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CINTA
INDONESIA

Tahun ini, Cinta Indonesia akan

menjadi tema di seluruh unit

pendidikan Sekolah Kembang.

Bagaimana bentuk

penerapannya?

PTC AWAL
TAHUN:

SAATNYA
BELAJAR!

Ada yang baru di PTC Awal

Tahun Ajaran ini. Kembang

menghadirkan kelas-kelas belajar

untuk orang tua. Simak ceritanya

di sini!

WAJAH BARU
DI KEMBANG

Mari berkenalan dengan wajah-

wajah baru anggota Keluarga

Kembang tahun ini

Kabar Kembang



Beranda 
Wajah Baru di Sekolah Kembang 

Renendra Dio Septian atau biasa

disapa Pak Dio, mulai tahun ini

bertugas sebagai staf

administrasi Sekolah Kembang. 

Pak Dio adalah lulusan fakultas

Hubungan Internasional yang

tertarik menggeluti bidang 

administrasi. 

Bersama teman-temannya, Pak

Dio gemar sekali berburu kuliner

nikmat ke berbagai tempat. Demi

mengimbangi kegemarannya ini,

ia tidak lupa meluangkan waktu

untuk berolah raga. Mulai dari

berenang, bermain bulu tangkis,

tenis meja hingga menyambangi

pusat kebugaran.

Jessica Sere Minenda

merupakan nama lengkap Bu

Jeje, guru kelas 1 yang baru.

Lulusan psikologi ini memiliki

hobi melakukan aktivitas

outdoor, seperti bersepeda dan

berjalan-jalan. 

Saat ini, ia berkecimpung dalam

komunitas Sahabat Masa

Depan. Sebuah komunitas yang

memberikan fasilitas dan

bimbingan pada anak didik

binaan di lembaga

pemasyarakatan anak untuk

menggali dan mengenal

kekuatan diri sesuai dengan

bakat mereka masing-masing.

Bu Via, begitulah panggilan

akrab rekan dan anak-anak

untuk Sylvia Dwi Utami. Tahun

ini, ia bersama Bu Mala

mengajar kelas Dulohupa di TK

Kembang. 

Bu Via yang memiliki latar

belakang pendidikan psikologi

ini terlibat aktif dalam berbagai

kegiatan sosial. Salah satunya

sebagai sukarelawan yang

mendampingi anak-anak

penderita kanker. Selain

mengajar, ia juga memiliki 

usaha daur ulang baju bekas

sebagai bentuk kepeduliannya

terhadap lingkungan.

Kehadiran rekan-rekan yang memiliki latar belakang berbeda merupakan salah satu kekuatan SDM Sekolah

Kembang. Mereka memperkaya berbagai aspek yang ada di sekolah lewat ilmu, keterampilan ataupun sudut

pandang. Berbagai gagasan cemerlang atau ide kreatif muncul karena sekolah dapat menjadi wadah bagi

mereka bertukar “perbedaan”. 

Semoga Sekolah Kembang akan tetap menjadi wadah bagi orang-orang yang ingin berkembang dan

bertumbuh demi anak-anak dan pendidikan.



HALO, KELAS BARU!

Ada tantangan dan wajah baru

di tahun ajaran ini. Setelah dua

tahun terakhir dipercaya untuk

belajar bersama murid-murid di

kelas 5, pada tahun ajaran ini,

saya kembali menyambut wajah-

wajah baru yang penuh

semangat memulai perannya

sebagai murid Sekolah Dasar. 

 

Menjadi guru di SD1 memang

bukanlah hal yang baru bagi

saya. Namun, menyesuaikan

kembali belajar dan mengajar

bersama anak-anak dengan usia

yang lebih muda akan selalu

menjadi hal yang menantang.

Kembali mengajar sebagai guru

SD1 merupakan bentuk

“penyegaran” pengalaman

mengajar selama di Sekolah

Kembang. Kejutan-kejutan

berbentuk pertanyaan dan

pernyataan yang unik dari para

pemikir cilik di SD1 juga

merupakan hal yang saya nanti-

nantikan ketika mengajar murid-

murid jenjang kelas tersebut. 

 

Sepanjang tahun ajaran ini, saya

kembali akan mengajak murid-

murid mengenal dan memaknai

nilai-nilai baik serta terus

melatih keterampilan berpikir.

Saya berharap, di akhir tahun

ajaran nanti, murid-murid dapat

tumbuh menjadi pembelajar

yang berdaya serta peduli

terhadap diri dan lingkungannya. 

 

Apa lagi yang akan Ibu Siti

lakukan di kelas barunya? Tentu

saja mengajak murid bersenang-

senang sambil belajar.

Sekarang, tiba di SD6 sebagai guru di

tingkat akhir murid-murid Sekolah

Kembang belajar sebelum mereka

melebarkan sayapnya di sekolah

menengah.

 

Sejujurnya, hal yang dirasa setiap

tahun ternyata sama saja. 

Deg-degan! Deg-degan menyambut

dan menyesuaikan diri kembali

dengan murid yang selalu berbeda.

Sedikit jetlag rasanya wajar. Apalagi

sangat terasa peralihannya

berpindah ruang dan suasana kelas

yang berbeda warna.

 

Hal yang paling terasa dari kelas satu

lalu lompat (jauh) ke kelas enam ini

adalah candaan dan interaksi

dengan anak-anak. Beberapa kali

saya menyadari “keceplosan” saat

berdiskusi bersama anak-anak SD6

dengan saya yang ternyata menjadi

semakin ekspresif setelah dua tahun

di kelas satu kemarin.

Tahun ini, ada perubahan besar di Sekolah Dasar. Ada guru-guru yang berpindah kelas, dari kelas kecil ke kelas

besar dan sebaliknya. Mengapa mereka pindah? Bagaimana rasanya mengajar di kelas baru? Ini dia cerita Ibu Siti

dan Ibu Putri!

Hal menyenangkan menjadi guru di

Sekolah Kembang adalah punya

kesempatan untuk terus belajar,

menggali potensi diri, dan berada di

lingkungan yang mendorong saya

untuk terus belajar. Ini yang

sepertinya menjadi dasar sehingga

saya percaya dan mendapatkan

kepercayaan untuk mengajar di

kelas yang beragam. 

 

Semoga saya bisa terus menikmati

beragam pengalaman baru menjadi

guru kelas enam ini. Bisa menjadi

guru yang terus berpikiran terbuka

dan mampu menyesuaikan diri

dengan kebutuhan anak-anak yang

berbeda-beda. 

Apa lagi yang akan 
Ibu Siti lakukan?

Tentu saja mengajak
murid bersenang-
senang sambil

belajar!

Ibu Siti

Tengah, awal, dan akhir. Itu kira-kira

yang menggambarkan pengalaman

saya mengajar selama lima tahun ini

di Sekolah Kembang. Awalnya di SD

4 yang menjadi kelas peralihan

murid-murid kelas kecil ke kelas

besar. Berlanjut di SD1 dengan lika-

liku penyesuaian murid-murid baru

di tingkat SD yang super seru.



PTC AWAL TAHUN:  SAATNYA BELAJAR!

Kelas Belajar Orangtua

 

Memulai tahun ajaran baru, bidang Pemberdayaan

Keluarga mempersiapkan sebuah kegiatan yang akan

diikuti oleh seluruh keluarga Kembang: PTC Awal

Tahun Ajaran. 

 

Tahun ini, Kembang menyusun konsep PTC yang

berbeda dari tahun sebelumnya. Kami ingin visi

'menjadi pembelajar sepanjang hayat' tidak hanya

dihayati oleh guru dan anak-anak, tetapi juga ke

seluruh anggota keluarga Kembang. Karena itulah,

kami kemudian  memutuskan untuk membuat Kelas

Belajar Orangtua Kembang. 

 

Kelas Belajar Orangtua bertujuan agar para orang tua

dapat belajar bersama guru, sehingga proses belajar-

mengajar yang diberikan di rumah dan sekolah dapat

mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai tujuan ini,

kami memilih beragam tema yang dekat dengan

pembelajaran maupun pengasuhan sehari-hari di

rumah. 

 

Apa saja tema yang kami pilih? Ada tentang

komunikasi, keterampilan membaca, makan sehat,

Matematika, bermain, teknologi, hingga cara

memahami rapor Kembang. Keseluruhan, ada 20 kelas

yang ditawarkan kepada orang tua. Setiap kelas

berjalan selama 40 menit, meski pada praktiknya

banyak yang berjalan lebih panjang karena serunya

diskusi yang berlangsung!

 

 

Guru Juga Belajar

 

Penyaji kelas-kelas belajar adalah para guru Kembang,

baik sendiri maupun berpasangan. Dengan cara ini,

orang tua dapat berkenalan dengan guru-guru

Kembang, selain dengan sesama orang tua. Bagi

sebagian guru dari Kelompok Bermain dan guru baru,

untuk pertama kalinya mereka belajar memimpin

kelas dan berdiskusi bersama dengan para orang tua

murid. Sungguh sebuah pengalaman baru yang

disambut antusias oleh para guru. Ya, kelas belajar ini

ternyata juga menjadi kelas belajar untuk guru.

 

Persiapan yang dilakukan pun tidak main-main. Kami

banyak membaca buku, jurnal dan artikel terkait

dengan tema yang akan dibawakan. Diskusi dengan

teman sejawat pun kami lakukan untuk mendapatkan

masukan atau menguatkan ide yang telah kami miliki.

Tidak lupa, sesi latihan di depan teman-teman dulu,

sebelum 'manggung' di hadapan orang tua. 

 

Pengetahuan kami jadi semakin kaya dan kami pun

mendapatkan pencerahan tentang bagaimana ilmu

baru dan praktik baik yang telah kami jalankan dapat

dibagikan ke orang tua dan diterapkan di kelas.

 

oleh Ibu Nurul (Pemberdayaan Keluarga)



Pada hari H, orang tua tampak sangat antusias mengikuti kelas-kelas yang disediakan. Mereka mempelajari

materi kelas, mengatur strategi bersama pasangan, hingga berbagi 'tugas' dengan sesama orang tua di kelas agar

nantinya bisa berbagi ilmu. Seru sekali! Antusiasme ini juga dibawa ke dalam kelas. Peserta tampak aktif

berdiskusi, berbagai cerita, dan menyampaikan masalah yang sering dihadapi di rumah. Tidak jarang terlihat

binar bahagia karena mendapatkan pengalaman baru. Misalnya, saat mengikuti kelas makan sehat, merasakan

vegetable wrap yang lezat untuk pertama kalinya. Atau, mendapatkan cara-cara memulai komunikasi dengan

anak di kelas komunikasi keluarga. 

 

Komentar positif  pun berdatangan dari orang tua seusai

kelas. Mereka merasa bahwa kelas yang diberikan

menginspirasi, memberikan hal-hal baru untuk dipelajari,

hingga bertekad untuk menerapkan strategi yang telah

dipelajari di rumah. Tidak sedikit orang tua yang tergugah

untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama anak-

anak. Begitu pula yang 'iri' karena waktu kecil, tidak

merasakan belajar ala Kembang. 

 

Namun, yang paling membawa kebahagiaan untuk kami

adalah semakin banyak orang tua yang percaya bahwa

anak mampu dan berdaya. Pesan ini adalah pesan utama

yang ingin kami sampaikan melalui kelas-kelas belajar.

Kami sungguh berharap, ilmu dan praktik baik yang telah

dipelajari dalam kelas, dapat membantu orang tua

Kembang menjadi orang tua yang berdaya.

 

Terima kasih telah turut belajar di kelas, Bapak dan Ibu!

Kami akan menantikan cerita-cerita sukses dari Keluarga

Kembang!



CERITA KELAS

KELUARGA KECIL DI KELOMPOK BERMAIN

Tahun ajaran 2019/2020 ini adalah tahun kedua

seluruh kelas Kelompok Bermain (KB) Kembang

menjadi kelas lintas usia, setelah sebelumnya

beralih secara bertahap. Dalam tiap kelas KB,

terdapat anak-anak berusia antara 2-4 tahun.

Melalui ragam perbedaan usia ini, kelas tampak

seperti keluarga kecil yang sangat

menyenangkan.

 

Banyak hal menggemaskan terjadi di kelas lintas usia ini.

Salah satunya adalah ketika adik yang duduk di dekat

kakak mengikuti cara kakak menuang air minum, lalu

sebagian airnya tumpah ke lantai. Sang kakak langsung

berinisiatif membantu adik dengan mengambil tisu

untuk mengelap lantai yang basah. Cerita lainnya, saat

perjalanan dari kelas menuju perpustakaan, kakak dan

adik dengan sendirinya bergandengan tangan untuk

saling menjaga.

Dari kelas lintas usia ini, anak-anak mengajarkan

kami, para guru, bahwa setiap orang berhak untuk

dikasihi dan pada saat yang bersamaan juga bisa

menjadi teladan, terlepas dari usia, hubungan, atau

kemampuan mereka yang beragam. Kami berharap,

hubungan yang hangat antar anggota kelas ini akan

menjadi inspirasi bagi Keluarga Kembang. 

Usia anak yang lebih besar biasa kami sebut kakak.

Mereka merupakan panutan yang dapat memberi

contoh dan mengemong adik yang lebih kecil sehingga

keterampilan sosial emosionalnya cepat matang.

Sebaliknya, untuk adik yang kecil biasanya akan sangat

tertarik meniru kakaknya sehingga perkembangannya di

berbagai aspek tumbuh kembang menjadi pesat.

Guru-guru mengamati perkembangan anak-anak

dengan penuh rasa kagum dan haru.

Dalam kelas lintas
usia, anak-anak
menunjukkan

perilaku prososial
yang lebih tinggi
dibandingkan

teman-temannya di
kelas yang seusia.

McClelland &
Kinsey, 1999



JATUH CINTA PADA INDONESIA

Tahun ajaran 2019/2020 ini,

Sekolah Kembang ingin terus

menyalakan semangat mengenal

kebudayaan Indonesia dalam

kegiatan pembelajaran sehari-hari.

Di TK, kami telah memulainya

sejak beberapa tahun lalu dengan

memasukkan unsur-unsur

kebudayaan Indonesia di setiap

tema. Guru-guru TK Kembang

juga meramu permainan di

sentra-sentra dan belajar di kelas 

yang sarat akan pengetahuan

akan kebudayaan yang ada di

Indonesia. Tahun ini, kami

bergerak ke arah tersebut dengan

penuh kesadaran dan rasa

tanggung jawab bahwa salah satu

tugas kami sebagai pendidik

adalah memberikan pengalaman

dan pemaparan yang kaya dan

beragam untuk membuat anak-

anak semakin jatuh cinta pada

Indonesia. 

Menyelami kebudayaan

Indonesia melalui berbagai tema

artinya juga mengajak anak-anak

menghargai keragaman. Anak

akan semakin menyadari

keragaman budaya, hasil budaya,

kearifan lokal yang berbeda-beda

dan harapannya anak akan 

semakin bersahabat dengan

perbedaan. Pada kuartal satu, hal

lain yang akan dibahas TK adalah

tentang ciri-ciri fisik dan cara

menjaga kebersihan tubuh. Anak-

anak akan mengenal bahwa

orang-orang Indonesia memiliki

ciri-ciri fisik yang berbeda-beda.

Mereka juga  akan dikenalkan

bahwa ada cara menjaga

kebersihan tubuh yang beragam

dari seluruh Indonesia, misalkan

orang tidak selalu mandi

menggunakan shower, gayung ,

ada juga yang mandi di sungai,

dan ada pula orang yang tinggal

di hutan dan jarang mandi

sebagai cara melindungi diri dari

serangan hewan buas

Selain hal itu, kami juga masih

melakukan kegiatan Cicip-cicip

Rasa setiap hari Jumat untuk

mengajak anak mengenal dan

mencicipi makanan olahan dan

buah-buah khas Indonesia. Dalam

Surat Kegiatan (SK) yang

dikirimkan ke orangtua setiap

akhir minggu, kami juga mulai 

memberikan “Rekomendasi Seru”

sebagai ide-ide berkegiatan

bersama keluarga di luar rumah.

Tempat dan kegiatan yang

direkomendasikan adalah yang

memberikan pengalaman

mengenal kebudayaan Indonesia

bagi anak-anak, seperti museum

atau pertunjukan seni. Lalu setiap

kuartal akan ada program “Main

Bareng”, yaitu berjanji bertemu di

salah satu acara di akhir pekan

untuk mengalami dan menikmati

bersama kekayaan budaya

Indonesia. 

Semoga dengan upaya ini,

Keluarga Kembang akan semakin

jatuh cinta pada Indonesia!

Pada masa orientasi kemarin,

kami telah memulainya dengan

mengenalkan rumah adat

Indonesia, melalui penamaan

kelas-kelas TK: kelas Lamin, Kelas

Dulohupa, dan  kelas Joglo. Anak-

anak tampak antusias bertanya

tentang makna nama kelas

mereka dalam diskusi di tiap kelas.  

Mereka mengetahui bahwa guru

memilih nama kelas dengan

harapan-harapan yang baik akan

anggota kelas itu. Hal ini juga

sejalan dengan tema di minggu

pertama tentang Identitas Diri.

Dibantu orangtua yang

mengenalkan makna nama

mereka, anak-anak belajar tentang

harapan dan doa orangtua akan

diri mereka. Guru-guru juga

mengajak mereka mengenal

bahwa ada kekhasan nama orang

Indonesia yang membuat kita bisa

dengan mudah mengenali asal

usul seseorang, misalnya orang

bernama “Joko” biasanya berasal

dari Jawa Tengah atau nama

keluarga “Tobing” dimiliki oleh

suku Batak.



KABAR BIDANG

LITERASI

Di Kembang, terdapat empat bidang kerja yang menyusun program untuk seluruh unit pendidikan di Kembang.

Bidang-bidang ini juga menjalin kemitraan dengan pihak-pihak di luar Kembang. Apa rencana kerja mereka tahun

ini?

Tahun ini, program kerja Bidang Literasi akan berfokus

pada pengembangan perpustakaan, penyesuaian

kurikulum Bahasa Indonesia, dan penerbitan karya

guru. Langkah awal program pengembangan

perpustakaan akan diawali dengan pembelian aplikasi

perpustakaan SLIMS. Aplikasi ini dapat membantu

sistem administrasi dan pengarsipan koleksi buku

menjadi lebih rapi dan tercatat dengan baik. 

 

Penggunaan buku sebagai referensi utama

penyusunan kegiatan belajar di tingkat KB, TK, dan SD

juga masih akan terus dilakukan. Penggunaan novel

sebagai buku bacaan wajib di kelas 3 sampai 6 masih

menjadi kegiatan utama dalam pelajaran Bahasa

Indonesia. Di kelas yang lebih kecil, kami akan

mengembangkan pemanfaatan Buku Bacaan

Berjenjang sebagai acuan dalam merancang kegiatan

yang dapat mengasah keterampilan berbahasa. Untuk

dapat mencapai tujuan tersebut, maka kami akan

mengadakan pelatihan Running Records untuk para

guru sehingga kegiatan literasi yang dilakukan di kelas

dapat semakin bervariasi dan bermakna bagi murid. 

 

Di tahun ini, kami sedang menyiapkan beberapa karya

guru yang akan diterbitkan. Beberapa di antaranya

adalah buku cerita anak dan kumpulan tulisan tentang

praktik baik literasi yang telah kami lakukan selama ini.

Semoga proses penerbitan ini lancar dan kita dapat

segera menikmati karya-karya guru-guru Sekolah

Kembang yang luar biasa!

Pada tahun ajaran ini, salah satu program kerja Bidang

Hidup Sehat mewujudkan “Sekolah Kembang Tanpa

Sampah”. Kami memulai program ini dengan

melakukan penyuluhan kepada seluruh warga sekolah

untuk membawa peralatan makan sendiri dari rumah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak hanya itu, kami juga melakukan beberapa

pembaruan dan penyesuaian terkait kebijakan

penyajian makanan dan minuman di kantin sekolah.

Kebijakan penyajian tersebut disusun untuk

mengurangi sampah di lingkungan sekolah. Untuk

mendukung keberlangsungan program ini, kami akan

terus melakukan pengawasan dan evaluasi rutin serta

melakukan kerja sama dengan pihak-pihak

berwenang, tak terkecuali orang tua. 

 

Kami berharap program “Sekolah Kembang Tanpa

Sampah” akan berjalan dengan optimal sehingga

dapat dijadikan contoh bagi rekan sekolah lainnya

yang berada di sekitar kita.

 

Selanjutnya, kami juga akan tetap melakukan

program-program kerja yang telah terlaksana dengan

baik pada tahun ajaran sebelumnya, seperti program

simulasi tanggap bencana, menu makan sehat, dan

pemeriksaan kesehatan rutin yang bekerjasama

dengan Puskesmas. Semoga seluruh program dapat

berjalan dengan baik. Salam hidup sehat!

HIDUP SEHAT



SENI & SAINS

Memelihara keingintahuan anak yang tinggi dan

mengembangkan keterampilan mereka dalam

mencipta keunikan kembali menjadi tujuan utama

kami pada tahun ajaran ini. 

 

Melalui kegiatan pameran karya seni dan sains yang

akan diadakan pada setiap akhir kuartal, kami

mendorong dan memfasilitasi anak-anak untuk terus

berkreasi dan mengasah keterampilan mereka dalam

berpikir ilmiah. Pada kegiatan ini pula, kami mengajak

mereka untuk mengapresiasi, menginterpretasi, dan

menggunakan seni sebagai cara dalam

mengekspresikan diri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak ketinggalan, guru-guru pun akan terus

mengeksplorasi aneka cara belajar seni dan sains yang

mendukung setiap anak mengembangkan kreasi yang

mempertimbangkan aspek estetika dan ilmiah. 

Tahun ajaran ini menjadi momen bagi para guru untuk

meneliti kondisi dan kebutuhan kelas, saling berbagi

gagasan, serta meracik kegiatan belajar berdasarkan

temuan yang didapat. 

 

Kali ini, kami akan mulai merekam proses dan hasil

penelitian ini secara tertulis sebagai pustaka belajar di

Sekolah Kembang. Kami juga berharap inisiatif baru ini

kelak menjadi kebiasaan baik yang turut memicu dan

memacu guru-guru untuk terus belajar.

Pemberdayaan Keluarga adalah bidang baru di

Kembang yang sebelumnya bernama Riset &

Pengembangan Pendidikan Usia Dini. Sesuai

namanya, Pemberdayaan Keluarga bergerak untuk

mengelola beragam kegiatan untuk Keluarga

Kembang, khususnya orang tua dan pengasuh

terdekat anak. 

 

Program rutin yang masih akan hadir pada tahun

ajaran ini adalah Kopi Pagi Kembang. Kali ini, tema-

tema yang diangkat adalah seputar Pendidikan

Kebangsaan. Seperti biasa, guru-guru dari berbagai

unit akan berbagi isu-isu seputar tema tersebut. 

 

Kegiatan lain yang akan berjalan adalah pertemuan

rutin orang tua dari anak-anak berkebutuhan khusus.

Ini merupakan bagian dari rencana Kembang

mewujudkan komunitas inklusif. Pertemuan ini akan

dihadiri oleh Psikolog dan Kepala Sekolah, untuk

membahas perkembangan anak-anak dan dukungan

apa yang dapat diberikan untuk membantu mereka. 

 

Selain program-program rutin, kami juga berencana

membuat Festival Orangtua Belajar, Kelas Pengasuh

dan seminar-seminar pengasuhan bekerja sama

dengan praktisi. 

 

Semoga dengan kehadiran program-program ini,

anggota keluarga Kembang menjadi orang tua yang

semakin berdaya di masa depan!

PEMBERDAYAAN
KELUARGA



GALERI KEMBANG

Rekam rupa kegiatan yang berlangsung di Kembang selama bulan Juli 2019

Workshop Awal Tahun Ajaran untuk Guru oleh Bapak Iwan Syahril (Sampoerna University)  & Bapak Alex Sihar

Perayaan Hari Pertama Sekolah

Makan Siang bersama 

Relawan Pertunjukan Sekolah

PTC Awal Tahun Ajaran

 di TK & SD Kembang


