
Kami memulai penyelidikan!
Temanya adalah SDGs (Sustainable Development 
Goals)

Pada tahun 2019, Anak Kelas 1-Kaede memahami 
realita yang bermasalah di dunia dari 「The State of 

the World’s Children 2009 

」

Kami mulai memikirkan apa yang harus kami lakukan 
sekarang.



The State of the World’s Children
Kesehatan Ibu Hamil dan Bayi Baru Lahir

https://www.youtube.com/watch?v=Kyu47FEoKgc

Kami melakukan sharing opini dengan kelompok masing-masing (6 
orang teman-teman yang duduk bersebelahan.)

• Setelah melihat video tersebut, apakah masalah yang ada di pikiran kamu?
• Apakah solusi yang ada untuk masalah seperti ini?
• Cocok dengan SDGs nomor berapakah masalah ini?

↓

Kami telah membentuk kelompok penyelidikan untuk mempelajari 
lebih dalam masalah ini.

https://www.youtube.com/watch?v=Kyu47FEoKgc

Kami melakukan sharing opini dengan kelompok masing-masing (6 
orang teman-teman yang duduk bersebelahan.)

• Setelah melihat video tersebut, apakah masalah yang ada di pikiran kamu?
• Apakah solusi yang ada untuk masalah seperti ini?
• Cocok dengan SDGs nomor berapakah masalah ini?

↓

Kami telah membentuk kelompok penyelidikan untuk mempelajari 
lebih dalam masalah ini.



List Anggota dan Tema, Tujuan (Goal) SDGs Kelompok

1 Kitani, Nakamura, Takamori, Sakamoto Menciptakan kota yang aman dan 
terjamin

Goal 11

2 Morishita, Mitsutome, Matsumoto, Takeba Kunci untuk mengakhiri kelaparan Goal 2

3 Uchida, Koizumi, Hayakawa, Shimomori Air kehidupan mengambil nyawa Goal 6

4 Aikawa, Itou, Nozaki, Taga, Sugama Menghapuskan Kelaparan Goal 2

5 Akino, Uchiyama, Takazuka Mari pelajari SDGs lewat permainan Kewirausahawan

6 Andou, Kinoshita, Nozawa, Suzuki, Araya Memperkenalkan inisiatif kelas:
Selamatkan dunia dengan celengan

Kewirausahawan

7 Itou, Uesugi, Ookura, Noguchi Kesehatan dan kesejahteraan untuk 
semua

Goal 3

8 Ubara, Enomoto, Katahira, Naemura, Kanbou Buku catatan ibu dan anak yang 
tersebar di seluruh dunia

Goal 3

9 Ueno, Torii, Tanaka, Takashiro Air dan toilet yang aman Goal 6



Goal 2 Menghapuskan kelaparan

Goal 3 Kesehatan dan kesejahteraan untuk semua

Goal 6 Air dan toilet yang aman

Goal 11 Menciptakan kota yang dapat terus dihidupi

+ Mari kita pikirkan dengan jalan berpikir kewiraswastaan, hal-
hal apayang harus kita lakukan untuk mencapai goals tersebut!

↓

• Ayo mengambil data dari 

• Mari kita selidiki apakah perubahan yang dapat di lihat dari data 
tersebut pada tahun 2019 ini

• Negara mana yang nya?
Website UNICEF “The State of the World’s Children: Backnumber”
Website PLAN International “Memahami PLAN: Detail negara tempat beraktivitas”
Website Alun-Alun Global JICA “Website Berguna Bagi Guru dan Siswa”



Kelompok

• Data yang diambil dari The State of The World’s Children 2009

• Apa perubahan yang terjadi dari data pada tahun 2019?

• Negara mana yang, jika kamu lanjutkan penyelidikan lebih lanjut sesuai tema 
kamu, dapat menghasilkan rangkuman yang dalam (detail)?


