
Belajar 
di Rumah
bersama Sekolah Dasar Kembang



MERENCANAKAN
KEGIATAN BELAJAR

Sepakati jadwal kegiatan bersama

Penting sekali anak memiliki rutinitas

harian yang dapat diprediksi. Di sekolah,

kami melakukannya dengan konsisten.

Pengalaman kami menunjukkan bahwa hal ini

membantu anak merasa tenang dan

berperilaku baik.

Rutinitas baru selama masa belajar di

rumah harus dibuat dan disepakati

bersama anak. 

Usahakan waktu tidur dan bangun tidur sama

seperti hari-hari ke sekolah. Anak perlu tidur

cukup, 10 jam sehari.

Pastikan bahwa jadwal kegiatan sepanjang

hari  beragam dan memuat waktu bermain,

bergerak, menggunakan gawai untuk bersantai

maupun  belajar, membantu pekerjaan rumah, dan

waktu bersama keluarga.
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CONTOH JADWAL 
KEGIATAN DI RUMAH



Panduan belajar di rumah - Sekolah Kembang

KEGIATAN BELAJAR

 Bapak dan Ibu perlu lebih dahulu memahami 

 tujuan belajar yang terdapat di dalam

panduan kegiatan. 

Kegiatan anak akan bervariasi. Kami

mengusahakan agar prinsip utama belajar SD

Kembang tetap diterapkan dalam menyusun

kegiatan belajar di rumah.

Anak perlu ditemani mengerjakan tugas, tetapi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

 

1.

2.

3.

jangan terpancing untuk mengerjakan tugas

untuknya. Membuat kesalahan, merasa

bingung, adalah bagian dari belajar. 

Minta anak mencatat kesulitan -kesulitannya,

lalu bahaslah bersama. 
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REFLEKSI

Apa saja yang kamu pelajari hari ini?

Apa yang menyenangkan dari cara belajar hari

ini?

Apa yang perlu diperbaiki untuk belajar esok

hari?

Apa targetmu/rencanamu untuk besok? 

Bagaimana Ayah/Ibu bisa membantumu?

Merefleksikan kembali proses belajar yang telah

berjalan adalah proses penting yang kami lakukan di

sekolah. 

 

Refleksi belajar tetap bisa dilakukan di rumah.

Orangtua dapat membantu anak dengan

mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

 

 

Akan sangat baik jika Bapak/Ibu membantu anak

mencatat refleksi harian ini dalam sebuah buku.

 



Rayakan keberhasilan memenuhi sebagian

atau seluruh jadwal kegiatan hari ini dengan

hal-hal sederhana seperti pelukan atau

kudapan kesukaan. 

 

Katakan bersama,

"Besok kita akan melakukannya 

lebih asyik lagi!"
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