I We Are Unique

Junior High School I Sekolah Menengah Pertama

Program Pengembangan
Pada tanggal 23 dan 28 Februari 2018, dua guru SMP
Tara Salvia, yaitu Ibu Diana Maryaningrum (Guru
Matematika) dan Ibu Olis Meilawati (Guru Agama)
mengikuti pelatihan Understanding By Design (UBD),
yang diselenggarakan oleh Graha Asa, dengan
narasumber Ibu Angi Siti Anggari (Direktur Pendidikan
Tara Salvia).
Pelatihan UBD ini memberikan penekanan kepada
bagaimana merancang suatu unit pembelajaran
berdasarkan backward design, sehingga diharapkan
siswa mendapatkan pemahaman yang mendalam
terhadap suatu konsep secara tematik dan terpadu.
lanjutan dari hal. 1

Menumbuhkan Sikap Positif Pada Remaja

suatu kejadian.

pula sebaliknya. Sikap pesimis, apatis,
kurang kritis adalah sikap negatif yang akan
mendorong remaja berburuk sangka atau
bahkan selalu menyalahkan lingkungan saat
ia menemui kesulitan bahkan saat ia
menemui kegagalan.

Berpikir dan bersikap positif dapat
membantu siswa dalam mengambil setiap
keputusan. Rasa ingin tahu yang besar,
mempertanyakan atas berbagai kejadian
perlu didukung oleh sikap positif. Di
sekolah, siswa banyak bertemu dengan
teman yang berbeda, guru yang berbeda,
perlakuan yang tidak sama dari lingkungan
serta permasalahan yang berbeda
pula.Kualitas pembelajaran hidup seorang
remaja akan berbeda apabila ia memiliki
sikap positif.

Remaja yang sehat adalah remaja yang
memiliki sikap positif. Sikap ini akan terlihat
saat ia berinteraksi dengan orang lain,
membaca situasi dan mengambil keputusan.
Orang tua dan sekolah memegang peranan
penting untuk menciptakan suasana positif.
Memang tidak mudah, namun sangat
mungkin untuk diwujudkan.

Sikap positif akan mengurangi beban dan
stres seorang remaja. Orang dewasa di
sekitar perlu menularkan sikap positif
melalui contoh; tulisan melalui sosial media,
cara berkomunikasi, pandangan terhadap
sesuatu serta sikap positif lainnya.
Apabila sikap positif dapat ditularkan, begitu
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Menumbuhkan Sikap Positif Pada Remaja
Sering mendengar keluh
kesah seperti berikut?
‘Nilaiku jelek karena
guruku tidak bisa
mengajar'. 'Aku tidak
Angi S. Anggari
Direktur Pendidikan b i s a m e n y e l e s a i k a n
tugas karena temanku
tidak memberi kesempatan.' 'Untuk apa
mengerjakan tugas kelompok, temanku
banyak yang tidak ikut bekerja. Mengaka
harus Aku yang sibuk?’
Masa remaja berada pada tahap transisi.
Mereka belum dewasa namun bukan juga
anak-anak.
Pada masa ini banyak hal yang dialami
mereka. Belajar tentang hidup sangat
penting bagi remaja. Pengalaman yang
diperoleh mereka akan membawa
mereka menjalani hidup lebih baik

Memiliki sikap positif menjadi hal yang
penting untuk ditularkan kepada remaja.
Cara pandang terhadap suatu kejadian,
mengajak mereka berpikir dari sudut
pandang yang berbeda dan mengajak
mereka untuk berpikir positif sangatlah
penting agar mereka dapat menjadi remaja
yang tidak memiliki buruk sangka terhadap
(Bersambung (ke hal.4)

INFO
Tara Salvia Sehat

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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seimbang,serta
menyaksikan
b e r b a g a i
tayangan yang
menginspirasi
tentang menu
s e h a t d a n
perawatan diri.
Kegiatan ini bertujuan untuk lebih
mempertajam makna pola hidup sehat yang
produktif serta menjalin suasana yang akrab
antara kakak dan adik kelas.

Senin-Rabu, 12-14 Maret 2018, Sekolah
Tara Salvia menyelenggarakan kegiatan
Tara Salvia Sehat. Tiga hal yang menjadi
penekanan dalam kegiatan ini adalah
pentingnya pola makan sehat, berolahraga
secara teratur, serta perawatan diri.
Berbagai kegiatan, mulai dari berolahraga
bersama, membawa dan berdiskusi tentang
kudapan (snack) sehat,mendengarkan
pemaparan dari dokter tentang gizi
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Memaksimalkan Potensi...
Memperkuat Karakter

Kunjungan Belajar ke Supermarket
Pada hari Selasa 20
Maret 2018, siswa kelas
7 mengikuti kegiatan
kunjungan belajar ke
sebuah supermarket
yang terletak di wilayah
Bintaro. Kunjungan
belajar ini merupakan
tugas integrasi materi
aritmetika sosial
(Matematika) dan
kegiatan ekonomi (IPS).

untuk mendapatkan informasi terkait
kegiatan konsumsi. Seluruh kegiatan pada
kunjungan belajar ini merupakan sarana
untuk mempersiapkan siswa pada kegiatan
Market Day.
Berbagi Peran dalam Kafe Sehat

Siswa melakukan observasi terhadap harga
dan neto suatu produk dan
membandingkannya dengan merk lain.
Selain itu, siswa juga mendapatkan
informasi dari narasumber terkait kegiatan
produksi serta distribusi yang dilakukan oleh
supermarket tersebut, serta melakukan
wawancara dengan beberapa pengunjung

Special Event
Student Led Conference
Pada bulan Maret yang lalu, siswa kelas 7
dan 8 melaksanakan kegiatan Student Led
Conference (SLC). Mereka
mempresentasikan hasil belajar yang telah
ditempuh selama semester 1 dan awal
semester 2. Selain mempresentasikan hasil
belajar akademik, siswa juga menyampaikan
refleksi sikapnya, tentang hal-hal yang
sudah dipelajari, sikap yang telah dan harus
dikembangkan, serta rencana tindak lanjut
dari refleksi yang telah dibuatnya.

P r o s e s
musikalisasi
puisi dimulai
dengan memilih
puisi yang
sesuai dengan
t e m a ,
mengidentifikasi
unsur-unsur
dalam puisi, mencari aransemen yang
sesuai dengan suasana dalam puisi, dan
berlatih menyampaikan puisi sesuai
dengan kriteria yang diharapkan.
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat,
6 April 2018 dengan membawakan 8 puisi
karya sastrawan Indonesia. Musikalisasi
puisi ini bertujuan untuk menggali potensi
dan kreativitas siswa dalam bersastra.
Bersastra yang tidak hanya lewat kata, tapi
juga dengan nada.

(IPS), membuat
brosur (Bahasa
Indonesia),
menganalisis zat
tambahan pada
makanan/minuma
n (IPA), membuat
logo(Matematika),
dan membuat
ulasan tentang kafe (Bahasa Inggris).
Melalui kegiatan ini, siswa diharapkan dapat
merasakan dinamika bekerja dalam
kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Pada tanggal 2-6 April 2018 lalu, siswa kelas
8 melaksanakan kegiatan puncak dengan
tema “Kafe Sehatku” secara berkelompok.
Bentuk kerja sama yang mereka lakukan di
antaranya adalah pembagian peran, yakni
dengan menjadi kasir, petugas yang
memproses penyerahan pesanan, dan
petugas yang menyiapkan makanan.

Apresiasi Sastra Melalui Musikalisasi
Puisi

Secara terintegrasi, siswa menerapkan
pengetahuan tentang pajak pada
makanan/minuman yang mereka produksi

Salah satu tugas unjuk kerja yang
dilaksanakan oleh siswa kelas 9 pada mata
pelajaran Bahasa Indonesia adalah

Pada waktu yang berbeda, siswa kelas 9
juga melaksanakan kegiatan SLC. Mereka
secara khusus menyampaikan pencapaian
hasil uji coba (tryout) mata pelajaran yang
diujikan pada ujian, hal-hal yang masih
menjadi kendala dan cara mengatasi
kendala tersebut, serta menyampaikan
rencana masing-masing dalam
mempersiapkan UAS, USBN, dan UN.
Melalui kegiatan SLC ini, siswa diharapkan
senantiasa melakukan refleksi belajar dan
sikap agar dapat terus memperbaiki diri di
kemudian hari.

tersebut. Berdiskusi
dengan kepala adat,
belajar tentang
ekosistem, panen padi
menggunakan ani-ani,
dan mempelajari
kesenian khas Kampung
Naga adalah beberapa
kegiatan yang dilakukan
siswa. Melalui kegiatan
ini, siswa diharapkan
dapat terus memupuk
sikap kerja sama di dalam kelompok dan
mampu beradaptasi dengan lingkungan
baru.

Belajar dari Kearifan Lokal di Kampung
Naga

musikalisasi puisi, suatu bentuk apresiasi
karya sastra, dengan cara menyampaikan
puisi yang diiringi musik.

oleh para penyanyi profesional seperti
Kikan, Ariyo Wahab, Andy/rif, Ipang, Candil,
The Daddies, Wawan Kudus, Vocal Group
SMP Tara Salvia, Paduan Suara Tara
Salvia, guru, orang tua, serta alumni yang
mempunyai talenta dalam bernyanyi dan
bermusik. Selain sebagai bentuk apresiasi,
acara ini bertujuan untuk memfasilitasi
siswa dalam mengembangkan potensi,
minat, dan bakat mereka di bidang seni,
khususnya seni musik, juga untuk
membangun nilai-nilai luhur, seperti rasa
percaya diri, disiplin, dan kreatif.

Konser “Aku Indonesia”
Sebagai syarat kelulusan, pada pekan ke-3
bulan April 2018, siswa kelas 7
melaksanakan kegiatan kunjungan ke
Kampung Naga yang terletak di wilayah
Tasikmalaya, Jawa Barat. Selama 3 hari 2
malam, siswa tinggal di rumah warga dan
mengenal cara hidup penduduk di kampung
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Sebagai bentuk apresiasi terhadap lagu-lagu
hasil karya cipta siswa kelas 9, Sekolah Tara
Salvia menyelenggarakan Konser “Aku
Indonesia” pada tanggal 8 April 2018 di
Gedung Kesenian Jakarta. Konser ini dihadiri
oleh sekitar 450 penonton dan dimeriahkan
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