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PEREMPUAN

WANITA

Ibu
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Kata Sifat

Panggilan
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Kata  …
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permaisuri

istri

sedang

menstruasi,  

datang bulan, 

haid, … 

hawaempu

gadis

perawan

rahimkandungan

putri

bini

selir

(E)makOma 

MbakMbok



Kumpulan surat Kartini ini diterbitkan pada 

1911 oleh pemerintah Belanda dengan judul

Door Duisternis tot Licht yang arti

harfiahnya "Dari Kegelapan Menuju Cahaya„

…

Raden Adjeng Kartini
lahir di Jepara, 21 April 1879

dan meninggal di usia 25 tahun

sebagai Raden Ayu Kartini pada 17 

September 1904

Di masa hidupnya yang

singkat itu, Kartini bersurat

menyurat dengan beberapa

perempuan Belanda. 

Sampai usia 12 tahun, 

Kartini bersekolah di ELS

(Europese Lagere School), 
di mana Kartini juga belajar

bahasa Belanda.

Kartini

beruntung, walau

dipingit, ia boleh

belajar secara

mandiri di rumah.

Kartini adalah

pahlawan wanita

yang dikenal sebagai

pelopor kebangkitan

perempuan pribumi.

…

Suaminya mendukung

mimpinya dengan

mendirikan sekolah

untuk kaum perempuan.

…

Siapa nama perempuan ini?

Dari mana dia berasal?  

Kapan dia lahir? 

Apakah masih hidup? 

1. Dia hanya boleh

sekolah sampai

usianya 12 tahun. 

Tetapi mengapa

dia beruntung? 

Apa judul buku surat-surat Kartini?

Kapan buku itu terbit? 

Siapa yang menerbitkan buku itu? 

Sampai usia berapa

Kartini bersekolah di ELS?

Dia belajar bahasa apa di 

sekolah itu?  

Siapa yang

mendukung Kartini

untuk mendirikan

sekolah untuk

perempuan?

Dengan siapa Kartini

bersurat menyurat? 

2. 3.

4.

5

6.

https://id.wikipedia.org/wiki/ELS
https://id.wikipedia.org/wiki/Pribumi


Semboyan Kartini

"Tahukah engkau semboyanku? 

Aku mau! 
Dua patah kata yang ringkas itu

sudah beberapa kali mendukung

dan membawa aku melintasi

gunung keberatan dan

kesusahan. Kata Aku tiada

dapat! melenyapkan rasa 

berani. Kalimat 'Aku mau!' 

membuat kita mudah mendaki

puncak gunung."

Ayo lihat

sinonimnya:

kamu

moto

singkat

telah

tidak
menghilangkan



6 Tokoh Wanita Idola 

dari Indonesia 

Jaman Milenial

Siapakah tokoh 

wanita idolamu?

TRI RISMAHARINIMERRY RIANA

MAUDY AYUNDA

SUSI PUDJIASTUTI NAJWA SHIHAB SRI MULYANI

Mereka menjadi 

idola karena ...

CERDAS TEGAS

Sumber:
https://www.beautynesia.id/berita

-career/6-tokoh-wanita-inspiratif-

indonesia-yang-cocok-jadi-

panutan/b-187443
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6 Tokoh Wanita Idola 

dari penjuru Dunia 

dari jaman ke jaman 

Siapakah tokoh 

wanita idolamu?

COCO CHANNEL

1883-1971

BILLY HOLIDAY

1915-1959

MOTHER TERESA

1910 -1997

MARIE CURIE

1867-1934
ANGELA MERKEL

Mereka menjadi 

idola karena ...

HELEN KELLER

1880-1968
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Tokoh wanita idola saya? 
Mary Woll Stone Craft dari Inggris. 

Seperti Kartini, tetapi Mary berasal dari

keluarga biasa dan orangtuanya tidak

mengurus anaknya. Dia hidup satu abad

sebelum Kartini dan tuliskannya

adalahprotes dan inspirasi untuk

emansipasi.

Dyah, Hamburg

Tokoh Wanita Idola Bagi saya, wanita yang paling hebat di 

dunia adalah ibuku. Memang beliau 

bukan seorang tokoh terkenal, tetapi ia 

hebat sekali, bisa belajar segalanya 

secara autodidak: membaca, menulis, 

mendidik anak dan lainnya. Sekarang 

anak-anaknya sarjana semua... bahkan 

guru besar sebuah universitas.

RianSiapa perempuan idola

saya?

Idola saya Jane Goodhall dan

Biruté Galdikas.

Sudah lama mereka peneliti

primata dan menjaga

lingkungan dan alam. Mereka

melindungi Gorila dan Orang-

Utan.

Salam.

Gesa, Hamburg

Tahukah kamu? 

Mary Woll Stone Craft (1759-1797) gadis asal Inggris, lahir dari keluarga

berantakan, ayah pemabuk,  ibu kelahiran Irlandia yang tak peduli. 

Ia jadi gadis revolusioner. Tulisannya A Vindication of the Rights of Woman (1792) 

bergema selama berabad-abad. Mary menyerukan hak pendidikan, pekerjaan, 

independen dan politik yang harus diberikan kepada perempuan.

Ia adalah perempuan pemberani yang menbela perempuan, menyerang jiwa

tentara, menggasak kaum bangsawan. Ia juga mengkritik keadaan ekonomi yang

menjadi pokok asal kemudharatan dan kemiskinan di kalangan perempuan.

Siapakah 

tokoh wanita 

idolamu?
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mendidik anak dan lainnya. Sekarang 

anak-anaknya sarjana semua... bahkan 

guru besar sebuah universitas.

RianSiapa perempuan idola

saya?

Idola saya Jane Goodhall dan

Biruté Galdikas.

Sudah lama mereka peneliti

primata dan menjaga

lingkungan dan alam. Mereka

melindungi Gorila dan Orang-

Utan.

Salam.

Gesa, Hamburg

Tahukah kamu? 

Mary Woll Stone Craft (1759-1797) gadis asal Inggris, lahir dari keluarga

berantakan, ayah pemabuk,  ibu kelahiran Irlandia yang tak peduli. 

Ia jadi gadis revolusioner. Tulisannya A Vindication of the Rights of Woman (1792) 

bergema selama berabad-abad. Mary menyerukan hak pendidikan, pekerjaan, 

independen dan politik yang harus diberikan kepada perempuan.

Ia adalah perempuan pemberani yang menbela perempuan, menyerang jiwa

tentara, menggasak kaum bangsawan. Ia juga mengkritik keadaan ekonomi yang

menjadi pokok asal kemudharatan dan kemiskinan di kalangan perempuan.

Siapakah 

tokoh wanita 
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Pekerjaan Rumah:

Kirim tulisan pendek tentang perempuan

idolamu, atau…

Tulis peribahasa, kata mutiara tentang

perempuan.

Tokoh Wanita Idola

Siapa perempuan idola saya?

Idola saya Jane Goodhall dan Biruté

Galdikas.

Sudah lama mereka peneliti primata

dan menjaga lingkungan dan alam. 

Mereka melindungi Gorila dan Orang-

Utan.

Salam. Gesa, Hamburg

Siapakah tokoh wanita 

idolamu?

Wanita idola saya adalah Joan Baez, penyanyi dan aktivis dari Amerika Serikat. 

Ayahnya dari Meksiko dan dia sebagai anak sering menjadi korban rasisme. 

Kemudian dia berjuang menentang rasisme - Martin Luther King adalah sahabatnya! 

Aktivitasnya untuk perdamaian sangat terkenal.

Saya sangat mengagumi keberaniannya, contohnya selama pengepungan Sarajevo 

dia pergi ke sana untuk meningkatkan perhatian dunia terhadap perang itu. 

Giorgio, Hamburg.

Tokoh wanita idola saya? 
Mary Woll Stone Craft dari Inggris. 

Seperti Kartini, tetapi Mary berasal dari

keluarga biasa dan orangtuanya tidak

mengurus anaknya. Dia hidup satu abad

sebelum Kartini dan tulisannya adalah

protes masa itu (1759-1797) dan

inspirasi untuk emansipasi sampai kini.

Dyah, Hamburg

Kelas BIPA KJRI Hamburg

Tema Perempuan, 21 April 2021

Marie Curie. 

Vivian Westwood

Hellen Keller

Madonna

Malala 



Di belakang laki-laki hebat 

ada perempuan yang hebat, 

tetapi jangan lupa: Di 

belakang perempuan yang 

hebat ada pembantu yang 

hebat.

Setinggi-tinggi karir 

perempuan, tugas utamanya 

adalah di rumah.

Apa pendapat 

Anda tentang isi 

ungkapan ini?

Sorga ada

di telapak kaki

ibu.

Perempuan bisa melakukan

banyak tugas pada saat

bersamaan.
(Tilmann, pendapat umum)

Wanita kuat tidak

menyerah, mereka pergi

berperang.
(Sarah)

Kebanyakan perempuan

lebih sadar memilih pakaian

tidurnya daripada memilih

pasangannya. 
(Ecie mengutip Coco Channel) 

Ayo cari kata 

mutiara yang 

kamu kenal 

tentang wanita!

Kumpulan
Kata-Kata

untuk

Diskusi

Wanita dan sapi harus dari

kampung kamu sendiri.
(Giorgio, kalimat dari Italia) 


