


Selamat datang,
para pembelajar 
sepanjang hayat



Rumah 
Pembelajar
Sekolah Dasar Kembang lahir pada tahun 2003 
dengan dibukanya kelas 1, atau yang kami sebut SD1. 
SD Kembang hadir dan berperan sebagai mitra 
orang tua dalam pendidikan anak-anak. 

Berawal dari delapan orang murid perintis, kini SD 
Kembang adalah rumah untuk lebih dari 100 murid 
untuk SD1 hingga SD6. 

SD Kembang memiliki satu kelas untuk setiap 
tingkatan. Di setiap kelas terdapat 22 orang murid 
yang diampu oleh dua orang guru kelas. 

Kegiatan belajar dirancang berbentuk tematik 
berdasarkan kurikulum nasional. Kami menggunakan 
bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan 
bahasa komunikasi sehari-hari. 

Sekolah Kembang percaya bahwa setiap individu 
berbeda dan perlu menampilkan jati dirinya. Oleh 
karena itu, dalam pembelajaran sehari-hari, 
murid-murid SD Kembang mengenakan pakaian 
bebas rapi, bukan seragam sekolah. 



UNLEARN
Sekolah Kembang adalah sebuah tempat untuk 
menumbuhkan pembelajar sepanjang hayat. 

Kami percaya, belajar adalah proses yang tidak pernah putus. 
Saat seseorang belajar sesuatu yang 
bermakna, naluri keingintahuan tidak akan terhenti. 
Ia akan berusaha mempelajari hal baru lain, sehingga kemudian 
memberikan pengalaman dan makna baru terhadap hal-hal 
yang telah ia ketahui.  

Proses belajar ini tidak hanya terjadi pada anak-anak sebagai 
penanggung jawab utama atas proses belajar mereka. Orang 
tua sebagai guru utama anak-anak pun perlu memahami serta 
menghayati siklus tersebut. 

Belajar di SD Kembang akan membutuhkan kerelaan orang tua 
untuk unlearn dan re-learn hal-hal yang telah diketahui menge-
nai belajar dan pengasuhan, baik dulu maupun sekarang. 

Hanya dengan proses inilah anak dan orang tua bisa mendapat-
kan manfaat spenuhnya dari belajar 
bersama Sekolah Kembang. 



Merayakan Perbedaan
Kami percaya setiap anak adalah unik. Mereka memiliki kebutuhan yang berbeda dan cara yang 
berbeda-beda untuk belajar. Kami menyambut para diverse learner, atau pembelajar beragam, yang 
siap berpetualang menjelajah dunia baru! 
  
Bagaimana Kembang mengakomodasi para pembelajar yang beragam?

Belajar pada hakikatnya bersifat pribadi. Belajar yang sesungguhnya terjadi dalam diri dan 
pemikiran masing-masing individu. Beranjak dari prinsip ini, Sekolah Dasar Kembang menerapkan 
metode belajar yang personal (personalized learning) sejak tahun ajaran 2020-2021. 

Belajar yang personal berpijak pada tiga prinsip dasar: pembelajaran yang berpusat pada anak, 
kepercayaan bahwa setiap anak berdaya, dan guru tidak lagi menjadi pusat semesta belajar. 
Dengan belajar secara personal, anak-anak dapat mengatur sendiri rencana dan target belajar, 
bahkan seperangkat pengetahuan yang ingin dan perlu mereka kuasai. Peran guru bergeser 
menjadi fasilitator yang menjadi jembatan atau memberi masukan mengenai 

Metode ini adalah sebuah proses. Anak-anak akan disiapkan sejak memasuki Sekolah Dasar untuk 
menguasai setiap keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pembelajar yang mandiri 
sepanjang hayat mereka. 

BELAJAR YANG PERSONAL



PEMBELAJARAN BERBASIS 
LITERATUR

Hubungan erat antara sekolah dan rumah dijalin melalui 
pembicaraan yang bermakna. Baik antara orang tua 
dan guru, atau anak-anak dan guru mereka. 

Di Kembang, para guru menghargai anak sebagai 
individu yang berdaya. Tidak ada pertanyaan yang 
terlalu mudah, atau pernyataan yang tidak berdasar. 
Guru mengapresiasi melalui mendengar anak-anak. 

Sebagai rekan belajar keluarga, guru akan membicara-
kan beragam hal seputar perkembangan anak bersama 
orang tua. Pembicaraan dijalin melalui sesi-sesi rutin 
secara berkelompok maupun sesi yang lebih pribadi. 
Topiknya pun beragam, mulai dari bantu diri, 
keterampilan akademik, hingga perencanaan sekolah 
lanjutan. 

PEMBICARAAN YANG 
BERMAKNA

Kegiatan belajar di kelas dirancang secara mandiri oleh 
guru-guru Kembang. Setiap tema, sumber belajar, dan 
pilihan kegiatan disiapkan berdasarkan kebutuhan 
murid.
 
Sumber utama perancangan kegiatan belajar adalah 
buku otentik, atau literatur anak. Anak-anak tidak 
menggunakan buku paket atau buku teks, melainkan 
lembar kerja yang telah disusun oleh guru mereka.  

Guru-guru Kembang akan menggunakan beragam buku 
bacaan anak, sesuai dengan tingkatan kelas. Mulai dari 
buku bergambar, novel anak, hingga biografi nonfiksi. 

Hubungan erat antara 
sekolah dan rumah dijalin 
melalui pembicaraan yang 
bermakna. Baik antara orang tua 
dan guru, atau anak-anak dan guru 
mereka. 

Dengan menggunakan literatur 
anak, kami berharap untuk dapat 

memberikan pengalaman literasi 
yang kaya dan anak menjadi 

mampu memaknai literasi 
secara luas. 

Tidak hanya membaca, tetapi 
menerapkan keterampilan 
tersebut untuk menguasai 

kecakapan hidup sehari-hari. 



Proses belajar dari rumah telah membuka pintu-pintu belajar yang sebelumnya 
tak terbayangkan. Para pendidik di SD Kembang melakukan perencanaan 
dengan hati-hati dengan mengutamakan kesejahteraan anak dan keluarga. 

Belajar dari Rumah

KELAS WAJIB adalah sesi yang diampu oleh Guru 
Kelas atau Guru Spesialis Mata Pelajaran. Durasi 
kelas adalah 1 jam - 75 menit, dimulai pukul 09.00, 
setiap hari Senin hingga Jumat. 

Dalam kelas wajib, anak-anak akan melakukan 
kegiatan diskusi, membuat rancangan proyek, 
hingga menyajikan presentasi hasil karya. Sesekali, 
Guru Kelas akan melakukan sesi istimewa yang 
menghadirkan tamu ke dalam kelas. 

Materi dan kegiatan yang akan dilakukan dalam 
kelas wajib selama seminggu, telah dikirimkan 
sebelumnya dalam sebuah Panduan Belajar. Orang 
tua dan/atau anak-anak akan menerima panduan 
ini setiap hari Jumat. 

KELAS WAJIB
KELAS SORE adalah sesi pilihan yang dikelola oleh 
Bidang Kerja di Sekolah Kembang, Terdapat empat 
hari kelas pilihan mulai Selasa hingga Jumat, yang 
masing-masing diampu oleh bidang Literasi, 
Seni & Sains, Hidup Sehat, dan kelas Agama. 
Sesi ini berjalan setiap pukul 16.00 - 17.00. 

Kelas Sore dapat diikuti oleh murid dari seluruh 
kelas. Sesi ini bertujuan untuk memperkaya 
pengalaman murid serta memupuk minat dan bakat 

KELAS SORE

Sekolah Kembang juga menyediakan program usai 
sekolah yang dikelola oleh Club Kembang, sebagai 
sarana pengayaan dan pengembangan minat dan 
bakat. Kelas-kelas After School Program berjalan 
pada siang hari, antara pukul 13.00 - 15.00. 



Jadwal Sekolah

Jadwal sekolah: Senin - Jumat
Waktu belajar: 
- SD1 & SD2: 08.00 - 13.00
- SD3 - SD6: 08.00 - 13.30

Istirahat: 2x30 menit (istirahat pagi dan siang)

Jadwal Kegiatan Usai Sekolah (ASP/Ekskul): 
14.00 - 15.00

Jadwal sekolah: Senin - Jumat
Waktu belajar: 
- Kelas Pagi: 09.00 - 10.00 atau 10.30
- Kelas Sore (pilihan): 16.00 - 17.00

Jadwal Kegiatan Usai Sekolah (ASP/Ekskul): 
13.00 - 15.00 (sesuai dengan kelas yang dipilih)

Pertemuan rutin Orang Tua berlangsung sekali 
sebulan sesuai waktu yang disepakati bersama

Pra-PJJ PJJ



Kenal Lebih 
Dekat
Mari berkenalan lebih dekat dengan 
Sekolah Dasar Kembang!

HUBUNGI KAMI

info@kembang.sch.id

0877 - 536 - 226 - 44

KUNJUNGI MEDIA SOSIAL KAMI
sekolahkembang.sch.id

@sekolahkembang

Sekolah Kembang

Sekolah Kembang

Ikuti sesi Kenal Kembang pada Kamis 
dua minggu sekali setiap bulan. 
Daftar via tiny.cc/kenalkembang

HUBUNGI KAMI


