
Rasa Hormat dan Batasan
Peserta akan dapat memahami dengan lebih baik tentang sudut pandang dan
perasaan orang lain dalam hal membagikan informasi pribadi secara online.

Materi
Handout Memahami dan Mengutarakan Perasaan Orang Lain



Memahami dan Mengutarakan Perasaan Kepada
Orang Lain

Handout

Interaksi Kelas

Minta peserta untuk berpasang-pasangan dan berikan salinan Skenario berikut
kepada setiap peserta: Handout Peserta.

Berikan waktu 15 menit kepada peserta untuk membaca dan mendiskusikan
skenario itu.

Berjalanlah keliling ruangan dan bantu para peserta dengan arahan tambahan dari
guru yang tertulis di handout.

Diskusi

Ajukan Pertanyaan ke Siswa Anda

Apa kesamaan dari skenario itu?

Manakah skenario yang paling sulit didiskusikan? Skenario yang paling mudah?
Kenapa?

Bagaimana kamu menangani setiap skenario yang terjadi?

Bagaimana cara kamu melindungi diri dari jenis penyerangan terhadap privasi
lainnya?

Interaksi Kelas

Beri tahu peserta bahwa beberapa bentuk pengintaian sebenarnya ilegal dan,
hampir dalam semua kasus, tindakan mengintai sangat tidak etis. Dalam hubungan
lain, orang-orang ingin membagikan beragam informasi tentang dirinya. Jenis
informasi yang dibagikan ini beralasan dan dalam taraf wajar.



Tugas

Bagian Satu

Beri Tahu Siswa Anda

Sekarang, kita akan melanjutkan ke skenario yang baru saja kita bicarakan.

Dalam lembaran yang kamu pegang, gambar dua komik strip yang berbeda [jika
peserta tidak tertarik dengan ide ini, sarankan untuk menulis cerita pendek saja]
yang menggambarkan:

1. Skenario saat kamu merasa batasanmu, atau orang lain, tidak dihormati dan
reaksi apa yang kamu harapkan dari orang lain.

2. Skenario lain saat kamu merasa batasanmu, atau orang lain, dihormati dan
bagaimana orang lain menunjukkan rasa hormat dan kebaikannya.

Tugas

Beri waktu 30 menit kepada peserta untuk menyelesaikan komiknya.
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