satu hal (baik tentang mereka
secara individu, kelompok mereka, atau seluruh kelas – mana yang lebih
tepat). Anda bisa memperlihatkan hal ini dengan cara meletakkannya di tengah
ruangan kelas, mengambil satu secara acak, dan minta beberapa murid secara
acak untuk membaca ide-ide/pendapat-pendapat yang ada di tengah ruangan
kelas di hadapan mereka.
Sebagai suatu diskusi pleno pada akhir pelajaran –

Harus

Lakukan sesuatu dengan cepat seperti diatas, hanya untuk satu
atau dua poin, dan kemudian bicarakan dengan patner Anda
denganmenggunakan “Sharing our Ideas” atau Pembicaraan
Secara Berpasangan dengan Batas Waktu (“Listen to Me”).

Cari dan tuliskan 3 poin untuk setiap murid, kemudian bicarakan
Sebaiknya bersama dengan patner / kelompok. Minta feedback dari
beberapa murid secara acak.

Boleh
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Tuliskan 3 poin mereka. Bicarakan bersama dengan patner dengan
menggunakan “Listen to Me”. Kemudian secara hati-hati dapatkan
feedback;
 Minta murid-murid untuk memilih komentar yang paling
baik secara voting.
 Murid-murid saling berbaur di kelas, membicarakan
bersama komentar-komentar mereka.
Berikan kesempatan kepada murid-murid untuk membuat kembali
draft poin-poin mereka setelah berdiskusi dengan orang lain.

Sebagai refleksi pada akhir suatu modul –
Gunakan lembar WWW/EBI untuk mengatur refleksi murid-murid atas modul
secara keseluruhan, sebagai bagian dari refleksi yang lebih besar. Mereka
seharusnya dapat membuat poin-poin WWW/EBI baik untuk mereka sendiri
secara individu maupun untuk seluruh kelompok.
Mulailah dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk melihat apa
yang telah mereka kerjakan (baik melalui diskusi, atau “pengelompokan kartu”
(card sort), atau kegiatan semacam itu.
Kemudian anjurkan mereka untuk bekerja secara sendiri-sendiri untuk
membuat analisa WWW/EBI sebelum beralih kepada kerja kelompok untuk
menciptakan kerja sama yang dapat mereka gunakan sebagai target dasar
untuk tugas-tugas di kemudian hari.
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F2F Rencana Pelajaran
Modul: Pengantar
Pelajaran 4: Siapa yang dapat kita percaya di internet

Tujuan

Untuk mengetahui bagaimana membuat penilaian kritis tentang
informasi yang ada di internet.

Kita Belajar
(Tujuan)

Pada akhir pelajaran ini murid-murid Anda mengetahui tehniktehnik untuk menganalisa apa yang mereka jumpai/dapati di
internet, mengerti bagaimana membuat pilihan-pilihan, serta
mendapat pengalaman dalam menyaring informasi dengan
menggunakan kriteria mereka sendiri.




Kata-kata Kunci

Apa yang saya cari
(Kriteria Penilaian)

Pembuka
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Mengenali bermacam-macam website.
Menggunakan alat untuk berfikir kritis untuk menilai tingkat
keandalan informasi.
Memikirkan dari mana informasi kita berasal, dan secara kritis
menilai tingkat keandalannya.
Berfikir kritis
Refleksi kritis
Tingkat keandalan
Kejujuran
Tingkat kepercayaan

Murid-murid mendemostrasikan pendekatan kritis yang terukur
tentang informasi yang mereka dapat dari internet.
Petunjuk bagi Guru
Murid-murid harus bekerja dalam Bacalah catatan-catatan ini
kelompok
dan
mengurutkan untuk membantu Anda untuk
website-website yang berbeda ini membantu murid-murid Anda.
(“Resources/Diana Websites.doc”)
menurut tingkat kepercayaannya.
Yang
paling
tinggi
tingkat Ingatlah bahwa sementara
kepercayaannya diatas, dan yang kaum muda mendapatkan
informasi
dari
paling
rendah
tingkat banyak
internet, mereka seringkali
kepercayaannya paling bawah.
tidak
pernah
mempertanyakan kredibilitas
Mohon dicatat bahwa blog-blog dari sumber-sumber informasi
merupakan contoh teori konspirasi tersebut.
yang belum di teliti kebenarannya Perhatikan poin-poin berikut
dimana Wikipedia ditulis oleh ini :
masyarakat umum (walaupun  Dalam survey-survey barubaru ini yang dilakukan di
sekarang
usaha
pengecekan
UK dan USA, hingga 65%
kebenarannya sudah dilakukan
dari kaum muda percaya
jauh lebih baik dari pada dimasa

lalu).
Setelah selesai melakukan ini,
minta murid-murid menunjukkan
urutannya dan melihat apa yang
telah dilakukan oleh kelompokkelompok yang lain. Masing- 
masing
kelompok
kemudian
bertanya kepada 2 kelompok lain
dan mencoba untuk menggali
pemikiran mereka.
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dengan pernyataan bahwa
yang muncul di urutan
teratas dalam pencarian
dengan Google Search
adalah yang paling akurat,
atau yang paling sesuai.
Wikipedia ≠ Encylopaedia.
Tidak diteliti kebenarannya, banyak orang-orang
yang menyangkal kebenarannya.
Jika Anda tidak melakukan
pencarian dengan benar di
Google, Anda tidak dapat
memperolah
informasi
yang benar.
Orang
seringkali
berasumsi bahwa karena
suatu
site
kelihatan
professional dan bagus
maka informasi yang
diberikan
oleh
site
tersebut pasti betul.
Orang
tidak
mempertanyakan, mereka
seringkali mau menerima
informasi pertama yang
mereka bisa peroleh.
plagiat – menyalin bahanbahan
dari
internet
bukanlah riset, itu bukan
karya Anda.
Orang
melakukan
kebohongan di internet.
Sebagian
orang
berbohong
tentang
mereka sendiri, sebagian
yang
lain
berusaha
membuat
Anda
mengunduh materi-materi
yang
akan
merusak
komputer Anda. (materi
gratis yang
membuat
Anda tersenyum mungkin
saja dapat mengorek
informasi penting tentang
kartu kredit Anda terkirim
ke penjahat melalui email)
tanpa Anda sadari.
Tanyalah kepada diri Anda

sendiri mengapa Anda
menggunakan
website,
atau mengapa kira-kira
seseorang menginginkan
data pribadi Anda.
Hal-hal seperti ini akan
mengejutkan
murid-murid
Anda.
Latihan-latihan
ini
akan
membantu murid-murid Anda
untuk mulai berfikir tentang
siapa yang dapat mereka
percaya in internet.
Kegiatan yang Disarankan

Gunakan powerpoint dan handout
ini untuk mencatat tentang
akronim “Raven”. (Resources/
Raven.ppt & Resources/Raven note
sheet.doc).

Perkuat
pembelajarannya
dengan melakukan kagiatan
“Help Me Out” dengan
menggunakan
pertanyaanpertanyaan
di
Raven.
(Resources/raven
rally
Anda
mungkin
saja
sudah coach.doc).
mempunyai alat untuk melakukan
analisa semacam ini yang dapat
Anda pakai ketimbang memakai
materi diatas jika Anda rasa lebih
tepat.
Kemudian minta murid-murid utuk
menggunakan akronim RAVEN
untuk mengevaluasi 2 atau 3
website dari intro.

Pleno
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Berdasarkan
pelajaran
sebelumnya, murid-murid bekerja (Resources\Discussionwith
dalam kelompok-kelompok untuk Token.doc)
membuat ketentuan yang terdiri
dari 5 hal yang harus diperhatikan
untuk
mengevaluasi
tingkat
kerpercayaan informasi di internet. Buatlah sebuah “screenshot “
dengan cara menekan tombol
Seringkali
bermanfaat CTRL button dan PRT SCR
menggunakan “Discussion with secara bersamaan. Kemudian
Token” agar murid-murid bisa taruhlah kursor di dokumen
menjaga dan mengontrol intensitas Anda dan pilih “paste”. Anda
diskusi mereka sendiri agar tidak akan mendapatkan sebuah
terlalu memanas. Gunakanlah gambar seperti yang ada di
“Discussion
Tokens”
jika layar komputer yang Anda
diperlukan.
lihat.

Setelah aktifitas kelompok, muridmurid
kemudian
dapat
menuliskannya secara sendirisendiri
dan menggunakannya
untuk
mengevaluasi
dan
membandingkan 2 website yang
berbeda.
Kemudian ini bisa di terbitkan
(dengan
“screenshots”)
di
komunitas “online”.
Kegiatan lanjutan/tambahan/ Lihat
dokumen
Ikhtisar
Modul
pembanding.
(Introduction_module.html), pilihlah dari Menu.
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Pengantar

Help Me Out
Murid-murid bekerja dengan kelompoknya untuk mengulangi kembali poin-poin utama.
Mengembangkan Pemikiran
Ketrampilan untuk Melakukan Dialog
Mendengar Aktif
Bekerja-sama
Mediasi Konflik
Refleksi








Murid-murid perlu bekerja secara berpasangan, dan menggunakan lembar pertanyaan yang
sudah disiapkan terlebih dahulu.
Murid dapat menulis jawaban mereka secara terpisah, atau menulis jawabannya diatas
kertas yang diberikan, khususnya apabila mereka menggunakan spidol berwarna-warni
sehingga mudah mengenali siapa yang telah menulis jawaban yang mana.
Murid 1 menjawab pertanyaan pertama, tetapi tidak hanya menulis jawabannya, tetapi juga
menjelaskan kepada Murid 2 mengapa dan bagaimana mereka sampai pada jawaban
tersebut.
Murid 2 mendengarkan penjelasannya, memberikan pujian kepada ide-ide yang baik, dan
memberikan saran-saran untuk perbaikan seperti : “mungkin ada baiknya Anda
mempertimbangkan....”, "mengapa Anda tidak mencoba melakukan dengan cara ini?”.
Perannya kemudian ditukar, dan terus bertuka-tukar seperti ini sampai semua
pertanyaannya telah dijawab.
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RAVEN
Adalah akronim untuk membantu Anda dalam membuat pertimbangan/penilaian tentang
materi-materi di internet (dan dimana saja).

Gunakan lembaran ini untuk membuat catatan Anda sendiri tentang apa yang akan Anda
perlu ingat tentang poin-poin ini. Jangan lupa menjelaskan artinya, serta fikirkan sejumlah
pertanyaan yang akan Anda tanyakan untuk setiap poin.

Reputation (Reputasi)

Ability to see (Kemampuan untuk melihat)

Vested interest (Kepentingan Pribadi)

Expertise (Keahlian)

Neutrality (Netralitas)
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Rally Coach
Secara bergantian jawablah
pertanyaan-pertanyaan berikut.
Patner memberikan bimbingan
untuk mendapatkan jawaban
terbaik yang bisa didapatkan.

Apa kepanjangan dari “R” dalam kata Raven?
Apa kepanjangan dari “A” dalam kata Raven?
Apa kepanjangan dari “V” dalam kata Raven?
Apa kepanjangan dari “E” dalam kata Raven?
Apa kepanjangan dari “N” dalam kata Raven?
Pertanyaan apa yang mungkin Anda tanyakan
tentang “R”?
7 Pertanyaan apa yang mungkin Anda tanyakan
tentang “A”?
8 Pertanyaan apa yang mungkin Anda tanyakan
tentang “V”?
9 Pertanyaan apa yang mungkin Anda tanyakan
tentang “E”?
10 Pertanyaan apa yang mungkin Anda tanyakan
tentang “N”?
11 Berikan satu soal yang mungkin timbul dari
laporan tentang peperangan yang tidak akurat.
12 Berikan satu soal yang mungkin timbul dari
laporan tentang peperangan yang akurat.
1
2
3
4
5
6
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Discussion Token
Murid-murid menggunakan token (sesuatu yang dipakai sebagai tanda bukti) untuk
menciptakan partisipasi yang sama dalam diskusi.
Mengembangkan Pemikiran
Ketrampilan untuk Melakukan Dialog
Mendengar Aktif
Bekerja-sama
Mediasi Konflik
Refleksi








Anda dapat menggunakan alat apa saja yang bisa dipakai sebagai tanda bukti (token) untuk aktifitas
ini. Ada beberapa yang kami sarankan dibawah ini :


Minta murid untuk bekerja dalam kelompok yang idealnya terdiri dari 4 orang murid. Gunakan
angka atau gambar. (Berikan kartu-kartu dengan angka, masing-masing angka dibuat 4 kartu,
dan berikan pada saat mereka masuk, kemudian minta mereka untuk mencari murid dengan
angka yang sama).

Murid-murid akan melakukan aktifitas diskusi dengan topic yang diberikan oleh guru. Untuk
memastikan mereka member kontribusi secara sama, masing-masing murid diberikan 2 token untuk
memberikan kontribusinya.
Setiap kali mereka ingin memberikan kontribusi, mereka haus meletakkan 1 token di tengah-tengah
meja (jadi satu poin yang diberikan dalam diskusi ini dibayar dengan 1 token. Jika mereka
memberikan 2 poin, berarti harus meletakkan 2 token).
Ketika seluruh tokennya telah diletakkan ditenga-tengan meja, murid kemudian menunggu sampai
semua murid telah menggunakan token-token mereka sebelum semua murid dapat mengambil
kembali token-token dari tengah meja. Diskusi berlanjut dengan peraturan seperti ini.
Pada saat diskusi ini selesai, dorong mereka untuk :
o Merefleksikan apa yang mereka telah saling tukar-menukarkan (tulislah 2 – 5 ide terbaik,
berbagilah dengan patner Anda yang baru).
o Berikan feedback yang positif kepada patner Anda (misalnya yang sederhana seperti
“Anda hebat”, atau selesaikan kalimat berikut “Saya senang bekerja dengan Anda
karena…") .
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F2F Rencana Pelajaran
Modul: Pengantar
Pelajaran 5a: Skill untuk Melakukan Dialog.
merupakan sesuatu yang baru bagi mereka)

(Untuk murid-murid dimana dialog

Tujuan

Menggunakan ketrampilan berkomunikasi untuk membangun
ketrampilan dalam menghargai hak-hak, kepercayaan, dan keimanan
orang lain.
Mempersiapkan video-conference.

Kita Belajar
(Tujuan)

Pada akhir pelajaran ini murid-murid Anda mengetahui
bagaimana mengenali ketrampilan yang diperlukan untuk
melakukan dialog, mengerti bagaimana mengarah kepada
dialog yang lebih dalam, serta mendapat pengalaman
mendengar aktif.

Apa yang saya cari
(Kriteria Penilaian)








Mempraktekan ketrampilan dalam melakukan dialog :
Mendengar aktif.
Memberikan tanggapan yang bijaksana.
Menanyakan pertannyaan-pertanyaan tanggapan.
Murid-murid menggunakan bahasa yang menunjukkan bahwa
mereka menghargai hak-hak orang lain.
Murid-murid menggunakan berbagai ketrampilan dalam
melakukan dialog.

Kata-kata Kunci

Pertanyaan tanggapan.
Menghargai
Empati
Bahasa tubuh
Nada suara
Menjelaskan
Merefleksikan

Pembuka
Hati-hati dengan Bahasa Anda

Kartu
Peran
(Role
Card)
mempunyai sejumlah peran sosial
yang berbeda dengan siapa mereka
kadang-kadang
berhubungan.
Tujuan dari latihan ini adalah untuk
melatih mereka berbagai cara
berperilaku selama pembicaraan ,
dan
kemudian
merefleksikan
perbedaan-perbedaan
tersebut
(pembelajaran yang penting adalah
bahwa ada perbedaan-perbedaan
dan mereka menyadari hal itu).

Petunjuk bagi Guru
Cetak
Kartu
Peran
(Resources\Mind
your
language role cards.doc).
Anda
juga
memerlukan
sejumlah topik diskusi di
papan tulis, mungkin saja
termasuk dibawah ini :

1. hari saya di sekolah.
2.Apa yang saya lakukan untuk
kesenangan
3. Tempat yang paling saya
ingin kunjungi.
1. Setiap murid memperoleh 1 4.Buku favorit saya (atau film).
Kartu Peran.
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2. Minta murid-murid untuk
memilih patner, menggunakan
kata-kata
“berdiri”,
“mengacungkan tangan”, atau
“memilih patner”.
3. Murid-murid
saling
memberitahu
pasangannya
peran apa yang akan dijalankan
(tidak jadi masalah meskipun
perannya sama).
4. Murid A memilih salah satu
topik yang telah Anda tulis di
papan tulis, dan diberikan
waktu
1
menit
untuk
menjelaskan kepada Murid B
seolah-olah Murid B adalah
orang yang tertulis dalam Kartu
Peran mereka.
5. Setelah 1 menit, perannya
berganti.
6. Murid-murid
kemudian
mengerjakan 1 WWW dan 1
EBI untuk patnernya, kemudian
bertukar Kartu Peran, mencari
patner baru dan mengulangi.

Hal yang penting disini adalah
bahwa ada cara-cara yang
berbeda dalam berbicara
tergantung dengan siapa kita
berbicara. Oleh karena itu
Saya menyarankan setiap murid cukup masuk akal kalau ada
melakukan latihan ini 2 atau 3 kali. juga cara-cara tertentu dalam
berbicara yang tepat untuk
Akhiri dengan diskusi kelas untuk video-conference.
membuat kesimpulan; pelajaran
apa yang telah mereka peroleh?
Aktifitas yang disarankan
Ofensif atau OK?
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Minta murid-murid untuk bekerja
bersama patner mereka dan
melakukan diskusi umum dengan
topik
apa
saja.
Misalnya,
mendiskusikan buku-buku favorit
mereka, program TV, tim-tim olah
raga kesayangan mereka. Selama
diskusi
ini
mereka
harus
menggunakan frasa-frasa sebanyak
mungkin. Kemudian minta muridmurid untuk menulis secara
individual; “Bayangkan bagaimana
perasaan Anda apabila pernyataanpernyataan ini digunakan kepada
Anda…”.
Murid-murid
dapat
memasukkan juga bagaimana
rasanya
kalau
seseorang

Satu lembar “Ofensif atau OK”
untuk
masing-masing
pasangan.
(Resources\Offensive
or
OK.doc)
(Materi ini mungkin perlu
dirubah seperlunya sehingga
lebih sesuai dengan budaya
setempat).
(Tekankan bahwa ini adalah
akting – mereka harus
berpura-pura bahwa mereka
tidak setuju dengan yang lain
– jadi mereka harus tegas.

menggunakan salah satu dari
istilah tersebut pada masa lalu.
Murid-murid kemudian dapat
menceritakan persaan mereka
dengan menggunakan “Sharing our
Ideas”. Anda juga dapat melakukan
lebih jauh dengan meminta
feedback dari seluruh murid di
kelas.
Kemudian,
bekerja
secara
berpasangan, murid-murid berbagi
kata-kata/ frasa-frasa yang ada
dalam lembar “Ofensif atau OK”.
Beri tanda yang mana yang lebih
tepat untuk dipakai, coret yang
tidak tepat, serta beri tanda tanya
pada yang Anda tidak yakin.
Berbagai hal tentunya akan muncul
dari diskusi tersebut , jadi
dengarkan saat Anda berkeliling
ruang kelas, tetapi bersiap-siaplah
untuk menanyakan hal-hal ini.
Kesesuaian pernyataan-pernyataan
ini tergantung pada :
a) Konteks (Anda dapat menggali
ini dengan melihat kembali
aktifitas pembuka.
b) Tonasi dari suara.
c) Bahasa tubuh.
Apa yang menyebabkan frasa-frasa
ini mempunyai arti yang berbeda?
Misalnya saja 1 frasa dengan
bahasa tubuh, tonasi yang tidak
tepat.
Ini
adalah
latihan
penggunaan tonasi suara dan
bahasa tubuh, murid-murid perlu
memperagakannya dalam roleplay
frasa-frasa dan bereksperimen
dengan bagaimana mereka duduk
atau berdiri ketika mengatakannya,
atau bagaimana mereka membuat
kontak mata, atau apa yang
mereka lakukan dengan tangan
mereka (kegiatan berpasangan/
kelompok atau seluruh kelas).

44 | P a g e

Ini akan berjalan dengan baik
kalau guru memperagakan ini
dengan staff lain atau dengan
murid yang menawarkar diri
untuk melakukannya sebelum
murid-murid
membuat
pasangan-pasangan.
Kemudian minta masingmasing pasangan murid untuk
memerankan satu contoh
untuk dilihat seluruh murid di
kelas.

Penting juga melihat lagi ke
“kalimat-kalimat
pembuka”
yang
menunjukkan
dihargainya hak-hak orang).
(Resources\Rights Respecting
Sentence Starters.doc)

Ketika berbicara dengan orang lain
tentang isu-isu yang sensitive, hal
apa yang penting utuk diingat?
Dua lembar kertas yang lebar, satu
untuk kata-kata yang paling baik,
dan satu lagi untuk kata-kata yang
perlu dihindari, ditaruh di sisi
ruangan yang berlawanan dan
seorang murid bertanggung jawab
atas
masing-masing
kertas
tersebut.
Seluruh
murid
memberikan kata-kata/ frasa-frasa
yang kemudian dituliskan di dalam
kertas yang sesuai. Poster ini dapat
diketik, dan digunakan sebagai
materi untuk sisa modul ini.

Membuat
Tanggapan

Pertanyaan Buat perkenalan dengan memberi
tugas kepada murid untuk
melakukan review secara bersama.
Gunakan “Team Interview”. Buat
kelompok-kelompok yang terdiri
dari 4 orang murid dan minta
mereka untuk mulai dengan
interview
secara
bersama
menggunakan
pertanyaanpertanyaan yang sederhana dan
gembira seperti “Apa yang Anda
lakukan untuk menghibur diri?”.
Setelah 2 orang murid disetiap
grup berjalan, kemudian berikan
pertanyaan kedua kepada muridmurid dengan mengacu pada 2
diagram yang ada di powerpoint.
(Resources\Response question.ppt)
Tanyakan kepada mereka yang
mana yang lebih baik untuk
mendapatkan informasi!
Minta mereka untuk kembali
kepada interview secara bersamasama, tetapi melatih 2 interview
terakhir dan pastikan bahwa
mereka menggunakan metodologi
ini.

Pleno
Simpanlah dibawah topi Anda.
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Ini merupakan skill yang
sangat penting untuk bagi
murid-murid di video conference,
dan
dapat
menghasilkan
serangkaian
pertanyaan
yang
tidak
terhubung dengan baik, atau
suatu dialog yang selayaknya.
Ini adalah aktifitas dimana
murid perlu berlatih agar
dapat
membentuk
ketrampilan mereka. Oleh
karenaitu,
disamping
melakukan
aktifitas
ini,
cobalah
menggunakan
metodologi yang sama ketika
murid-murid membicarakan
pandangan-pandangan
mereka atas poin yang lain
sebelum video-conference.

(Kadang-kadang ini tidak
memungkinkan, dan Anda
perlu
untuk
membuat
beberapa pertanyaan, tetapi
secara umum inilah prinsip
yang
mereka
harus
pergunakan) .
Masing-masing
murid
perlu Anda
akan
menemukan
membuat Topi Berfikir (“Thinking instruksi-instruksi
untuk

hat”) untuk untuk mengingatkan
mereka akan tanggung jawab
mereka ketika berbicara kepada
orang-orang dengan keyakinan
yang berbeda-beda.

membuat
topi
sederhana
(Resources\Origami
Instructions.doc)

kertas
disini
Hat

Mereka dapat menggunakan baik
kata-kata maupun symbol-simbol
untuk membuat hiasan.
• Pada
sisi
luar,
mereka
menuliskan kata-kata dan
frasa-frasa yang mereka harus
gunakan, dan pengingat akan
tonasi dan bahasa tubuh
mereka.
• Pada sisi dalam, mereka
menulikan hal-hal yang mereka
harus coba untuk dihindari.

Murid perlu bekerja secara
berpasangan
untuk
mendorong adanya diskusi
(dan evaluasi teman secara
informal) pada saat mereka
menyelesaikan topi mereka.

Sekitar ½ jalan mereka
melakukan aktifitas ini, minta
murid
untuk
membuat
pasangan secara acak, serta
membuat penilaian tentang 2
hal
terhadap hasil kerja
Saat sebagian besar murid-murid masing-masing
dengan
sudah selesai, dorong mereka menggunakan WWW/EBI.
untuk bergerak secara bebas di (Resources\WWW+EBI.doc)
dalam ruangan kelas dan berbicara
dengan murid-murid lain yang Gunakan topi-topi yang sudah
biasanya mereka tidak berbicara jadi sebagai display.
dengannya.
Tidak
perlu
mengkhawatirkan suara yang ribut.
Saat Anda berkeliling kelas,
gunakan stimuli-stimulir seperti :
• Apa yang Anda sukai tentang…?
• Yang mana poin/ frasa terbaik
yang telah Anda lihat……?
• Apa Anda melihat sesuatu yang
Anda setuju/tidak setuju..?
Kegiatan lanjutan/tambahan/ Lihat
dokumen
“Ikhtisar
Modul
pembanding.
(Introduction_module.html), pilihlah dari Menu.
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Pengantar”

Kepala Sekolah
Anda

Seorang Kakek
atau Nenek

Seorang Tamu VIP

Seorang Adik

Ibu Anda

Guru Anda

Salah seorang
teman Nenek
Anda

Seorang Murid
dari luar negeri
yang mengikuti
program
pertukaran
murid.

Teman baik
Anda
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Ofensif atau OK?

Itu satu poin yang
menarik point.

Apakah Anda secara
jujur percaya?

Saya benci …

Terima kasih atas
pendapat Anda

Bisakah Anda
melihat dari sudur
pandang saya?

Anda mempunyai
pendapat yang
menarik

Saya tidak
setuju…

Kamu salah!

Itu sampah!

Bisakah Anda
menjelaskan kepada
saya lagi?

Itu tidak masuk
akal!

Kita harus setuju
bahwa kita tidak
mencapai persetujuan!

Kamu bercanda
ya?

Saya melihatnya
secara berbeda

Itu konyol!

Saya tidak dapat
mengerti yang Anda
katakan
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Kalimat pembuka untuk
menghormati hak-hak
orang…
Terima kasih atas pendapat Anda…
Saya setuju dengan poin Anda tentang…
Saya bisa melihat itu…
Hal yang kuat/bagus dari argumentasi itu adalah…
Saya menyukai pendapat itu karena…
Apakah Anda mengatakan bahwa...
Cara lain untuk melihat hal itu adalah …
Dalam agama yang kami percayai…
Saya belum yakin bahwa…
Apa yang membuat Anda mempunyai pendapat bahwa…
Apa yang dianggap penting oleh kepercayaan-kepercayaan
adalah…
Kelemahan dari argumen ini adalah…
Saya kira tidak akan akan bisa karena…
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Ingat bahwa senyum dan berlaku sopan tidak harus
membayar dan itu dapat berdampak jauh!

50 | P a g e

Team Interview
Dalam satu tim, murid-murid saling menginterview,
dengan
menggunakan
pertanyaan-pertanyaan
terbuka.

1. Murid no. 1 berdiri, dan diinterview selama 1
2.
3.

4.
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menit oleh anggota-anggota tim lainnya tentang
satu topik yang ditentukan oleh guru.
Murid-murid yang memberikan interview harus
menggunakan pertanyaan terbuka.
Pada akhir 1 menit, Murid yang diinterview
diberikan apresiasi dengan mengucapkan
terima kasih, duduk, kemudian Murid no. 2
berdiri dan diinterview.
Ulangi terus sampai semua murid mendapat
gilirannya.

Instruksi untuk membuat Topi Origami

Untuk membuat topi bajak laut origami, Anda memerlukan :


Satu lembar kertas yang agak lebar



Tape perekat



Spidol hitam

Metode:
Langkah 1.

Lipat kertasnya menjadi dua sehingga menjadi

empat persegi panjang dengan lipatannya diatas.
Langkah 2. Lipat dikedua pojok seperti dalam diagram sehingga
kedua ujungnya bertemu dan membentuk dua segitiga.
Langkah 3. Lipat keatas sisi bawah kertas sehingga bertemu
dengan sisi bawah kedua segitiga.
Langkah 4. Lipat keatas lagi sisi bawah dengan garis lipatan
berada pada sisi bawah segitiga.
Catan : Pakailah tape perekat supaya lebih kuat.
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F2F Rencana Pelajaran
Modul: Pengantar
Pelajaran 5b: Skill untuk Melakukan Dialog.
berpengalaman dengan dialog)

(Untuk murid-murid yang lebih

Tujuan

Menggunakan ketrampilan berkomunikasi untuk membangun
ketrampilan dalam menghargai hak-hak, kepercayaan, dan keimanan
orang lain.
Mempersiapkan video-conference.

Kita Belajar
(Tujuan)

Pada akhir pelajaran ini murid-murid Anda mengetahui
bagaimana mengenali ketrampilan untuk melakukan dialog,
mengerti bagaimana mengarah kepada dialog yang lebih
dalam, serta mendapat pengalaman mendengar aktif.
Mempraktekan ketrampilan dalam melakukan dialog :
 Mendengar aktif.
 Memberikan tanggapan dengan bijaksana.
 Memberikan pertanyaan-pertanyaan atas tanggapan.

Apa yang saya cari
(Kriteria Penilaian)




Kata-kata Kunci

Murid-murid menggunakan bahasa yang menunjukkan bahwa
mereka menghargai hak-hak orang lain.
Murid-murid menggunakan berbagai ketrampilan dalam
melakukan dialog.

Pertanyaan atas tanggapan.
Menghargai
Empati
Bahasa tubuh
Nada suara
Menjelaskan

Petunjuk bagi Guru
Pembuka
Bagaimana menggunakannya di Gunakan handout ini untuk
Analisa ASKeR
kelas :
memperkenalkan metodologi
(Catatan : murid-murid perlu
ini kepada murid-murid.
menyiapkan
pertanyaan 1. Minta murid untuk meyiapkan
mereka).
sejumlah pertanyaan yang (Catatan : Aktifitas ini
mereka ingin tanyakan dalm bukanlah
tentang
vedeo-conference.
“mendapatkan
pertanyaan
2. Perkenalkan metode ASKeR.
yang paling baik” melainkan
3. Masing-masing
murid tentang bagaimana membuat
kemudian bekerja dengan murid
“berfikir
tentang
patnernya untuk membuat membuat pertanyaan yang
pertanyaan mereka.
lebih baik”).
4. Tuliskan
pertanyaanpertanyaan pada kertas ukuran Anda
mungkin
perlu
A4.
“memancing”
dengan
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5. Bagikan kertas-kerta A4 dan
berikan ke pasangan yang lain.
6. Masing-masing
pasangan
mempunyai waktu selama 5
menit untuk membuat analisa
ASKeR,
dan
menuliskan
pertanyaan versi mereka yang
terbaik di bagian bawahnya.
7. Berikan kertas-kertas tersebut
ke murid lain dan di analisa
kembali. (Langkah ini dapat di
ulang-ulang beberapa kali)
8. Kembalikan
kertas-kertas
tersebut
kembali
kepada
pemiliknya.
Murid-murid
kemudian dapat merefleksikan
kepada
mereka
sendiri
bagaimana
mereka
dapat
menyempurnakan pertanyaan
mereka.
Aktifitas yang disarankan :
Mendengar Aktif
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Perkenalkan
powerpoint
ini
kepada murid-murid (Resources
\Active Listening.ppt) & dan minta
mereka mengerjakan latihanlatihan berikut (Resources\Active
Listening exercises.doc)

menggunakan
pertanyaan
seperti ini :
“Jika Tuhan mencintai Anda,
mengapa Dia selalu menyuruh
Anda apa yang harus Anda
lakukan?”
“Apakah tidak merendahkan
Anda sebagai seorang wanita
kalau harus memakai jilbab?”
“Bagaimana
Anda
tahu
bagaimana bertindak tanpa
diberikan
tuntunan
oleh
agama?”

Mohon
dicatat
bahwa
Mendengan Aktif adalah suatu
metodologi
khusus
yang
memungkinkan pemakainya
untuk
melakukan
dialog
secara
lebih
dalam,
meningkatkan
komunikasi,
Latihan 1: Mengulang – Berhadap- serta membicarakan isu-isu
hadapan :
yang controversial dan sulit.
Murid A membaca 1 paragraf
pendek, Murid B mengulangi kata Dengarkan dengan seksama
per kata. Kalau mereka tidak dapat apa yang sedang dikatakan
mengulangi kata per kata, coba oleh orang lain.
lakukan latihan ini dengan kalimat
yang lebih pendek. Lakukan latihan
 Fikirkan tentang apa yang
“mengulang kata per kata” ini
dikatakan oleh bahasa
secara bergantian. Latihan ini
tubuh dan postur Anda
adalah pemanasan untuk latihankepada mereka.
latihan berikutnya.
 Jangan menyela.
 Gunakan
keheningan
Latihan 2: Rephrasing – Berhadapsecara efektif; tunggu
hadapan :
mereka
selasai
Duduklah
secara
berhadapmengatakan apa yang
hadapan dengan murid lain. Murid
mereka perlu katakan.
A mengatakan 1 kalimat pendek,
Murid B mendengar dan kemudian “Rephrasing” atau membuat
melakukan
“rephrasing”
( kesimpulan tentang emosi dan
mengulangi
pesan
dengan isi apa yang Anda dengar.
menggunakan kata-kata yang Anda tidak sedang menyetujui

serupa dan dengan struktur
kalimat yang sama).
Kembalikan pesan kepada patner
Anda dengan mengatur kembali
atau mengganti kata-katanya.
Pengamat harus memutuskan
apakah pesannya masih sama atau
tidak. Mereka perlu membuat
keseimbangan antara “Rephrasing”
dan mengulangi kata-kata. Jika
pengamat mengatakan bahwa
Anda hanya mengulangi kata-kata,
cobalah mengubah susunan katakatanya dan menggantinya dengan
sinonim-sinonim sampai Anda
berhasil
mengulang
pesan
pembicara dengan menggunakan
kata-kata yang berbeda.
Kerjakan latihan mengulang pesan
dengan kata-kata lain ini secara
bergantian dengan patner Anda
sampai Anda berdua merasa cukup
baik dalam melakukan Rephrasing.
Latihan 3: Mengembalikan pesan Berhadap-hadapan :
Latihan
ini
memerlukan
konsentrasi dan perhatian penuh.
Duduklah
secara
berhadapan
dengan patner Anda. Pertama
amati ekspresi wajah, suasana hati,
dan pandangan mata patner Anda.
Murid A mengatakan sesuatu dan
Murid
B
mengembalikannya
dengan menggunakan kata-kata
mereka sendiri.
Tanyakan kepada patner Anda
apakah pesan yang dikembalikan
kembali tersebut benar.
Tanyakan juga padanya apakah
Anda sudah selaras dengan
perasaan dan suasana hatinya. Jika
Anda
berhasil
menyelesaikan
latihan
ini
dengan
baik,
Ketrampilan mendengar reflektif
Anda membuat patner Anda
merasa
didengarkan
dan
dimengerti oleh Anda.
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orang yang tersebut, tetapi
Anda hanyalah mengulangi
apa yang dikatakan olehnya.
Anda dapat menggunakan
persis
kata-kata mereka,
tetapi lebih bagus kalau Anda
menggunakan kata-kata Anda
sendiri.
 Anda dapat merefleksikan
emosi : “Anda merasa
marah”.
 Anda dapat merefleksikan
isi : “Anda merasa marah
karena apa-apa yang telah
terjadi pada Anda”.
 Anda
tidak
boleh
melakukan penghakiman
dan penilaian, pantulkan
kembali saja apa yang
dikatakan oleh orang
tersebut misalnya :”Kalau
saya menangkap dengan
benar apa yang Anda
katakan,
Anda
berpendapat
bahwa
wanita harus tinggal di
rumah, dan tidak diijinkan
untuk bepergian ke kota
sendirian”
Minta murid-murid untuk
mengatakan
pengalamanpengalaman, atau perasaan
mereka lebih banyak dengan
cara sedemikian rupa untuk
menunjukkan bahwa Anda
tertarik pada apa yang mereka
katakana.
Kalau Anda setuju dengan apa
yang
mereka
katakana,
tegaskan hal itu kepadanya.

Membuat Pertanyaan
Tanggapan.

Pilihan-pilihan Pleno

Mulai dengan “Team Interview”.
Bagi murid-murid dalam kelompokkelompok yang terdiri dari 4 orang,
dan minta mereka untuk mulai
melakukan Interview Tim dengan
menggunakan
pertanyaanpertanyaan yang sederhana dan
menyenangkan seperti :”Apa yang
Anda lakukan untuk menghibur
diri?”.
Setelah 2 murid di masing-masing
kelompok mulai jalan, perkenalkan
pertanyaan kedua kepada muridmurid dengan mengacu kepada 2
diagram di powerpoint.
(Resources\Response question.ppt)
Tanyakan pada mereka yang mana
yang lebih baik untuk hal
menghasilkan informasi.

Ini merupakan ketrampilan
yang sangat penting bagi
murid-murid untuk melakukan
video-conference yang akan
dapat membedakan antara
antara
satu
rangkaian
pertanyaan-pertanyaan yang
tidak terkoneksi dan dialop
yang baik. Ini adalah aktifitas
yang perlu dilatih oleh muridmurid untuk membentuk
ketrampilan-ketrampilan
mereka. Oleh karena itu,
selain melakukan aktifitas ini,
cobalah ntuk menggunakan
metodologi yang sama ketika
murid-murid membicarakan
ide-ide
mereka
sebelum
melakukan vedeo-conference.

Minta mereka untuk kembali ke
aktifitas Interview Tim, tetapi
untuk melatih 2 interview terakhir
dan pastikan bahwa mereka
menggunakan metodologi ini.

(Kadang-kadang ini tidak
memungkinkan, dan Anda
perlu membuat pertanyaan
baru, tetapi umumnya inilah
prinsip yang perlu mereka
gunakan).
Anda dapat menggunakan
website
untuk
mengatur
aktifitas ini. Berikan pekerjaan
rumah dimana murid-murid
menulis blog, dan kemudian
menggunakan
prosedur
berikut :
1. Masing-masing
murid
harus mengunjungi 2 blog
murid
lain
serta
meninggalkan 2 komentar
WWW/EBI.
2. Murid-murid
harus
merefleksikan tentang :
a) Apa
yang
telah
mereka pelajari dari
melihat hasil kerja
murid lain.
b) Apa yang mereka
pelajari dari melihat
komentar
yang
mereka dapat dai blog
mereka.
3. Kemudian edit kembali

Gunakan kemampuan murid dalam
melakukan community blogging
secara online supaya mereka dapat
menulis jurnal tentang pengalaman
mereka dalam melakukan aktifitasaktifitas dalam modul ini. Minta
mereka menulis pengalaman, apa
yang mereka telah pelajari (juga
pertanyaan-pertanyaan apa saja
yang
mereka
masih
ingin
diskusikan) di blog mereka secara
teratur setelah selesai pelajaran.
Anda dapat mengusulkan agar
mereka menggunakan template ini
(Resources\Blogging template.doc)
& mendorong mereka untuk
memberikan komentar atas hasil
kerja murid-murid lain secara
positif dan tetap menjunjung rasa
hormat.
Anda dapat menggunakan blok
bohongan
ini
untuk
memperkenalkan
aktifitas
ini
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(Resources/Is this a good blog.doc).

blog-blog mereka. Anda
dapat mencetaknya atau
menyimpannya
untuk
display maupun evaluasi.
Kegiatan lanjutan/tambahan/ Lihat
dokumen
“Ikhtisar
Modul
Pengantar”
pembanding.
(Introduction_module.html); pilihlah dari Menu.

57 | P a g e

Latihan Mendengar Aktif.
Murid-murid berlatih untuk membentuk ketrampilan Mendengar Aktif.
Ketiga latihan berikut mengharuskan murid untuk bekerja secara bersama-sama. Satu cara
yang baik untuk melakukan ini adalah dengan membagi kelas menjadi kelompok-kelompok
yang terdiri dari 3 orang murid sehingga setiap kali latihan dilakukan, ada satu orang murid
yang melakukan www/ebi tentang apa yang telah terjadi. Pastikan bahwa peran Pengamat
dilakukan secara bergilir, dan setiap latihan ada 1 orang murid yang berperan sebagai
Pengamat.
Latihan 1: Mengulang – Berhadap-hadapan
Murid A membaca 1 paragraf pendek, Murid B mengulangi kata per kata. Kalau mereka
tidak dapat mengulangi kata per kata, coba lakukan latihan ini dengan kalimat yang lebih
pendek. Lakukan latihan “mengulang kata per kata” ini secara bergantian. Latihan ini adalah
pemanasan untuk latihan-latihan berikutnya.
Latihan 2: Rephrasing – Berhadap-hadapan
Duduklah secara berhadap-hadapan dengan murid lain. Murid A mengatakan 1 kalimat
pendek, Murid B mendengar dan kemudian melakukan “rephrasing” – mengulangi pesan
dengan menggunakan kata-kata yang serupa dan dengan struktur kalimat yang sama.
Kembalikan pesan kepada patner Anda dengan mengatur kembali atau mengganti katakatanya.
Pengamat harus memutuskan apakah pesannya masih sama atau tidak. Mereka perlu
membuat keseimbangan antara “Rephrasing” dan mengulangi kata-kata. Jika pengamat
mengatakan bahwa Anda hanya mengulangi kata-kata, cobalah mengubah susunan katakatanya dan menggantinya dengan sinonim-sinonim sampai Anda berhasil mengulang pesan
pembicara dengan menggunakan kata-kata yang berbeda.
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Latihan 3: Mengembalikan Pesan – Berhadap-hadapan
Latihan ini memerlukan konsentrasi dan perhatian penuh. Duduklah secara berhadapan
dengan patner Anda. Pertama amati ekspresi wajah, suasana hati, dan pandanan mata
patner Anda. Murid A mengatakan sesuatu dan Murid B mengembalikannya dengan
menggunakan kata-kata mereka sendiri.
Tanyakan kepada patner Anda apakah pesan yang dikembalikan kembali tersebut benar.
Tanyakan juga padanya apakah Anda sudah selaras dengan perasaan dan suasana hatinya.
Jika Anda berhasil menyelesaikan latihan ini dengan baik, Ketrampilan mendengar reflektif
Anda membuat patner Anda merasa didengarkan dan dimengerti oleh Anda.
Terus lakukan latihan-latihan ini, khususnya latihan mendengar aktif sebanyak yang
diperlukan untuk dapat menguasai keterampilan mendengar ini.
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F2F Rencana Pelajaran
Modul: Pengantar
Pelajaran 6: Disinilah saya

Tujuan
Kita belajar
(Tujuan)

Mempersiapkan Video-Conference
Pada akhir pelajaran ini murid-murid Anda mengetahui bahwa
masyarakat terbentuk dari individu-individu yang unik, mengerti
bagaimana mereka akan berkontribusi pada saat vedeo-conference,
serta mendapat pengalaman dalam merefleksikan pengalaman
mereka.


Kata-kata kunci

Apa yang saya cari
(Kriteria penilaian)

Mengenali apa yang membuat kita unik sebagai individu dan
sebagai masyarakat.
 Mengemukakan ide-ide dan pendapat kita secara menarik,
penuh imajinasi, menyenangkan, serta informative.
Sendiri
Masyarakat
Identitas/Jati Diri
Menjadi Milik
Berkomunikasi



Pembuka :
Itu kentang saya

Murid-murid dapat berkomunikasi dengan jelas dan penuh
dengan imajinasi tentang perasan diri, dan perasaan
masyarakat.
Murid-murid mempersiapkan stu presentari untuk VC
pertama mereka.

Keluarkan kentang dari tas, dan
minta masing-masing murid untuk
mengambil satu kentang. Minta
mereka untuk mengamati kentang
yang telah mereka ambil,dan
“bertemanlah” dengan kentang
tersebut sehingga mereka dapat
memperkenalkannya teman
barunya kepada patner mereka.
Perkenalkan kentang Anda kepada
kelompok Anda dengan cara
memberikan cerita tentang
kentang tersebut; fokuslah pada
ciri-ciri fisik kentang tersebut :
kentang mempunyai banyak mata
sehingga dapat melihat ke segala
arah, kentangnya terjatuh saat
dalam perjalanan ke pasar
sehingga ia mempunyai benjolan.
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Petunjuk bagi Guru
Untuk aktifitas ini, Anda perlu
satu kentang untuk satu murid
dan satu kantong besar.

Analogi ini hampir seperti
tangan yang berat (heavyhanded); masyarakat
terbentuk dari individuindividu, dan jika kita
mengatakan “Oh mereka
semua sama”, maka kita tidak
berusaha untuk mengenal
individu-individu tersebut.

Kemudian minta murid-murid
memperkenalkan kentangnya
kepada patner mereka. Kemudian
minta mereka
mengembalikankentangnya ke
kantong.

Aktifitas yang disarankan

Setelah semua kentang
dimasukkan kembali ke kantong,
tanyakan kepada mereka apakah
mereka setuju dengan pernyataan
bahwa “semua kentang sama”.
Keluarkan kentang-kentang
tersebut dari kantong, dan
tanyakan kepada murid-murid
apakah mereka mengenali “teman”
mereka. Kalau mereka sudah
mendapatkan kentang mereka,
minta mereka untuk menuliskan 1
hal yang unik tentang kentang
mereka.
Gunakan lembar kerangka tugas ini
untuk membantu murid untuk
tetap fokus.
(Resources\Presentation outline for
first VC.doc)

Murid-murid harus membuat satu
karya kolase / lagu / puisi / tarian
rap / presentasi lisan / video /
cerita / drama tentang bagaimana
rasanya menjadi seorang murid di
sekolah dan di komunitas mereka.
Ini kemudian ditunjukkan kepada
sekolah lain sebelum melakukan
vedeo-conference.
Anda dapat minta masing-masing
kelompok murid untuk melakukan
presentasi secara menyeluruh (dan
pilih yang terbaik, atau cuplikan
yang terbaik), atau minta muridmurid untuk bekerja di kelompok
mereka tentang elemen-elemen
yang berbeda dari satu presentasi,
atau semua bekerja secara
bersama-sama.
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Penting untuk mengingat
bahwa sering kali hal yang
paling biasa dari murid-murid
Anda yang akan menjadi hal
yang paling menarik bagi
murid-murid lain.
Powerpoint : Paling baik
membatasi kata-kata seminimum mungkin (tidak lebih
dari 21 kata per slide), dan
jangan menaruh lebih dari 2
gambar dalam satu slide
(gunakan gambar dengan
resolusi tinggi sehingga
gambarnya nampak jelas)
Video : Minta murid
mengambil gambar tentang
sekolah dan
masyarakat/komunitas
mereka dan mengedit
videonya sendiri (jangan lupa
mengikut sertakan ”talkingheads” – potongan-potongan
gambar interview tentang
pengalaman-pengalaman
pribadi).

Photostory 3 : Photostory 3
adalah unduhan gratis dari
Microsoft dimana muridmurid dapat menggabungkan
gambar-gambar tersebut
menjadi video yang kelihatan
professional.
Peta Google : Murid-murid
Anda dapat bekerja secara
bersama-sama untuk
membuat Peta Google (yang
mereka unggah bersama
gambar-gambar, video, dan
tulisan-tulisan mereka supaya
sekolah patner dapat
membicarakan atau
menanyakannya).
Komunitas Face to Faith
Online :
Taruhlah presentasi Anda di
komunitas online sehingga
murid-murid dari sekolah lain
dapat melihatnya. Murid Anda
dapat menambahkan
tambahan informasi dengan
memberikankomentarkomentar di bawahnya.
Pleno

Gunakan WWW/EBI agas murid(Resources\www+ebi.doc)
murid Anda dapat
masuk/membuka presentasi dan
persiapan mereka.
Kegiatan lanjutan/tambahan/ Lihat dokumen “Ikhtisar Modul Pengantar”
pembanding.
(Introduction_module.html) – pilihlah dari Menu

62 | P a g e

Presentasi Vedeo-conference.
Anda dapat memilih media apa saja untuk mempresentasikan informasi Anda. Prioritas
utamanya adalah APA yang Anda komunikasikan. Jadi bacalah penjelasan di bawa ini
sebelum Anda memutuskan BAGAIMANA yang paling baik mempresentasikannya.
Penjelasan :
Dalam presentasi, Anda perlu menunjukkan bagaimana rasanya menjadi seorang murid di
sekolah Anda dan menjadi anggota masyarakat local Anda.
Anda perlu mengkomunikasikan secara jelas:
 Mengapa sekolah Anda special : fikirkan tenang etos atau atmosfernya. Kesempatan
apa yang diberikan sekolah Anda kepada Anda?


Hal-hal yang special untuk bagi Anda. Ini dapat saja mencakup :
o Tempat-tempat / Orang-orang / Waktu-waktu / Makanan-makanan yang
special.

 Hal-hal yang Anda sangat suka lakukan di luar sekolah.
 Hal-hal yang diperingati/dirayakan oleh masyarakat Anda.
 Bagaimana pentingnya arti agama atau kepercayaan dalam komunitas dan
masyarakan Anda?
o Apakah banyak orang ikut berpartisipasi dalam aktifitas keagamaan? (jika ya,
apa itu?)
o Apakah banyak terdapat bangunan-bangunan keagamaan?
Ini akan dipresentasikan dalam VC yang pertama. Usahakan sekitar 5 – 10 menit.
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Hal-hal yang dapat dimasukkan:
Adegan, Cerita, Interview, Kolase, Puisi, Lagu-lagu, Tarian Rap, Dokumentasi, Presentasi lisan, Fotofoto. Atau gabungkan semua diatas menjadi sebuat video sederhana dengan menggunakan
Photostory 3 / Microsoft Movie Maker atau bahkan presentasi Powerpoint.
F2F Rencana Pelajaan

Modul: Pengantar
Pelajaran 7: Video-conference.
Catatan – materi-materi tidak dihubungkan, tetapi nama Folder dan Dokumen dituluskan
dengan huruf miring.

Ingat bahwa video-conference bukanlah ujian, atau prestasi kerja, melainkan
pengalaman pembelajaran yang penting untuk kedua kelompok murid.
Video-conference memberikan kesempatan yang besar, tetapi ini bisa juga menjadi satu
kegagalan! Pastikan bahwa Anda menggunakan petunjuk berikut untuk membantu Anda
mendapatkan manfaat sebanyak mungkin.
Sebelum, pastikan bahwa Anda telah…
 Melakukan reservasi (booking) video-conference Anda melalui website.
 Berbicara dengan guru dari sekolah/sekolah-sekolah yang Anda akan melakukan vedeoconference dengannya. Disini Anda mungkin perlu membicarakan :
1. Topik yang Anda ingin bicarakan dalam VC. (Terangkan dengan jelas apa-apa saja yang
membuat Anda menjadi tidak nyaman; beritahu fasilitator juga. Ada kotak khusus untuk
hal ini dalam website untuk melakukan reservasi/booking untuk videoconference).
2. Presentasi yang akan Anda bicarakan (pastikan Anda telah mengirimkannya ke sekolah
yang Anda akan melakukan video-conference dengannya dan memberikan waktu yang
cukup untuk melihatnya sebelum melakukan video-conference). [Kalau mengirimkan file
yang besar seringkali sulit, jadi kami menyarankan untuk menggunakan fasilitas filesharing di websiste dengan cara melakukan pengaturan dengan sekolah yang lain. Anda
dapat mengirimkan “url” dan passwordnya dengan mudah, dan kemudian mereka dapat
membuka dan menguduh presensati Anda).
3. Pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan oleh murid-murid Anda.


Lakukan reservasi ruangan dan peralatan untuk video-conference Anda (jika diperlukan)
dan periksa dan pastikan peralatannya tidak ada masalah.

Dalam sesi ini, murid-murid akan melakukan video-conference dengan murid-murid yang
mempunyai keyakinan dan budaya yang berbeda dari sekolah-sekolah di seluruh dunia.
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Murid-murid telah melakukan persiapan untuk ini, akan tetapi bisa saja mereka merasa
khawatir dan canggung. Oleh karena itu ingatlah bahwa Anda mempunyai materi-materi
yang banyak untuk membantu mereka. Ingatkan kembali kepada mereka tentang
ketrampilan-ketrampilan untuk melakukan video-conference ini, dan tentang perlunya
melakukan komunikasi dengan saling menghargai.
Pada saat Anda mempersiapkan murid-murid Anda, pastikan bahwa :
 Setiap murid tahu apa yang mereka akan kerjakan / katakan / tanyakan, dan mereka
telah mencatatnya dalam catatan mereka.
 Siapkan poster atau selebaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah mereka
siapkan sebagai pengingat.
 Pastikan mereka mempunyai poster-poster atau selebaran-selebaran untuk
mengingatkan mereka ketrampilan-ketrampilan yang diperlukan untuk suatu
pembicaraan yang saling menghargai.
 Murid-murid dengan tugas khusus untuk mempresentasikan, mencatat, mengatur,
sudah tahu dengan jelas apa yang perlu dilakukan (dan telah melatihnya jika
memungkinkan).
 Murid-murid yang akan mengatakan terima kasih sudah tahu siapa mereka dan apa yang
harus mereka katakan.
Sebelum linknya aktif, cobalah lakukan pemanasan untuk kelompok Anda dengan aktifitas
pemecah kebekuan (“ice breaker”). Gunakan “Sharing Ideas” atau “Listento Me”. Pertama
kali lakukan satu kegiatan yang gembira, kemudian satu lagi yang mendorong mereka untuk
membicarakan peran mereka.
Berikut hanyalah struktur yang disarankan berdasarkan pengalaman kami di berbagai videoconference sebelumnya. Silahkan saja Anda bernegosiasi untuk sesuatu yang lebih focus
dengan fasilitaror dari sekolah patner.
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Selama Video-Conference.
 Atur mikrofon Anda dalam keadaan “Mute” jika memungkinkan.
 Dorong murid-murid untuk mencatat ide-ide, pandangan-pandangan yang muncul.
 Dorong murid-murid untuk berkontribusi.
 Sabar : kadang-kadang memerlukan
waktu sebelum murid-murid dapat ikut
berpartisipasi.
 Ingat bahwa Anda akan dibantu oleh :
Facilitator, yang akan menjaga agar pembicaraan tetap mengalir
Jembatan (bridge), yang akan memastikan bahwa peralatannya bekerja dengan baik
Sesudah video-conference, sesi berikutnya akan difokuskan kepada refleksi, tetapi seringkali
bermanfaat untuk mendorong melakukan pleno secara singkat dengan murid-murid yang
baru saja melakukan VC, karena ini akan membantu mereka mengingat hal-hal yang telah
dibicarakan.
Sesudah Video-conference
 Gunakan analisa WWW/EBI (Resources\www+ebi.doc)
 Minta murid untuk menulis di buku harian mereka atau membuat catatan untuk
referensi bagi kebutuhan nanti (“Sharing our Ideas”)
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F2F Rencana Pelajaran
Modul: pengantar
Pelajaran 8: Review and Refleksi.

Tujuan

Untuk merefleksikan pengalaman dari video-conference dan apa
yang telah mereka pelajari tentang keyakinan dan pengalaman
orang lain.
Untuk mencari persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan
dalam keyakinan dan kehidupan orang lain.

Kita belajar
(Tujuan)

Pada akhir pelajaran ini murid-murid Anda mengetahui bagaimana
merefleksikan pembelajaran penting yang mereka telah dapatkan,
mengerti bahwa ada persamaan-persamaan dan perbedaanperbedaan, serta mendapat pengalaman dalam merefleksikan
pembelajaran dan pengembangan mereka.
 Menganalisa dan mengevaluasi kontribusi kita sendiri pada VC.
 Membuat target peningkatan yang berarti dan realistic.
 Mengenali persamaan-persamaan dengan orang-orang dengan
agama dan keyakinan yang berbeda.
Refleksi
Review
Penentuan Target
Mengenali
Persamaan
Perbedaan

Kata-kata kunci

Apa yang saya cari
(Kriteria penilaian)





Merefleksikan partisipasi mereka sendiri dan partisipasi orang lain.
Mengenali pesamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dalam
kehidupan, pendapat dan kepercayaan orang lain.
Petunjuk bagi Guru

Pembuka

Aktifitas yang disarankan :
Pergi Memancing.
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Mulai dengan membuat
rangkuman tentang sesi videoconference.
Buatlah “Sharing our Ideas” yang
pendek tentang apa yang dapat
diingat oleh murid-murid.
Kemudian minta murid-murid
mengisi lembar refleksi yang akan
membantu mereka untuk
menyiapkan mereka untuk sisa
pelajaran.
Aktifitas untuk seluruh kelas : Pergi
Memancing di wadah/bejana yang
berada di tengah-tengah lingkaran
atau tapal kuda yang kita taruh
potongan-potongan kertas yang

(Resources\vc reflection.doc)

(Resources/Fish Feedback.doc)

berisi pertanyaan-pertanyaan.
Taruhlah kertas-kertas tersebut
secara telungkup dalam wadah
tersebut. Ingatlah untuk
menyiapkan kertas-kertas kosong
untuk menambah pertanyaanpertanyaan.
Murid-murid diundang oleh guru
untuk memancing sebuah
pertanyaan dan kemudian
membacanya dengan keras untuk
kemudian didiskusikan.
Kalau Anda mempunyai poster dari
kertas tempel (“post-it”) dan pena,
pada akhir setiap diskusi, undang
murid-murid (atau seorang murid
dari masing-masing
kelompok/pasangan) untuk berdiri
menuju poster untuk membuat
komentar dengan pena tersebut.
Kalau diskusinya lambat, pakailah
“Sharingour Ideas” pendek (20-30
detik) untuk mengumpulkan ideide/pendapat-pendapat.
Ulangi aktifitas ini selama
diskusinya masih berjalan dengan
baik dan bermanfaat, serta
memberikan hasil. Sebagian dari
ikannya sengaja dibuat kosong
sehingga murid atau guru dapat
menuliskan komentar mereka
sendiri.
Doronglah murid untuk
berpartisipasi dengan memberikan
tanda dengan :
 ‘Nama, apa pendapat Anda
tentang hal ini?’
 ‘Nama, apakah Anda setuju
dengan apa yang baru saja
dikatakan oleh nama?’
 ‘Nama, dapakah Anda
menambahkan hal lain pada
poin ini?’
Yakinkan bahwa murid-murid
merasa aman dalam memberikan
kontribusi dan bahwa
poin/pendapat mereka dihargai.
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(Atur printer Anda ke “6
halaman per kertas”, dan
cetak pada kertas dengan
ukuran yang cukup enak untuk
dibaca).
Guru merfungsi sebagai
fasilitator. Anda mungkin
perlu memakai “Discussion
with Token”. Kalau Anda
merasa bahwa diskusinya
didominasi oleh beberapa
orang dan Anda khawatir
sebagian murid tidak
berpartisipasi.

Pertanyaan Tanggapan

Minta murid-murid untuk bekerja
bersama-sama dalam kelompokkelompok
yang
baru
dan
menuliskan 5 pertanyaan 5
pertanyaan yang mereka ingin
mengetahui jawabannya.(misalnya
pada akhir modul atau setelah VC).

Pleno
Kirimi kamu sebuah postcard

Dorong murid-murid untuk melihat
kembali refleksi mereka pada akhir
modul, dan menyelesaikannya
dengan aktifitas terakhir yang
dapat mempertajam dan
menfokuskan pemikiran mereka
secara positif.
Berilah masing-masing murid
sebuah gambar postcard yang
dibuat di daerah Anda. Minta
mereka secara individu
merangkum pengalaman mereka
dan menulisnya dalam beberapa
kata dibelakang postcard dan
mengirimkannya ke :
 Tim TBFF di London.
 Sekolah Patner mereka
 Kepala sekolah mereka
 Orang tua mereka

Minta
murid-murid
mengunggah
pertanyaanpertanyaan ini ke komunitas
online, dan terlibat dalam
dialog dengan orang-orang
yang memberikan tanggapan
(Mungkin
Anda
perlu
memberikan tanda kepada
sekolah patner Anda untuk
menjawab)

Postcard untuk Tim TBFF
Dikirimkan ke:
Ruth Turner,
CEO The Tony Blair Faith
Foundation
PO Box 60519
London
W1 7JU

Kirimkan postcardnya!
Kegiatan lanjutan/tambahan/ Lihat dokumen “Ikhtisar Modul Pengantar”
pembanding.
(Introduction_module.html) – pilihlah dari Menu
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Nama______________________

EBI

Grup

Individu

WWW

Fikirkan pertanyaan-pertanyaan berikut, dan tuliskan 2 poin untuk masingmasing pertanyaan. Kalau Anda merasa macet, lanjutkan saja ke pertanyaan
berikutnya.
 Hal yang paling menarik bagi saya yang telah saya pelajari adalah…

 Hal-hal yang sekolah kita punya kesamaan adalah …

 Hal-hal yang sekolah kita punya perbedaan adalah …

 Hal-hal dimana masyarakat kita mempunyai kesamaan adalah…
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 Hal-hal dimana masyarakat kita mempunyai perbedaan…

 Sesuatu yang baru yang telah saya pelajari tentang kepercayaan orang lain

adalah…

 Saya kaget sekali mempelajari .........

 Kata-kata kunci dari hari iniadalah…

 Satu hal yang paling membuat saya berfikir adalah…

 Saya ingin tahu lebih banyak tentang…



Pemikiran-pemikiran kami:
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Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung C Lantai 17
Jl. Jenderal Sudirman - Senayan
Jakarta 10270

Phone. (+62-21) 5709425
Fax. (+62-21) 5733127
Email: aspnetind@cbn.net.id
Website: kniu.kemdikbud.go.id
www.aspnetind.org

