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Junior High School I Sekolah Menengah Pertama

Pelatihan EduLab
Pelatihan Matematika dan Sains
Salah satu program EduLab dan Yayasan Tara Salvia
untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia
adalah menyelenggarakan program pelatihan untuk
guru-guru madrasah. Tujuan dari kegiatan ini adalah
untuk membangun dan meningkatkan kapasitas guru
dan kepala madrasah agar anak-anak mendapatkan
kualitas pendidikan yang baik. Kali ini pelatihan yang
diadakan pada tanggal 29 April 2017 mengangkat
materi konsep Matematika (bilangan pecahan dan
geometri) dan Sains (gaya, gerak, dan energi). Kegiatan pelatihan ini menitikberatkan pada
pemahaman konsep dasar dari materi yang diberikan. Tujuannya adalah agar para peserta
mampu menyampaikan materi-materi tersebut dengan benar kepada siswa-siswa mereka.
Menumbuhkan sikap ingin belajar juga menjadi harapan dari pelatihan ini agar guru terus
berupaya memberikan yang terbaik kepada para siswanya.
lanjutan dari hal. 1
Peran Orang Tua dalam Pendidikan

Apabila orang tua melakukan ini, maka orang
tua sedang melakukan salah satu perannya,
yaitu sebagai teman.

Semua orang tua berharap agar putra-putrinya
menjadi pribadi yang tangguh, yang bisa
menyelesaikan segala permasalahannya secara
mandiri. Hal ini tentunya bisa terjadi melalui
proses yang panjang dan ada kesesuaian
antara yang dilaksanakan di sekolah dengan di
rumah. Misalnya, disiplin menjadi hal utama
yang harus menjadi perhatian orang tua karena
hal ini akan berdampak terhadap kompetensi
belajar anak. Namun seperti kita ketahui, disiplin
memerlukan waktu dan pembiasaan yang
panjang, sehingga konsistensi di sekolah dan di
rumah menjadi sangat penting. Apabila orang
tua sudah berusaha membantu hal tersebut di
rumah, berarti orang tua sudah menjalankan
perannya sebagai penguat.

Peran lainnya adalah sebagai guru. Tentunya
orang tua tidak bisa menyerahkan pendidikan
sepenuhnya kepada sekolah. Di rumah, orang
tua perlu memberikan bantuan dari sisi
akademik, misalnya membantu anak
membaca, menulis atau membimbing mereka
pada saat mengalami kesulitan dalam
mengerjakan pekerjaan rumah untuk
matematika.
Orang tua dapat menerangkan konsep
matematika sebagai penguatan. Namun
tentunya semuanya ini sulit dilaksanakan
apabila orang tua tidak pernah terlibat dalam
segala jenis kegiatan yang diselenggarakan
oleh sekolah. Berbagai workshop yang
ditawarkan oleh sekolah untuk orang tua
sebenarnya dapat membantu orang tua dalam
membantu anaknya di rumah.

Pertanyaannya adalah, di antara kesibukan kita,
peran mana yang sudah kita jalankan?

SMP Tara Salvia
Sekolah Tara Salvia : Jalan Menjangan No.1 Pondak Ranji (Bintaro), Tangerang 15413, Indonesia
Telp : (021)7490865 Fax: (021)7490819 email: info@tarasalviaedu.com
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Peran Orang Tua dalam Pendidikan
Keterlibatan orang tua
dalam pendidikan anaknya
sangatlah penting dan tidak
bisa dianggap remeh
karena berhubungan
dengan pencapaian
Angi S. Anggari
Direktur Pendidikan akademik
dan
perkembangan kognitif anakanaknya. Semakin orang tua
ber peran dalam pendidikan
anaknya, semakin orang tua
akan sering berhubungan
dengan sekolah dan otomatis
orang tua akan lebih
memahami perkembangan
anak dan proses belajarnya di
sekolah. Apabila hal ini terjadi,
maka orang tua akan menjadi
guru yang baik di rumah
dengan mengaplikasikan caracara positif dalam membimbing
putra-putrinya.

Selain hal di atas, apabila orang tua semakin
terlibat dengan pendidikan anak-anaknya,
maka orang tua akan memiliki sikap positif dan
lebih percaya diri dalam mengikuti segala
kegiatan di sekolah.
Untuk membantu proses belajar
anak, orang tua perlu memahami
peran yang dijalaninya, yaitu peran
yang selalu memberikan motivasi
pada saat anak-anak mereka
berada dalam kondisi gamang atau
putus asa dalam mengalami segala
permasalahan di sekolah, misalnya
nilai yang buruk, guru yang kurang
komunikatif, teman-teman di
sekolah yang kurang bersahabat
atau segala permasalahan yang
dapat membuat anak frustrasi
dalam belajar.
(Bersambung ke hal. 4.)

INFO
Wisuda Angkatan ke-3
Pada tanggal 3 Juni 2017 SMP Tara Salvia
mengadakan prosesi wisuda untuk
angkatan ke-3. Angkatan ini menamakan
diri Varasada, yang berarti hujan. Setelah
melalui serangkaian ujian, baik ujian tulis
maupun praktik, siswa-siswi yang
berjumlah 23 ini mengakhiri masa
belajarnya di SMP Tara Salvia. Segenap
guru dan karyawan mengucapkan selamat
kepada para siswa dan orang tua atas
upaya dan hasil yang telah dicapai. Terima
kasih kepada orang tua yang telah

berperan
sebagai teman,
guru, dan
penguat bagi
putra-putrinya.
Semoga mereka
dapat
menggapai cita-cita dan selalu membawa
nilai-nilai yang didapat selama belajar di Tara
Salvia. Seperti hujan, semoga mereka
senantiasa membawa keberkahan dan
kesejukan bagi sekitarnya.
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Memaksimalkan Potensi...
Memperkuat Karakter

Menjelajah Bumi dengan Peta, Atlas, dan
Globe
Mengapa kita memerlukan peta, atlas, dan
globe? Di semester 2, siswa kelas 7
mempelajari materi IPS tentang peta, atlas,
dan globe. Pada kegiatan ini, siswa berlatih
mendapatkan informasi keruangan dari
media-media belajar tersebut dengan
sebelumnya membedakan kegunaan
ketiganya. Beberapa kegiatan yang
dilakukan siswa
adalah mengenal
komponen peta
serta
mengidentifikasi
letak astronomis
dan geografis
Indonesia dan
wilayah tempat
tinggal mereka.
Tujuan kegiatan
pembelajaran ini
adalah agar
siswa mampu

mendapatkan informasi keruangan,
mendeskripsikan kondisi geografis
penduduk, dan secara umum mampu
mengenali perkembangan lingkungannya.
Berbisnis Hebat dengan Kafe Sehat
Apa yang dibutuhkan untuk mendirikan
sebuah kafe sehat? Hal-hal penting apa
yang perlu diketahui? Sikap-sikap apa yang
harus dimiliki? Pertanyaan-pertanyaan ini
merupakan beberapa hal utama yang
menjadi pembahasan dalam kegiatan
berbisnis sederhana pada kegiatan 'Kafe
Sehat'. Siswa berdiskusi dalam kelompok,
di antaranya untuk merencanakan
makanan dan minuman yang akan dijual,
strategi pemasaran dan pelayanan, desain
kafe, dan harga jual. Sebagai bekal,
sebelumnya siswa diberi tugas untuk

Special Event

menganyam janur, serta memasak. Dengan
kuatnya tradisi yang dipegang oleh
masyarakat Kampung Naga, semoga
dengan bekal perjalanan belajar di sana,
siswa mendapatkan pengalaman berkesan
dan berharga bagi masa depannya.

Belajar dari Kampung Naga
Sebagai salah satu
syarat kelulusan, pada
awal bulan Mei siswa
kelas 7 melaksanakan
kegiatan Belajar di
Komunitas Lain.
Seperti beberapa
angkatan sebelumnya,
siswa berkunjung ke
Kampung Naga yang
terletak di wilayah
Tasikmalaya, Jawa
Barat. Selama 3 hari 2
malam, siswa
mengenal kehidupan penduduk dan
mempraktikkan beberapa rutinitas
penduduk di sana. Di antara kegiatan yang
dilakukan adalah siswa diajak mengenal
adat-istiadat, mengeksplorasi lingkungan
fisik, mengenal pengelolaan lingkungan,

Konser 'Melodi untuk Bumi'
Sebagai bentuk ungkapan rasa cinta dan
peduli pada Bumi, SMP Tara Salvia
menyelenggarakan kegiatan konser
bertema 'Melodi untuk Bumi' pada tanggal
22 April 2017, yang sekaligus bertepatan
dengan Hari Bumi. Lagu-lagu yang
ditampilkan merupakan hasil karya cipta
siswa kelas 9 dalam pembelajaran musik.
Beberapa penyanyi, guru, kelompok
Paduan Suara SD Tara Salvia, Vocal Group
SMP Tara Salvia, serta para pengiring ikut
berpartisipasi meramaikan acara ini.
Kegiatan ini merupakan kegiatan puncak
dari kegiatan belajar musik yang telah
siswa dapatkan sejak mereka duduk di
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kegiatan seni rupa,
yakni melukis. Siswa
berlatih melukis di
kanvas dengan
mengasah beberapa
keterampilan, yakni
membuat sketsa dan
mewarnai dengan
menggunakan media
kanvas dan kayu.
Sebelumnya siswa
mengenal unsurunsur seni rupa, yakni titik, garis, bentuk,
warna, dan bayangan.

mengulas
sebuah kafe
atau restoran
yang ditinjau
dari sisi
nuansa, menu
yang
disajikan,
serta
pelayanan.
Melalui kegiatan Kafe Sehat ini, siswa
diharapkan memahami kandungan
makanan, berlatih mengaplikasikan konsep
pajak, berlatih menetapkan aturan dalam
kelompok, serta mengembangkan sikap
bekerja sama dan saling menghargai.

Ketika melukis, siswa memvisualisasikan
tema yang diusung, yakni tentang diri dan
pengalaman tak terlupakan. Melukis buah
di atas talenan pun menjadi suatu
pengalaman belajar yang unik. Melalui
kegiatan melukis, olah rasa dalam berkarya
seni diharapkan dapat terus terasah. Siswa
juga mengembangkan sikap apresiasi
terhadap hasil karyanya dan orang lain.

Melukis, Mengasah Rasa
Di semester 2 ini, siswa kelas 9 mengikuti
kelas 8, yakni
berlatih
menciptakan
lagu. Semoga
kegiatan ini
memberikan
inspirasi akan
munculnya
bibit-bibit seni
para siswa,
sekaligus mengembangkan kepekaan
terhadap isu-isu yang terjadi di masyarakat
melalui lagu dan karya seni lainnya.

dari Kalimantan juga disuguhkan oleh
siswa kelas 8 sebagai upaya pelestarian
budaya negeri kita. Selain itu, siswa kelas
8 juga memperdengarkan cuplikan lagu
bertema persahabatan yang telah mereka
ciptakan selama satu semester ini.
Pengenalan
berbagai
macam
kegiatan seni
ini bertujuan
memberikan
kesempatan
kepada siswa
untuk
menampilkan
keterampilan
yang dimiliki, melatih kepercayaan diri
ketika tampil di depan umum, serta
mengembangkan sikap kerja sama ketika
bekerja berkelompok.

Berkarya Melalui Pentas Seni
Sebagai kegiatan puncak pada
pembelajaran seni, siswa kelas 7 dan 8
menampilkan hasil karya seni drama, tari,
dan musik. Selain menyajikan lagu-lagu
dalam musik ansambel dengan alat-alat
musik modern, siswa kelas 7 menampilkan
drama dari novel klasik 'Si Jamin dan Si
Johan'. Rangkaian tari Dayak yang berasal
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