
SAHABAT KOTA  MEI 2010: MODUL MENCIPTA 

GAGASAN SOSIAL 

Tujuan • Peserta menemukan isu sosial yang menarik 

• Peserta menyadari memiliki potensi diri untuk mendukung gagasan 

sosial 

• Peserta menciptakan sebuah gagasan sosial  berdasarkan ketertarikan 

dan potensi yang dimiliki 

Isi Berbagi kekuatan dan  keunikan diri 

Berbagi isu sosial yang menarik 

Menciptakan gagasan sosial sederhana yang realistis 

 

Bahan dan Media • Kertas Reuse 

• Alat tulis, crayon, spidol 

• Plano , karton 

 

• Laptop 

• Pengeras suara (loud speaker) 

 

 

Metode • Berbagi citra diri 

• Menggali pengalaman sehari-hari 

• Menunjukkan keunikan dan kekuatan 

• Form isian sederhana 

• Puisi 

• Joget 

 

Kerangka sesi Perkenalan (15’) 

Mengeksplorasi isu sosial disekitar kita (45’) 

Menunjukkan kekuatan diri (30’) 

Menggagas ide sosial sederhana (30’) 

Presentasi memukau (30’) 



 

Menggagas produk sosial dari keseharian kita 

Panduan Sesi 

 

Sebelum Sesi : 

Persiapkan bahan dan media belajar : kertas reuse,  

Putarkan lagu-lagu yang membuat suasana ruang belajar menjadi nyaman 

Pengantar : 

Jelaskan mengenai tujuan yang ingin dicapai dari sesi ini. 

Pesan Kunci : 

Setiap individu memiliki empati dan panggilan terhadap suatu fenomena sosial tertentu disekitarnya 

Setiap individu memiliki potensi dan keunikan diri untuk memberikan kontribusi sosial pada masyarakat 

Sebuah gagasan sosial hendaknya lahir dari panggilan diri dijawab dengan kekuatan dan passion yang 

dimilki 

Latihan Metode Tujuan 

Latihan 1. Menemukan 

Isu Sosial  

Menceritakan fenomena 

sosial yang menarik selama 6 

jam terakhir 

Peserta diajak untuk menemukan isu 

sosial yang menarik dan menjadi 

keprihatinan dari keseharian 

Latihan 2. Menunjukkan 

keunikan diri 

Menunjukkan keunikan diri 

dengan menari (dance)  

Peserta menyadari setiap individu 

memiliki kekutan dan keunikan masing-

masing 

Latihan 3. Menggagas ide 

sosial 

 

Meramu keprihatinan sosial, 

kekuatan diri menjadi 

gagasan sosial sederhana 

yang realistis 

Peserta menyadari bahwa kontribusi sosial 

dapat dimulai dari sesuatu yang telah 

dimiliki selama ini 

 

 

 



 

Latihan 1. Menemukan Isu Sosial 

Petunjuk Untuk Fasilitator 

 

Menemukan Isu Sosial 

Waktu : 45 menit 

Bahan yang diperlukan  

Proses 

• Fasilitator meminta masing-masing peserta untuk menceritakan 1 fenomena sosial yang menarik yang 

dilihat hari ini 

• Waktu berceita dapat dibatasi sesuai kerangka sesi dan waktu yang dimiliki  

• Fasilitator mengajak peserta untuk merefleksikan kembali, betapa dalam kesehariannya, para peserta 

menjumpai fenomena-fenomena sosial yang menarik 

• Fasilitator meminta peserta untuk menemukan 1 permasalahan sosial di sekitarnya yang sangat 

mengganggu atau menjadi greget bagi peserta 

 

Share dapat dilakukan dalam kelompok besar / kecil sesuai kebutuhan 

Latihan 2. Mencari Solusi Sosial 

Petunjuk Untuk Fasilitator 



Menunjukkan keunikan diri 

Waktu : 30 menit 

Media dan Bahan yang diperlukan  

Laptop, loud speaker, kertas reuse ukuran a4 , alat tulis  

Proses 

• Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan 2 keunikan (kelebihan dan kekuatan) diri masing-masing 

pada selembar kertas a4.peserta diminta untuk tidak menunjukkan tulisannya kepada peserta lainnya  

• Cukup 5 menit untuk menuliskan keunikan diri 

• Fasilitator meminta seluruh peserta berdiri dan membentuk lingkaran 

• Fasilitator memutarkan sebuah lagu dengan irama yang cocok untuk mengajak peserta bergerak 

• Selama lagu diputar, setiap peserta bergiliran memperagakan 2 keunikan dirinya (di tengah lingkaran), 

diakhiri dengan menunjukkan tulisan keunikan  diri pada peserta lain 

• Fasilitator mengajak peserta untuk merefleksikan kekuatan diri  yang dapat dikontribusikan untuk 

mencipta gagasan sosial dalam menjawab keprihatinan sosial yang ditemukan 

 

Latihan 3. Gagasan sosial konkrit 

Petunjuk Untuk Fasilitator 

Waktu : 30 menit 

Bahan yang diperlukan 

Contoh isian form gagasan sosial berbasis kekuatan diri 

Kertas reuse a4, alat tulis 

Proses 

• Dibutuhkan 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rundown 

Aktivitas Waktu Keterangan  

Perkenalan  

 

 

15:30-15:45 

15’ 

Setiap peserta diminta memperkenalkan diri 

dengan menunjukkan gerakan sesuai hal yang 

berhubungan dengan huruf depan namanya 

Contoh: Nina � Nekad (gerakan orang 

nekad) , Dimas � Dor (gerakan menembak) 

Mengeksplorasi fenomena sosial 

Sharing 

30’ 

15:45-16:15 

Peserta diminta untuk menceritakan 

fenomena sosial yang unik dan menarik yang 

dilihat pada hari ini. Lama bercerita cukup 1 

menit! 

Refleksi  

Menemukan keprihatinan sosial 

15’ 

16:15-16:30 

 

Fasilitator menyampaikan pesan kunci, 

mengajak peserta menemukan 1 keprihatinan 

sosial yang paling dekat dalam keseharian  

Menunjukkan keunikan diri 30’ Peserta menuliskan dan memperagakan 2 

keunikan (kekuatan) diri kepada peserta lain 



Kertas a4 , alat tulis 16:30-17:00 sesuai irama lagu yang diputarkan 

Refleksi 

Kontribusi dari keunikan diri 

15’ 

17:00-17:15 

Fasilitator mengajak peserta merefleksikan 

kekuatan diri apa yang dimiliki untuk 

berkontribusi memecahkan permasalahan 

sosial yang ditemukan 

Gagasan 

Presentasi memukau 

Kertas a4,contoh gagasan sosial, alat 

tulis 

45’ 

17:15-17:45 

Fasilitator mengajak peserta menemukan 1 

gagasan sosial  kreatif hasil ramuan dari 

keprihatinan , dan kekuatan diri 

Fasilitator menunjukkan form 

Wrap up  What u see , what u have, what u can do 

Sebagai landasan dasar untuk sebuah gagasan 

sosial yang berkembang, dilakukan sepenuh 

hati 

Inovasi sosial dalam kegiatan sehari2 



Menggagas inovasi sosialMenggagas inovasi sosialMenggagas inovasi sosialMenggagas inovasi sosial    
    

Permasalahan sosial yang menjadi 
keprihatinan 

 
WHAT U SEE? 

Kekuatan diri yang dimiliki untuk 

menjawab permasalahan sosial 

WHAT U HAVE? 

 

 

Ide kegiatan sosial yang 

konkrit 

 

WHAT U CAN DO! 

 

Budaya Bullying SD 

 

Teman susah bayar uang sekolah 

 

Eksploitasi anak jalanan 

 

Anak jalanan di rumah belajar ciroyom 

 

 

Supir angkot frustasi 

Jago main basket 

 

Jago komunikasi, punya barang bekas 

 

Suka makan permen, suka kumpul bareng 

temen 

Nyanyi, eksis, puisi 

 

 

Punya duit lebih sisa uang jajan, suka 

Bikin pelatihan basket gratis 

tanpa kata kasar dan bully 

Bikin garage sale disekolah 

untuk biaya pendidikan teman 

 

Kampanye beri permen untuk 

ganti uang bagi anak jalanan  

Acara menyanyi bersama dan 

membuat puisi tentang kisah 

anak jalanan 

Acara rutin ngangkot keliling 

kota seminggu sekali , 



kumpul bareng temen-temen melestarikan angkot 

 


