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KEMBANG BELAJAR
Sesuai visi Sekolah Kembang, setiap anggota Keluarga Kembang diharapkan menjadi pembelajar

sepanjang hayat. Bulan September menjadi bulan belajar bagi staf dan guru Kembang. 

Kami mengikuti beragam sesi belajar sebagai bagian dari Program Pengembangan Profesional

Kembang. Tidak hanya belajar sebagai peserta, kami juga belajar menjadi pembicara di luar

lingkungan Sekolah Kembang. 

 

Mari ikuti perjalanan belajar kami di edisi Kabar Kembang kali ini!

Kabar Kembang



Beranda 
Agenda Oktober di Kembang

Hari Pertama Sekolah Kuartal 2

Tahun ajaran 2019 - 2020

 

Selamat datang kembali ke sekolah,

Keluarga Kembang! Mari kita sambut

kuartal kedua Kembang dengan penuh

semangat dan senyum bahagia.

7

KELAS BELAJAR ORANG TUA

PUBERTAS 101

(Khusus kelas 4, 5, dan 6)

Narasumber: Ibu Andin dan Ibu Tia

 

Pembicaraan seputar pendidikan

seksual bersama anak-anak kadang

membingungkan untuk dimulai. B

ukan karena penguasaan materi yang

tidak baik, tetapi cara penyampaian

dan pemilahan isu-isu seksualitas yang

dapat disampaikan kepada anak sesuai

usianya. 

 

Dalam kelas ini, Ibu Andin dan Ibu Tia

akan berbagi mengenai topik-topik

pendidikan kesehatan seksual yang

dapat dibagi kepada anak-anak berikut

cara komunikasinya.

12

OPEN HOUSE SEKOLAH DASAR

TAHUN AJARAN 2020-2021

 

PEMBUKAAN PENDAFTARAN MURID

BARU TK & SD TAHUN AJARAN 2020-

2021

16

#KUMPULBERSAMA

MAULID NABI MUHAMMAD SAW

 

Anak-anak akan belajar mengenai arti

maulid dan mengenal sosok Nabi

Muhammad. 

 

Acara ini dilaksanakan bersama di

seluruh tingkat pendidikan: KB, TK, dan

SD. 

25

KOPI PAGI KEMBANG

KELAS HOST: SD3

18

OPEN HOUSE KELOMPOK BERMAIN &

TAMAN KANAK-KANAK

TAHUN AJARAN 2020-2021

19



Beranda 
Agenda Oktober di Kembang

TEMU PENDIDIK NUSANTARA

 

Ajang tahunan Komunitas Guru Belajar

ini menghadirkan kelas-kelas belajar

yang dapat diikuti pendidik dan orang

tua. Tahun ini, Sekolah Kembang

kembali.  mengirimkan perwakilan

untuk mengisi kelas di TPN. Beberapa

guru Kembang akan berpartisipasi

dengan mengisi kelas Kemerdekaan

dan kelas Kompetensi. 

25-27

Upacara hari Sumpah Pemuda

28

WORKSHOP BELAJAR 7 INDERA 

SEKOLAH KEMBANG & PETAK PINTAR

09.00 - 15.00 | Sekolah Kembang

Narasumber: Anne Sani, S.Psi, Psikolog &

Lestia Primayanti, S.Psi

 

Workshop ini memberikan dasar-dasar

pengetahuan sensori, berikut cara kerja

dan bagaimana interaksi anterindera

mempengaruhi kinerja belajar

akademik, perilaku, serta keterampilan

adaptif dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Biaya 

Rp500.000,00 untuk umum

Rp475.000,00 khusus Keluarga

Kembang

 

Pendaftaran: WA 0877-536-226-44

26

Batas akhir pendaftaran TK & SD

Kembang tahun ajaran 2020-2021

gelombang 1

31



LEPAS-SAMBUT ANGGOTA 
KELUARGA KEMBANG

27 September 2019 adalah hari terakhir Ibu

Nae mengajar di Kelompok Bermain

Kembang. Perasaan saya sebagai salah satu

orang yang sudah bekerja sama dengan beliau

lebih dari 3 tahun di Kelompok Bermain tentu

sangat kehilangan. Sedih sekali

membayangkan tidak akan melihat lagi

sosoknya yang sering berbagi canda dan tawa

bersama anak-anak di sekolah serta guru-guru

yang lain. 

 

Banyak hal yang akan kami rindukan dari Ibu

Nae. Seperti, kemahirannya membuat

prakarya, sifatnya yang humoris, dan teladan

kesabaran saat menghadapi beragam situasi. 

 

Pada hari terakhir itu, Keluarga Kembang

mengadakan perpisahan untuk Ibu Nae.

Suasana haru terasa saat Ibu Inez

memberikan pengantar perpisahan dan

cindera mata dari Kembang untuk Ibu Nae.

Tak sedikit dari kami yang menitikkan air

mata. 

 

Semoga kenangan-kenangan yang Ibu Nae

alami di Kelompok Bermain Kembang akan

menjadi kenangan yang berharga. Teriring

doa dan harapan yang terbaik dari kami untuk

keluarga Ibu Nae. Sampai jumpa di lain waktu!

Halo, nama saya Estu. Saya lahir dan besar di

Lampung. Saya tinggal di Depok sejak mulai

kuliah hingga saat ini. Saya belajar di Fakultas

Psikologi Universitas Indonesia. Saya sangat

tertarik dengan dunia pendidikan dan

psikologi pendidikan. 

 

Di waktu senggang, saya mengisi waktu

dengan membuat karya seni rupa dan

menghibur diri dengan bernyanyi. Saya juga

berusaha berbagi pengalaman dan

membantu orang-orang di sekitar saya

dengan menjadi relawan. 

 

Harapan saya, saya dapat belajar dan

menambah pengalaman bersama rekan-

rekan dan tentunya anak-anak di Sekolah

Kembang. Semoga saya dapat menjalani

pengalaman baru ini dengan lancar dan

penuh semangat!

Cerita dari Kelompok Bermain
oleh Ibu Octa & Ibu Estu



BERKENALAN DENGAN PROGRAM
PENGEMBANGAN PROFESIONAL

Memasuki tahun kedua di Kembang, saya merasa

senang dan nyaman bekerja di sini. Saya merasa

tinggal dalam lingkungan yang mendukung, baik

secara personal maupun profesional. Sebagai

karyawan Kembang, kami sangat dianjurkan untuk

terus mengembangkan diri. Belajar beragam ilmu

dan keterampilan, baik yang sesuai dengan

pekerjaan saat ini, maupun yang menjadi minat

pribadi karyawan. Semua kelas atau pelatihan yang

kami ikuti terekam dalam Program Pengembangan

Profesional.

Saat belajar di kelas Ngemong, saya mendapatkan

hal-hal baru  mengenai pengasuhan anak, nutrisi

bagi anak dan balita, dan masukan mengenai

tumbuh kembang anak yang sesuai dengan usianya.

Sedangkan saat mengikuti seminar Matematika,

saya belajar mengenai tahapan belajar Matematika

yang sesuai dengan usia anak. 

 

Berkat mengikuti seminar ini, saya jadi mengetahui

bahwa Sekolah Kembang telah menerapkan

metode belajar Matematika yang tepat. Contohnya,

saat belajar Matematika di TK, anak berkenalan

dengan konsep bilangan dengan menggunakan

benda-benda di sekitar, sehingga pembelajaran

menjadi konkret.  Guru-guru di Kembang juga selalu

mendorong anak untuk menyelesaikan masalah

Matematika dengan proses yang benar.

Sekolah Kembang mendorong staf dan guru untuk

selalu meningkatkan keterampilan dan

pengetahuan mereka. Jejak rekamnya disimpan

dalam Program Pengembangan Profesional.

Seperti apa program ini dan apa saja yang

termasuk dalam kegiatan pengembangan diri di

Kembang? Mari simak cerita dari Ibu Enda.

Kegiatan apa saja yang tergolong ke dalam

Program Pengembangan Profesional? Antara lain,

mengikuti seminar, menjadi pembicara, moderator

acara, menulis artikel dan mengerjakan proyek baik

di lingkungan Kembang maupun di luar. 

 

Program Pengembangan Profesional secara tidak

langsung mengajak saya melakukan kegiatan

untuk membuka wawasan dalam bidang

pendidikan maupun di luar pendidikan. Setahun

yang lalu, kegiatan yang baru saya ikuti sebatas di

Kembang saja. Saya mengikuti seminar kelas

Ngemong bersama dr.Bernie dan seminar

Matematika.

oleh Ibu Enda (Pemasaran & Komunikasi)

Selain belajar dengan mengikuti workshop atau

seminar, saya juga terlibat dalam kepanitiaan

beberapa acara, seperti seminar bersama Petak

Pintar, Open House Kembang, dan Pertunjukan

Sekolah. Ada suka duka tersendiri saat menjadi

penyelenggara acara. Misalnya, rasa senang saat

penjualan merchandise Kembang laris, belajar hal

baru saat mengelola pendaftaran peserta seminar,

hingga rasa cemas saat akan melakukan Open

House pertama kali. 

Saya senang diberi kesempatan oleh Kembang

untuk semakin tahu banyak hal. Pada dasarnya

adalah tidak ada kata berhenti untuk belajar.

Semoga dengan adanya Program Pengembangan

Profesional ini dapat menjadikan guru dan staf

Sekolah Kembang semakin terdepan.

Cerita Utama: Kembang Belajar



MENJADI GURU PAMONG

Beberapa pekan lalu, saya mendapatkan

kesempatan untuk berbagi pengalaman

bersama para kepala sekolah, guru, dan

mahasiswa keguruan mengenai cara menjadi

guru pamong. Kegiatan ini diselenggarakan

oleh Fakultas Pendidikan Universitas

Sampoerna, sebagai salah satu bentuk

kerjasama dengan beberapa sekolah rekanan

untuk mengembangkan keterampilan dan

pengalaman para mahasiswa keguruan di

kampus tersebut. 

 

Sejak tahun 2009, Sekolah Kembang sendiri

telah dipercaya menjadi tempat belajar bagi

para mahasiswa, yang merupakan para calon

guru, untuk memaknai profesi sebagai

pendidik. Tidak hanya itu, melalui program

tersebut guru-guru di Sekolah Kembang pun

berkesempatan mengembangkan

keterampilan mentoring sebagai guru

pamong yang berkualitas bagi para calon

guru.

 

Menjadi seorang guru pamong merupakan

peran yang cukup menantang. Menurut saya,

kunci keberhasilan dari peran tersebut adalah

keterampilan untuk berkomunikasi serta

berinteraksi secara positif dan efektif.

Selain menjelaskan hal-hal tersebut di atas,

pada kesempatan kali ini saya pun sempat

berbagi tentang pentingnya memberikan

pengalaman belajar yang bermakna bagi

calon guru. Sejalan dengan nilai yang Sekolah

Kembang terapkan mengenai “proses belajar

yang bermakna”, sebagai guru pamong saya

selalu berusaha untuk memastikan bahwa

setiap kegiatan yang diberikan kepada calon

guru dapat menjadi bekal yang tepat untuk

menyiapkan mereka menjalani perannya

secara optimal di kemudian hari.

 

Melalui kegiatan refleksi dan evaluasi di setiap

akhir kegiatan, saya dan calon guru juga

dapat lebih memaknai dan meningkatkan

kualitas dari setiap kegiatan yang telah

dilakukan.

oleh Ibu Siti (Kepala Bidang Hidup Sehat)

Pada akhir kegiatan, beberapa kepala sekolah,

guru, dan mahasiswa keguruan sempat

bertukar gagasan dan pengalaman dari sudut

pandang masing-masing. Hal tersebut

tentunya berhasil menambah wawasan saya

pendidik sekaligus guru pamong. 

 

Saya berharap, kegiatan ini dapat

memberikan manfaat bagi saya secara pribadi

dan para peserta lainnya untuk meningkatkan

kualitas diri sebagai pendidik yang profesional

di bidangnya. Senang sekali rasanya bisa

berbagi pengalaman!

Cerita Utama: Kembang Belajar

Sebagai guru pamong, tentu saja kita harus

menciptakan ruang belajar yang nyaman bagi

para calon guru dengan mendengar secara

aktif, membangun kepercayaan, memberikan

dukungan, serta menyampaikan tujuan dan

harapan yang jelas. 

 

Tidak hanya itu, sepanjang prosesnya, guru

pamong juga harus menunjukan sikap untuk

“mengajarkan tanpa menggurui” agar proses

belajar dapat terjadi secara dua arah. Dengan

demikian, baik guru pamong maupun calon

guru dapat saling bertukar informasi dan

sudut pandang untuk lebih memaknai peran

sebagai pendidik.

 

 



MEMBONGKAR 
GANGGUAN 

BICARA

Apa itu Komunikasi?

Nah lalu, apa itu komunikasi? Menurut Ibu Putri dan

Ibu Anne, komunikasi adalah gabungan dari

keterampilan bahasa dan bicara. Bisa bicara berarti

mampu berkomunikasi dua arah hingga dapat

dipahami oleh lawan bicara. Sederhananya adalah

individu bisa memahami dan menimpali lawan

bicaranya saat diajak berbicara atau berbincang-

bincang.

 

Keterampilan bahasa itu: terpapar lalu berkembang!

Oleh karenanya, ada banyak faktor yang bisa

menimbulkan gangguan bicara dan bahasa.

Misalnya, orang tua jarang mengajak anaknya

mengobrol, anak memiliki masalah pendengaran,

terpapar gadget dengan berlebihan (yang terus

anaknya juga kurang diajak ngobrol), atau faktor-

faktor lainnya.

Bagaimana gangguan bicara dapat diketahui?

 

Dengan memahami tahapan perkembangan bicara

pada anak, kita dapat mengetahui tanda-tanda

gangguan bicara. Mulai dari usia 6 bulan, orang tua

dapat mengamati dan waspada bila anak

dikhawatirkan memiliki gangguan bicara. Sesuai

tahap perkembangan bicara, anak harus bisa

melakukan cooing (membuat suara-suara seperti

“eeh..”, “waa..”, “uuh..”, dsb) maksimal pada usia 6

bulan. Orang tua harus paham betul tahapan

perkembangan pada anak. :)

oleh Ibu Putri (Guru SD6)

Untuk kali ketiga Sekolah Kembang bekerja sama

dengan Petak Pintar mengajak orang tua, guru, terapis,

serta pihak-pihak yang ingin belajar lebih dalam tentang

kesulitan belajar pada anak. Ibu Tia yang menjadi

moderator langsung mengundang Ibu Anne dan Ibu

Putri membagikan informasi penting terkait topik

gangguan bicara dan bahasa kepada para peserta yang

hadir pagi itu. 

 

Diskusi dibuka dengan memaknai pengertian

komunikasi. Berdasarkan diagram ven yang ditampilkan

pada slide, Ibu Putri selaku terapis wicara dari Petak

Pintar menyampaikan bahwa bisa bicara berarti mampu

berkomunikasi.  

Perilaku saat berbicara juga bisa menjadi ciri adanya

gangguan bicara dan bahasa pada anak, seperti turn

taking behaviour. Apakah si anak bisa bergantian

bicara atau terus ingin bicara, serta belum sadar

bahwa payung besar keterampilan berbicara adalah

komunikasi (bukan sekadar memproduksi kata

tanpa makna dan interaksi dengan orang sekitar).

 

Perlu diingat bahwa gangguan perkembangan

bicara dan bahasa terjadi pada masa perkembangan

(brain growth spurt), yang artinya perkembangan

bicara anak masih bisa dibantu pada usia awal

perkembangannya. Bantuan ini berupa stimulasi

yang dapat diberikan oleh orang tua dapat atau

intervensi oleh terapis setelah mendapat diagnosis

dari psikolog.

Cerita Utama: Kembang Belajar



Apa saja bentuk-bentuk gangguan bicara dan

bahasa pada anak?

 

Ada banyak istilah atau sebutan gangguan bicara

pada anak yang disebutkan oleh psikolog atau ahli

yang dapat memberikan diagnosis, seperti auditory

perception problem, disphony, specific language

impairment. Bentuk gangguan perkembangan

berbahasa lainnya adalah penggunaan kata/kalimat

yang tidak tepat, kesulitan mengungkapkan pikiran,

hingga penggunaan tata bahasa yang tidak tepat. 

 

Bagaimana kemampuan wicara mempengaruhi

belajar di kelas?

 

Kita perlu mengingat kembali bahwa keterampilan

berbicara berarti mampu berkomunikasi. Oleh

karenanya, kemampuan ini pun menjadi dasar anak

bisa belajar di sekolah dengan baik. Proses

memahami instruksi lisan, mendengarkan makna

pada dongeng/buku cerita yang dibacakan, lalu

menuangkannya ke dalam bentuk tugas merupakan

kegiatan dasar yang biasa terjadi di kelas. Bila anak

memiliki gangguan bahasa dan bicara, sudah pasti

ia akan kesulitan dalam mengikuti ragam kegiatan

belajar di sekolah.

 

Bagaimana peran orang tua dan guru bagi anak yg

mendapat intervensi terapi bicara?

 

Orang tua dan guru di sekolah harus tahu dinamika

gangguan yang terjadi pada anak. Orang tua harus

memahami dengan betul stimulasi dan home

program yang dilakukan serta. Selain itu, kerja sama

antara orang tua, psikolog, terapis, dan sekolah juga

berperan penting demi perkembangan

keterampilan berbahasa pada.Terakhir, Ibu Anne

juga menyampaikan bahwa orang tua harus percaya

pada intuisi diri sendiri terkait gangguan (bicara)

pada anak. Lebih awal gangguan dikenali, kesulitan

berkomunikasi pada anak pun akan lebih mudah

untuk ditangani.

Bagaimana agar semakin yakin?

 

Pelajari dan pahami tahapan perkembangan anak.

Orang tua harus giat mencari informasi. Cari

informasi dari internet, tanyakan dengan rinci

kepada dokter spesialis anak yang terpercaya dan

komunikatif, atau berkonsultasi ke klinik tumbuh

kembang.

 

Kesimpulannya adalah kita harus tahu tahap

perkembangan anak agar selalu waspada, ikuti

intuisi kita sebagai orang tua, serta tanyakan kepada

ahli seperti dokter anak atau psikolog yang bisa

dipercaya. Tetap tenang dan waspada!

"Lebih baik salah menduga di awal daripada

terlambat mencari bantuan."

"Lebih baik salah
menduga di awal

daripada terlambat
mencari bantuan."

Anne Sani,
Psikolog



RELASI SEHAT

Selalu menarik ketika berbicara tentang hubungan

antar manusia. Kenapa menarik? Karena tema

tersebut melekat kepada diri kita sebagai makhluk

sosial. Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri,

makhluk yang selalu dan perlu untuk berinteraksi,

berhubungan dan berelasi satu sama lain agar

terciptanya suatu tujuan.

 

Ada beragam jenis hubungan. Misalnya, dengan

keluarga, teman, rekan kerja atau dengan pasangan.

Masing-masing mempunyai cara yang berbeda-beda

dalam berelasi. Ada yang berhubungan berdasarkan

kebiasaan/budaya, profesionalisme dalam bekerja,

dan perasaan hati. Dilihat dari sifatnya, suatu

hubungan pasti ada yang sehat dan ada yang tidak

sehat. Perbedaan kebiasaan, perilaku, cara pandang

dan perasaan membuat suatu hubungan tidak selalu

sehat. Jika perbedaan tersebut tidak disikapi dengan

cara yang benar, maka potensi hubungan yang tidak

sehat pun menjadi besar.

Penyebab Relasi tidak Sehat

 

Contoh relasi tidak sehat banyak ditemukan dalam

hubungan asmara. Misalnya, kekerasan dalam rumah

tangga (KDRT) dan kekerasan dalam pacaran (KDP).

Menurut Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2016

tercatat lebih dari 250.000 kasus KDRT dan 2.171

kasus KDP. Data tersebut adalah kasus yang

terlaporkan, bagaimana yang tidak terlaporkan?

Banyak bukan? 

 

Kekerasan dalam hubungan asmara terjadi

diakibatkan karena adanya kontrol kuat yang

mendominasi dari pelaku kepada pasangannya.

Kontrol yang kuat bisa dilakukan karena mempunyai

power yang kuat. Power dan kontrol yang kuat

membuat segala peraturan dan pembagian peran

dalam suatu hubungan menjadi tidak setara dan

tidak adil. Hal ini membuat para pelaku bertindak

semena-mena kepada pasangannya dan membuat

pasangannya merasa tersakiti.

Membentuk Relasi yang Sehat

 

Lalu bagaimana cara membangun sebuah relasi yang sehat

dan hubungan yang harmonis? 

Pertama, masukkan prinsip kesetaraan antara Anda dan

pasangan. Jangan menganggap diri Anda sebagai pihak

yang superior ataupun sebaliknya. Sadari kita sebagai

manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan, oleh

sebab itu penting halnya untuk saling mengisi satu sama

lain. 

Kedua, lakukan komunikasi dua arah. Sering sekali

perbedaan mengakibatkan pertengkaran, tetapi

komunikasi yang baik dapat membuat pertengkaran

terhindarkan. Utarakan pendapatmu, dengarkan

pendapatnya, cobalah pahami, dan buatlah solusi bukan

hanya untuk kamu, bukan juga hanya untuk dia, tetapi

untuk bersama. 

 

Ketiga, manajemen konflik yang baik. Konflik tidak selesai

atau bahkan membesar disebabkan bukan hanya karena

adanya masalah itu sendiri, tetapi karena ketidaktahuan

bagaimana cara menyelesaikannya. Buatlah metode

bersama dalam menyelesaikan konflik. Saling mengerti

kapan yang tepat untuk berdiskusi dalam menyelesaikan

masalah. Hal ini bertujuan agar hubungan kalian agar tetap

harmonis walaupun sedang ada masalah.

 

Poin-poin tersebut dapat ditambahkan asalkan prinsip

kesetaraan dan kerjasama tidak dihilangkan. Yang

terpenting cara tersebut dapat diterima dan dijalankan

secara bersama-sama. 

 

Hubungan yang baik tidak ditandai dengan tidak adanya

masalah. Tetapi, saat ada masalah, pasangan di dalamnya

dapat menyelesaikan dengan baik. 

Cerita Utama: Kembang Belajar

Relasi Sehat adalah salah satu sesi program Kembangkan Wawasan.

 Program ini mengundang narasumber praktisi atau ahli untuk berbagi mengenai topik yang bervariasi kepada guru

dan staf Sekolah Kembang.Kali ini, Kabar Kembang menurunkan dua artikel yang ditulis dengan dua sudut pandang

berbeda, dari Pak Dio dan Ibu Jessica. 

"Hubungan yang baik ditandai ketika
ada masalah, pasangan dapat
menyelesaikan dengan baik."

Sesi Relasi Sehat -
Pak Dio

oleh Pak Dio (Administrasi)



RELASI SEHAT

Beberapa waktu lalu, guru-guru dan staf Sekolah Kembang

mendapat kesempatan untuk berbicang-bincang bersama

Ibu Shera Rindra, seorang aktivis yang berkecimpung dalam

gerakan perlindungan hak-hak perempuan, khususnya para

korban kekerasan seksual, mengenai relasi sehat. Dalam

paparannya, Ibu Shera mengungkapkan bahwa seringkali

makna relasi menjadi sempit di masyarakat seiring dengan

diindetikannya kata tersebut dengan hubungan

antarmanusia dalam hubungan romantis seperti pacaran

dan pernikahan. Namun, sebenarnya makna relasi lebih luas

daripada itu. Tidak hanya dengan pasangan, relasi bisa

tentang hubungan seorang manusia dengan keluarganya,

sahabat, teman, maupun rekan kerja. 

Kunci Relasi Sehat

Agar kita tidak terjebak dalam relasi tak sehat, maka

kita perlu membangun hal-hal yang mendukung

terciptanya relasi sehat. Hal-hal tersebut antara lain;

bersikap saling berbaik hati dan cinta yang tulus,

percaya satu sama lain, komunikasi dua arah,

menikmati waktu bersama tanpa menghilangkan

waktu untuk sendiri, dan membuat kesepatan

bersama tentang metode penyelesaian konflik.

 

Lebih penting lagi adalah mempersiapkan diri sendiri

untuk membangun dan menjalankan sebuah relasi.

Penting bagi kita untuk berdamai dengan diri sendiri

terlebih dahulu sebelum bisa berhubungan secara

sehat dengan orang lain. 

 

Kita perlu menerima, menghargai, dan memaafkan

diri sendiri agar kita dapat mengontrol diri. Sebab,

dengan adanya kesadaran penuh mengontrol diri

sendiri, kita baru dapat memahami bahwa dalam

berelasi, hal terpenting bukanlah mengontrol orang

lain, melainkan mengontrol diri sendiri agar tidak

membuat orang lain menjadi tersakiti, tertekan, dan

menderita karena kita.

oleh Ibu Jessica (SD3)

Relasi Sehat vs Relasi Tidak Sehat

Secara umum, relasi dapat digolongkan menjadi dua

jenis, yaitu relasi sehat dan relasi tidak sehat.

Mendengar istilah kedua kata tersebut saja, tentu kita

dapat dengan cepat memahami bahwa keduanya

bersifat kontras. Sayangnya, sebagian orang seringkali

tidak menyadari apakah dirinya berada di dalam relasi

sehat atau tak sehat. Bahkan, tidak jarang juga orang

sulit mengidentifikasi dirinya; apakah menjadi pelaku

atau korban dari relasi tak sehat. 

 

Sebetulnya, hal utama yang membedakan kedua jenis

relasi tersebut terletak pada adanya unsur kekerasan.

Dengan adanya kekerasan, maka relasi tersebut dapat

dikategorikan sebagai relasi tidak sehat. Sebaliknya,

relasi sehat mencerminkan hubungan yang setara

tanpa kekerasan. Kekerasan yang dimaksud tidak

terbatas pada kekerasan fisik saja, melainkan dapat

berupa kekerasan psikologis, seksual, dan ekonomi.

 

Langgengnya Relasi Tidak Sehat

Seringkali orang-orang bertanya, bagaimana bisa

seseorang bertahan dalam relasi tidak sehat. Namun,

sebelum sampai ke pertanyaan itu, kita perlu tahu

bahwa kekerasan lahir karena ketimpangan relasi

kuasa yang ditandai adanya power (kuasa), fear (rasa

takut), dan control (kontrol). 

 

Dengan dibalut rasa ketakutan dan ketergantungan,

para korban kekerasan seringkali sulit melepaskan

dirinya dari suatu relasi tidak sehat. Dengan demikian,

para koran pun sering menyangkal penderitaan yang

dialaminya dan membua para pelaku semakin

mengontrol mereka. Inilah yang menyebabkan relasi

tidak sehat berjalan ‘langgeng’

 "Penting bagi kita untuk
berdamai dengan diri

sendiri terlebih dahulu
sebelum bisa

berhubungan secara
sehat dengan orang lain."



Melestarikan nilai kebajikan dalam diri murid adalah

salah satu tujuan kami di Sekolah Kembang. Melalui

berbagai kegiatan, murid diajak untuk tidak hanya

menggunakan pikiran, tapi juga hatinya dalam

memecahkan masalah. Dari topik “Dilema Moral”, Kopi

Pagi Kembang di bulan September lalu membagikan

hal-hal yang guru amati dari perkembangan moral

anak serta cara mendukung perkembangannya.

 

Mengenal Teori Perkembangan Moral Kohlberg

Perkembangan moral yang dibahas dalam KPK ini

adalah teori dari seorang ilmuwan psikologi, Lawrence

Kohlberg. Ia menggunakan kasus dilema moral untuk

mencari tahu perkembangan penalaran moral

manusia. Dilema Heinz adalah salah satu kasus yang ia

gunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada kasus ini, Kohlberg menceritakan kepada anak-

anak bahwa Heinz memiliki istri yang sedang sakit dan

hanya bisa disembuhkan oleh satu obat. Namun, ia

tidak dapat membeli obat tersebut karena harganya

yang sangat mahal. Heinz yang putus asa memutuskan

untuk membobol apotek dan mencuri

obatnya.Kepada anak-anak yang sama, Kohlberg

menanyakan tanggapan terhadap dilema yang ia

ceritakan. Dari hasil penelitiannya, ia mendapatkan

tiga tingkat perkembangan moral dengan dua

tahapan di setiap tingkatnya.

 

Pada tingkat pertama, perilaku anak-anak dipengaruhi

oleh faktor eksternalnya. Menurut Kohlberg, di tahap

awal perkembangan moral, mereka melihat aturan

sebagai sesuatu yang mutlak. Ketakutan akan

mendapat hukuman juga menjadi faktor yang

membuat mereka taat pada peraturan. Kemudian,

orientasi mereka berubah pada kepentingan pribadi.

Mereka akan memberi bantuan untuk mendapatkan

bantuan dari orang lain.

KOPI PAGI KEMBANG

DILEMA MORAL

Pada tingkat konvensional, fokus anak-anak terletak

pada kebutuhan sosialnya. Kasih sayang dan

persetujuan orang lain menjadi motivasi mereka untuk

berbuat baik. Pada tingkat ini pula, mereka meyakini

bahwa menerima dan menjalankan peraturan yang

telah disepakati adalah cara untuk dapat hidup

harmonis.

 

Pada tingkat akhir perkembangan moral, Kohlberg

menjelaskan bahwa manusia sudah berpikir dan

mengambil keputusan berdasarkan kepentingan

umum dan kebaikan orang banyak. Mereka yang ada

pada tingkat ini mempertimbangkan sesuatu atas

dasar prinsip-prinsip kemanusiaan.

oleh Ibu Lina (Kepala Bidang Seni & Sains)

Dukungan untuk Perkembangan Moral Anak

Ada fakta menarik yang disampaikan oleh Kohlberg,

yaitu, tidak semua orang bisa melewati seluruh tahap

perkembangan moral ini. Ia juga menyatakan bahwa

perkembangan moral seseorang tidak terjadi secara

alami. Oleh karenanya, keluarga, sekolah, dan

masyarakat sangat berpengaruh pada perkembangan

moral anak.

 

Kegiatan diskusi mengenai suatu dilema yang dialami,

dilihat, dan dibaca anak-anak adalah cara guru-guru

Sekolah Kembang untuk terus mendukung

perkembangan moral anak. 

 

Selain itu, berlatih untuk mendengarkan kata hati dan

berefleksi atas semua keputusan yang diambil juga

sangat berperan penting dalam perkembangan moral

mereka. 

 

Anak-anak dengan perkembangan moral yang baik,

paham betul akan konsep baik dan buruk. Hal ini,

kemudian, akan tercermin pada perilakunya dalam

menanggapi berbagai situasi. Sekolah Kembang

percaya, dengan berkembangnya penalaran moral,

semakin siap pula mereka menghadapi dunia!

 

 

 

Foto diambil dari Psychology Today



Kesempatan berbagi ilmu dengan sesama guru selalu menyenangkan karena menemukan guru-guru yang mau

belajar dan berkembang seperti mengisi ulang baterai diri sendiri, sebagai sesama pendidik. Selain itu, kami tentu

berharap guru-guru ini akan membawa perubahan di kelas dan sekolah masing-masing dan ini berarti semakin

banyak anak-anak yang mendapatkan manfaat dari praktik baik di Sekolah Kembang. 

 

Pelatihan dimulai dengan pemahaman konsep-konsep dasar STEAM terlebih dahulu. Dari kesempatan berbagi di

awal pelatihan, terlihat bahwa masih ada beberapa miskonsepsi yang perlu diluruskan. Beberapa guru yang sudah

melakukan beberapa percobaan ilmiah di kelas mereka, ternyata belum melakukan tahapan percobaan yang tepat,

seperti merumuskan masalah, membuat prediksi, melakukan pengamatan, mencatat hasil pengamatan dan

menarik kesimpulan. 

 

Begitu pula, misalnya persepsi tentang kegiatan seni yang dilakukan selama ini, ternyata baru sebatas membuat

prakarya. Prakarya yang selama ini dibuat menghasilkan hasil yang seragam, tanpa memberi ruang ekspresi diri

bagi anak lewat kesempatan memilih media seni secara mandiri maupun eksplorasi penggunaan media seni

tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semangat belajar dan kreativitas peserta pelatihan ini terbukti sangat menginspirasi. Bayangkan saja, ketika

membuat silabus dan perencanaan pengajaran dalam kerja kelompok, tidak hanya mereka memahami alur kerja

dan berkolaborasi dengan cepat, bahkan ada kelompok yang langsung membuat alat bantu ajar untuk tema

Kebersihan Diri berbentuk mulut, lengkap dengan gigi-giginya dari kotak penganan ringan, tisu dan daun pisang

pembungkus lemper. Semuanya memanfaatkan bahan yang tersedia saat itu juga. Luar biasa!

 

Semoga hal-hal yang kami bagi saat pelatihan dapat menambah wawasan dan memberi manfaat bagi guru-guru

PAUD. Semoga semakin banyak pula murid-murid yang mendapatkan kegiatan belajar yang bermakna dan

menyenangkan. Dan, jika guru dan murid sama-sama menjadi pembelajar sepanjang hayat tentu kita boleh

berharap bahwa masa depan pendidikan di Indonesia akan cerah, bukan?

WORKSHOP STEAM

UNTUK GURU PAUD

oleh Ibu Inez (Kepala Sekolah KB-TK)

Cerita Utama: Kembang Belajar

KEMBANG BERBAGI

Pada 23 September 2019 lalu, Ibu Mala dan saya

mendapatkan kesempatan berbagi dengan guru-guru

PAUD di kecamatan Klapanunggal, Cileungsi, Jawa

Barat. Kali ini, kami berbagi tentang penerapan STEAM

(Science, Technology, Engineering, Arts and

Mathematics) di PAUD. 



CERITA ANAK KEMBANG

Kuartal ini, salah satu materi yang dipelajari anak-anak SD6 adalah negara-negara di dunia. Sebagai penutup

tema dan evaluasi, mereka menyelenggarakan Pameran Wisata. Secara berkelompok, mereka membuat

pameran sebuah negara. Mereka menyajikan cerita dan suguhan berupa makanan, informasi letak dan keunikan

setiap negara, serta budaya negara-negara yang mereka riset. Apa yang mereka dapat dari penyelenggaraan

pameran ini?

"Saya dan kelompok membuat pameran negara Angola.
Kami membuat slideshow dan membagikan minuman

khas Angola. 
 

Pengalaman menarik yang didapat adalah saat kami
belajar bahasa Portugis untuk mengawali presentasi kami

di sesi perkenalan. Kami belajar bahwa "Selamat Pagi"
dalam bahasa Portugis adalah "Bomdia".

 
Ada banyak hal yang saya pelajari mengenai Angola. Saya

baru tahu kalau Angola dulu dijajah oleh Portugal. Saya
juga belajar ragam makanan khas Angola seperti cocada

amarela dan minumannya yang berupa jus buah, bir, dan
kopi. 

AL ISHA ,  SD6

"Saya dan kelompok membuat poster dan mencari
informasi tentang negara Austria. Bersama Ouren dan
Ghifran, kami menyiapkan poster, makanan khas, dan
minuman khas Austria. 
 
Ouren membuat wiener schnitzel (daging khas Austria),
Ghifran memawa apple strudel, dan saya membawa
minuman coklat panas. 
 
Pengalaman yang menurut saya menarik adalah saat
menata makanan dan minuman khas. Begitu pula saat
menempel kertas untuk poster dan menghias meja. Seru
sekali!
 
Saya belajar banyak hal mengenai Austria berkat pameran
ini.

HANUN,  SD6

PAMERAN WISATA SD6



Ada yang berbeda dengan aula SD pada hari terakhir kuartal

pertama. Gambar mandala, motif kawung, dan lukisan malaikat

ala Jawa tampil di sepanjang dindingnya. Area monkey bar pun

tampak penuh dengan boneka aneka satwa. Begitulah

meriahnya pameran yang digelar SD3 dan SD5. Seperti setiap

pameran yang telah lalu, seisi sekolah tumpah ruah dalam

keasyikan mengamati dan mencoba karya-karya yang

diunjukkan para murid. Sains, teknologi, seni, dan matematika,

semuanya lengkap tersaji dalam karya-karya mereka.

 

Kelas 3 menyuguhkan hasil belajar mereka tentang kehidupan

di bumi dalam tema Dr. Dolittle. Mereka berhasil mengemas

temuan mereka seputar makhluk hidup dan kebutuhannya

dalam aneka permainan, mulai dari monopoli, daun kertas hias,

dan sulap air. Tak ketinggalan, kelas 5 membuka pos-pos

lokakarya membuat spirolateral, suatu susunan garis dan warna

yang dibuat menurut kombinasi tiga hingga sepuluh bilangan. 

 

Adik-adik TK sampai guru-guru turut serta dalam permainan

dan lokakarya. Seru sekali! Tentu momen semacam ini akan

selalu hadir di Sekolah Kembang untuk terus mengembangkan

kreativitas seni sekaligus keterampilan berpikir ilmiah para

murid dan guru. Melalui pameran dan unjuk karya yang

menutup setiap kuartal, anak-anak Kembang pun senantiasa

menumbuhkan budaya saling mengapresiasi, berbagi kreasi,

dan bertukar wawasan.

PAMERAN SENI DAN SAINS:

RUPA TULANG DAUN HINGGA POLA

WARNA DAN GEOMETRI



Kepedulian pada bumi tempat kita tinggal sudah

menjadi bagian dari kegiatan belajar sehari-hari di

Sekolah Kembang. Beberapa acara Kumpul Bersama

seperti Kembang Clean Up dan “Peduli Sampah Plastik”

mengajak keluarga Kembang untuk turut berpartisipasi

memelihara kebersihan lingkungan dan mengurangi

penggunaan plastik sekali pakai. 

 

Diskusi pagi di SD tentang berita terkini seringkali berisi

obrolan tentang isu-isu lingkungan seperti kebakaran

hutan, kualitas udara di Jakarta, dan sebagainya.

Berbagi keresahan yang sama, kisah tentang Greta

Thunberg yang menggerakkan anak-anak muda di

seluruh dunia untuk mendorong para pemimpin

melakukan aksi nyata memperlambat perubahan iklim

menjadi sangat inspiratif bagi para guru dan anak-

anak. 

JEDA UNTUK IKLIM

oleh Ibu Tia (Direktur Pendidikan)

#KUMPULBERSAMA

Pada tanggal 27 September 2019 lalu, 8000 anak muda

di 23 kota di Indonesia bergabung dalam aksi Jeda

untuk Iklim. Sekolah Kembang turut berpartisipasi

menyuarakan kepedulian dan gagasan anak-anak

dalam sebuah acara bersama di aula. 

 

Kami menonton film bersama, beramai-ramai membuat

poster dan menyampaikan pendapat kami di depan

teman, guru dan orangtua.  

 

Acara yang singkat dan hangat ini memperlihatkan

bagaimana anak-anak kelas 1 sampai 6 SD begitu

terampil bekerja sama, cakap menyampaikan pendapat

serta peduli pada kesejahteraan alam tempat tinggal

manusia dan makhluk hidup lainnya. 

 

Anak-anak  tak pernah terlalu kecil untuk bersuara!


