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PENDAHULUAN 

 

 

Landasan Hukum 

1. UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas  

a. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.   

b. DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN Pasal 3 Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan  

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

c. BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Pasal 4  (1)  Pendidikan diselenggarakan secara 

demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai 

keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. (2)  Pendidikan diselenggarakan sebagai satu 

kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.(3)  Pendidikan diselenggarakan sebagai 

suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.(4)  

Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan 

kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.(5)  Pendidikan diselenggarakan dengan 

mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. (6)  
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Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta 

dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.  

d. Bagian Keenam tentang Pendidikan Informal pasal 27, (1)  Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan 

oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.(2)  Hasil pendidikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus 

ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.(3)  Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan 

informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

e. Pasal 58 (1)  Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, 

kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.(2)  Evaluasi peserta didik, 

satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, 

transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan : Bagian Kedua 

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pasal 6 (1) Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan 

khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: a. kelompok mata pelajaran agama dan 

akhlak mulia; b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; c. kelompok mata pelajaran ilmu 

pengetahuan dan teknologi; d. kelompok mata pelajaran estetika; e. kelompok mata pelajaran jasmani, olah 

raga, dan kesehatan. (4) Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran 

masing-masing kelompok mata pelajaran mempengaruhi pemahaman dan/atau penghayatan peserta didik. (5) 

Semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan 

pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanl RI Nomor 22, 23, 24  Tahun 2006 tentang Standar Isi , Standar 

Kompetensi Lulusan dan Pelaksanaan Standar Isi. 

 



 

 3 

 

 

IDENTITAS, VISI, MISI DAN TUJUAN  

 

 

Identitas  

Nama   : Komunitas Rumah KerLiP 

Alamat  : Jl. Teratai VII Blok E-16, Komplek Tanjung Barat Indah, Jakarta Selatan  

Telepon/Fax : (021) 7890151  

Email   : rumahkerlip@gmail.com 

Situs  : http://www.rumahkerlip.blogspot.com  

    http://backtohomeschooling.org  

 

Visi 

”Gerakan sekolahrumah yang mengembangkan model pendidikan anak merdeka berbasis keluarga demi 

kepentingan terbaik anak” 

 

Misi 

1. Mendorong terciptanya suasana belajar dan proses pembelajaran sesuai dengan prinsip–prinsip HAM 

dan demokratisasi pendidikan. 

2. Mengembangkan model–model pendidikan anak merdeka berbasis keluarga. 

3. Bersikap proaktif dalam mengidentifikasi perubahan kebutuhan dan harapan anak, pendidik, dan 

keluarga demi kepentingan terbaik anak. 

4. Menemukenali dan mengembangkan bakat–bakat luhur kemanusiaan anak. 
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Tujuan 

  

Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran berbasis keluarga agar anak dapat secara aktif 

memelihara dan memperluas jangkauan kemandiriannya dalam mengembangkan bakat–bakat luhur 

kemanusiaan sejalan dengan prinsip–prinsip HAM dan demokratisasi pendidikan. 
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STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM 

 

 

Dasar Pemikiran 

 

“Kebahagiaan manusia ialah bergerak menuju yang lebih tinggi, mengembangkan bakat–bakatnya yang 

tertinggi, memperoleh pengetahuan tentang yang tertinggi, bila mungkin “bertemu dengan tuhan”  

EF Schumacher 

 

Memelihara kemerdekaan anak, mengasah anak berjiwa mandiri menjadi tantangan tersulit seorang 

pendidik. Hampir seluruh anak Indonesia tumbuh dengan rutinitas tanpa daya kejut dengan menu wajib 

berupa tumpukan tugas bernama pekerjaan rumah dilengkapi ketentuan seragam, buku paket wajib, dan 

lulus Ujian Nasional.  

Bagi anak, belajar sesungguhnya didorong oleh motif rasa ingin tahu. Peran penting pendidik adalah 

bagaimana menumbuhkan keingintahuan anak dan mengarahkannya dengan cara yang paling mereka 

harapkan, paling mereka minati. Jika anak diberi rasa aman, dihindarkan dari celaan dan cemoohan, berani 

berekspresi dan bereksplorasi secara leluasa, ia akan tumbuh dengan penuh rasa percaya diri dan 

berkembang menjadi dirinya sendiri.  

 

Prioritas 

 

Penting bagi kita untuk selalu ingat bahwa bagi anak sesungguhnya belajar adalah pemenuhan rasa ingin tahu. 

Pendidik dituntut untuk memfasilitasi anak bagaimana cara belajar untuk memelihara kemandirian dengan 

memenuhi rasa ingin tahu dan memperluas jangkauannya seiring dengan tumbuh kembang anak.  
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Rentangan lingkungan yang diperkaya bagi manusia tidak terbatas. Bagi sebagian orang, berinteraksi dengan 

obyek sudah menyenangkan, bagi yang lain memperoleh informasi sangat memuaskan, dan bagi yang lainnya 

lagi bekerja dengan pikiran-pikiran kreatif sangat membahagiaan. Tetapi ada jenis pengayaan, tantangan yang 

dihadapi sel-sel otak itulah yang sangat penting....Salah satu cara yang memastikan kesinambungan pengayaan 

adalah mempertahankan rasa igin tahu sepanjang hidup kita. Selalu bertanya tentang diri Anda dan orang lain 

dan pada gilirannya mencari jawabannya akan memberikan tantangan terus-menerus pada sel-sel otak 

(Jalaludin Rakhmat dari http://notes.utk.edu/bio/greenberg.nsf/, 5 April 2005). 

 

Pendidikan dasar dimulai dengan membaca, menulis, dan berhitung. Rasa takjub dengan begitu banyaknya 

sejarah, sains, dan ilmu pengetahuan lainnya yang dapat mereka pelajari saat anak–anak mulai membaca akan 

menuntun kemandirian anak untuk belajar.  

 

Membangun minat baca yang menimbulkan antusiasme anak untuk menggali referensi, melakukan percobaan, 

bahkan melakukan investigasi. Sumber belajar tersedia tanpa batas di sekeliling anak. Pendidik hanya perlu 

menahan diri untuk berusaha memberi tahu dan menemani anak untuk menggali sumber belajar dengan usaha 

sadar dan terencana guna mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang mendorong anak 

mengembangkan potensi diri secara aktif untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 
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Struktur Kurikulum 

 

 

1. Persiapan Membaca 

 

Cukup dengan 10 menit sampai 30 menit perhari bagi anak usia 5 tahun, matikan TV, bacakan Seri Kupu-

Kupu per hari cukup bagi Batita.  Bicaralah kepada anak ketika jalan–jalan di taman dekat rumah, ketika 

naik kendaraan, ketika menyiapkan sarapan, ketika memandikan, ketika menyuapi, ketika menyusui, 

ketika bermain.  

 

Katakan pada anak apa yang sedang kita lakukan saat hal itu dilakukan. ”Sekarang ayah akan membuat 

nasi goreng. Ayah ambil 3 siung bawang putih, ayah kupas dan dicuci sampai bersih kemudian diiris tipis. 

Nah....sekarang ayah ambil sepiring penuh nasi dan sesendok mentega. Ayah letakkan mentega didalam 

wajan dan menyimpan wajan diatas kompor. Saatnya tiba menyalakan kompor.  

 

Wow! Apinya terlalu besar! Kita kecilkan sedikit ya. Ayah masukkan bawang putih tadi. Hmm....harum! 

Ayah masukkan telur dan diorak–arik sampai matang. Sekarang kecapnya siap ditambahkan. Mana nasinya 

ya? Wah...ayah lupa! Ayah matikan dulu kompornya ya. Ini dia nasinya! Ayah nyalakan lagi kompornya dan 

masukkan nasi ini kedalam wajan tadi. Nasi goreng kesukaan ayah siap disantap.” Ini salah satu contoh 

sederhana untuk membangun dasar–dasar kemampuan berbicara dalam otak anak kita. Anak–anak belajar 

menggunakan kata-kata untuk merencanakan, berpikir, menjelaskan secara rinci; bagaimana 

menggunakan kata–kata dalam kalimat lengkap.  

 

Membacakan gambar, menunjuk huruf–huruf yang terpampang di dinding, di papan reklame, di kaca mobil, 
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dan dimana saja setiap ada kesempatan. Membaca buku berbentuk ular dengan gambar–gambar yang 

menarik ketika anak bermain di lantai, membaca buku dengan kaset untuk anak–anak sambil 

memperhatikan bagaimana anak kita mendengarkannya berulang–ulang. Merekam saat kita membaca, 

menyanyi, mendongeng, membaca puisi dan kemudian menyetelnya saat anak–anak bermain–main sendiri 

atau bersama yang lain. Semua kegiatan tersebut jika dilakukan setiap hari akan membangun literasi anak 

sejak dini. 

 

Menanyakan beberapa hal terkait dengan cerita yang dibacakan kepada anak–anak usia tiga tahun, 

menyanyikan alfabet saat mengganti popok anak. Membacakan buku alfabet yang berima dan buku–buku 

alfabet lainnya merupakan awal yang baik.  

 

Ketika anak mengetahui nama suatu huruf, katakan setiap huruf dengan bunyi tertentu, khusus untuk 

binatang kaitkan dengan suara khas, misal ’anjing menggonggong, guk!guk!guk! Ayam berkokok, 

kukuruyuk!’ Dan latih anak mengenal konsonan dengan cara ’c katakan c, c, c, seperti dalam cecak’.  

 

Ingat untuk selalu menghubungkan dengan kata–kata yang dekat dengan keseharian anak. Tanpa buku 

kerja atau pengajaran secara manual bagi anak usia 4 sampai 5 tahun. Sekitar 30 menit per hari, ditambah 

obrolan dan permainan dalam kehidupan keluarga kita akan sangat bermanfaat. Cobalah untuk tidak 

memikirkan kurikulum seperti yang dilaksanakan di sekolah formal karena ini akan menekan anak yang 

enggan untuk ’mengerjakan halaman itu saja’ padahal perhatiannya sudah beralih ke bagian lain yang lebih 

menarik. 

 

Lebih bermanfaat lagi jika dilakukan saat mengobrol bersama anak, membantu anak mengikat tali sepatu, 

membantu anak mengancingkan baju, membersihkan dirinya sendiri. Kesempatan emas ini jangan sampai 
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terlewatkan apalagi dialihkan ke pengasuh anak kita. ”Kita ada empat orang. Berapa sendok yang akan 

kauletakkan di meja, sehingga masing-masing dapat satu sendok?” ”Bisakah kau menyebutkan huruf awal 

dari tomat? Kau akan menemukan kalau huruf T adalah cara untuk mengatakan t, t, tomat.” 

 

Jika anak sudah terbiasa membaca gambar sejak kecil, mendengar dongeng sebelum tidur dari orang 

dewasa dan tidak menderita kelainan apapun maka dia siap untuk membaca pada usia menjelang 5 tahun. 

Dan semua orang dewasa yang dapat menjadi pendidik yang baik baginya. Kita tinggal di dunia nyata, 

dimana tulisan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk dan kesempatan. Membaca dan memenuhi pikiran 

anak dengan bunyi dari ribuan kata membuat membaca begitu mudah bagi anak–anak. 

 

Jaga agar selalu membaca dengan anak dalam berbagai kesempatan. Mulailah untuk menanyakan dengan 

halus pertanyaan yang lebih rumit tentang cerita yang kita bacakan. Pada usia 4 tahun, rata-rata anak 

sudah tahu alfabet dan bunyi yang dibuat tiap huruf. Lanjutkan bekerja dalam nama huruf dan bunyi. 

Magnet kulkas berbentuk huruf adalah cara yang bagus untuk ini. Kita dapat mengambil huruf k dan 

berkata, ”K, k, k, kulkas.”. Kebanyakan anak menjelang usia 5 tahun sudah siap untuk mulai membaca. 

Duduk dengan buku awal yang mengajarkan bunyi yang terdengar saat mereka digabung dengan huruf lain 

menjadi kata. Perlahan namun konsisten baca ulang sampai anak merasa nyaman dengan bunyinya dan 

kombinasi huruf  menjadi kata. Lakukan 5 menit saat memulainya dan lanjutkan menjadi 10-15 menit per 

sesi. 

 

Pada kesempataan lain di hari yang sama,  duduk menemani anak membaca sebuah buku seperti seri 

Koguma, biarkan ia merangkai kata–kata untuk membaca gambar setiap halaman. Anak–anak akan sangat 

antusias dan bahkan mengulang–ulang tanpa lelah. Mendengarkan dengan antusiasme yang sama akan 

mendorong anak untuk meminta kita untuk membaca tulisan di setiap halaman. Kita tak perlu menguraikan 
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atau menjelaskan apapun. Katakan saja bahwa kita membaca kalimat yang ditulis dalam buku tersebut. 

  

Membaca adalah cara mengajar terbaik untuk menghubungkan kata-kata dengan isi yang berarti. Dan kita 

tak menginginkan pembaca awal kita untuk mengingat secara keseluruhan sebagai kebiasaan, lebih 

daripada menyebut bunyi fonik per suku kata di setiap kata. Mulai dengan 5 menit latihan dan 5 menit 

membaca buku mudah per hari. Lanjutkan hingga 15 menit setiap pekerjaan per hari. Jangan tanya, 

”Apakah ini saat yang tepat untuk membaca?” Rencanakan kegiatan ini sebagai kebiasaan yang 

dibutuhkan, seperti menyikat gigi atau membereskan kamar sendiri, meskipun anak menjawab ’tidak’. Kita 

akan terkejut melihat kecepatan anak menyebutkan bunyi kata dengan keinginan mereka sendiri. 

 

Keuntungan metode ini adalah kita tidak dibatasi bacaan apa yang ingin kita baca dengan anak kita; bila 

kita mengeluarkan bunyi kata yang berada di belakang kemampuan ”level latihan” anak, kita dapat 

membaca praktis apa saja yang ada di bagian ”bacaan mudah” atau ”bacaan awal” di perpustakaan. Dan 

sering kita akan melihat anak kita telah menyerap peraturannya saat kita masuk ke bagian primer. Bila kita 

mengatakannya cukup sering, pembaca kecil kita akan menemukan peraturan itu saat sampai di sana. 

 

Bagaimana bila anak kita belum siap membaca? Kesiapan membaca dimulai saat anak ’membacakan’ 

sebuah buku bergambar kepada boneka-bonekanya; atau saat ia mengambil sebuah buku dan duduk di 

sofa, seakan-akan dia membacakannya untuk kita; atau saat ia terus menerus bertanya pada kita ”Ini 

dibacanya apa?” Seluruh aktivitas itu menunjukkan bahwa anak mengerti buku  itu membawa sebuah 

pesan. 

 

Anak-anak akan bangga terhadap dirinya sendiri saat berhasil membaca”seluruh buku sendirian”. Saat 

mereka mulai menggabungkan kalimat-kalimat, mereka akan berkata pada kita kalau mereka tak mau 
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latihan lagi; mereka mau membaca saja. Ini adalah pertanda yang bagus, tapi bertahanlah untuk tetap 

latihan membaca 10 menit per hari. Gunakanlah naluri kita. Bila kita mulai dengan kata tiga-huruf, 

melakukan latihan 10 menit per hari dengan sungguh-sungguh selama 3-4 minggu, dan sang anak belum 

menunjukkan pemahaman, berarti ia belum mengerti hubungan antara huruf tercetak dan bunyinya. 

Tinggalkan saja selama 1-2 bulan, dan mulai lagi nantinya. 

 

 

2. Persiapan Menulis 

 

Mulailah saat anak sudah bisa memegang pensil dengan baik. Gambarlah sebanyak mungkin bentuk–

bentuk melingkar dan lengkungan berulang–ulang pada kertas kosong bekas. Menggunakan pensil biasa 

jauh lebih disukai dan mudah bagi jari–jari mungil anak kita dibanding pensil besar khusus untuk anak–

anak prasekolah. Anak usia tiga tahun sangat menyukai menghubungkan titik–titik yang membentuk 

gambar atau tulisan tertentu dengan crayon miliknya.  

 

Saat anak sudah merasa nyaman memegang pensil dan dapat memegang sedikit kontrol atasnya, 

pelajaran menulis formal bisa dimulai. Berikan kepada anak buku kerja menulis awal yang berisi garis dan 

pola yang besar-besar untuk membentuk huruf-huruf. Jangan lupa untuk selalu membimbing anak menulis 

huruf besar dan kecil bersamaan atau satu angka dalam satu waktu hingga kita sudah mencapai seluruh 

alfabet dan angka 1 sampai 100. Buku kerja untuk menulis menampilkan arah panah atau angka untuk 

menunjukkan bagaimana seharusnya huruf itu dibentuk: lingkaran untuk huruf a kecil selalu digambarkan 

berlawanan arah jarum jam; bagian lurus di huruf D besar selalu digambar pertama, baru bagian 

lengkungnya. Hal ini penting! Pastikan anak kita menggambar huruf dengan benar secukupnya, dan awasi 

dia selama bulan pertama untuk memastikan anak kita tak punya kebiasaan buruk. Setiap huruf ditulis 
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dalam satu gerakan membuat perubahan ke huruf sambung menjadi lebih mudah. Mulai dengan buku level 

TK dan biarkan anak maju dengan sendirinya. Sediakan buku tambahan jika anak memerlukannya. 

 

Bimbing anak untuk melakukan beberapa pekerjaan yang memanipulasi gerakan tangan sebelum sungguh-

sungguh belajar menulis. Buku kerja yang memiliki banyak model huruf per barisnya tidak cocok bagi 

penulis cilik kita.  Anak usia ini memiliki kebiasaan untuk meniru tullisan terakhir yang mereka buat, 

dibanding melihat kembali contoh yang benar. Walau program ini menawarkan banyak wawasan yang 

mengagumkan, tapi ini bukanlah pilihan yang baik. Fokuskan pada kemudahan dibaca dibanding 

keindahan. Anak akan mersa tertantang untuk menulis dan ia akan memperoleh keuntungan besar dari 

perjuangannya ini. 

 

Ketika seluruh alfabet sudah dikenalkan kepada anak, biarkan anak meniru huruf yang kita tuliskan 

untuknya—nama dirinya dan anggota keluarga adalah pilihan terbaik untuk memulai. Secara berkala, minta 

dia untuk menulis kalimat sederhana. Dengan cara ini, anak berusia 5 tahun tak hanya belajar menulis, 

tapi juga mulai belajar ketentuan bahasa: huruf kapital untuk nama dan awalan kalimat, jarak antar kata, 

tanda titik, tanya dan seru. Di sekolah dasar anak akan diminta menulis tanpa contoh di depannya. Tapi 

untuk sekarang, biarkan saja dia memilih contoh kita sesering yang dibutuhkan. 10 menit per hari, 3 

sampai 5 kali per minggu sudah cukup. Dengan berkala secara tetap dapat memberikan hasil yang lebih 

cepat dibandingkan sesi yang diperpanjang. 

 

 

3. Persiapan Berhitung 

 

Berhitung bisa dikenalkan pada anak–anak usia tiga tahun saat kita membacakan cerita. Kita bisa 
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membacakan angka yang menunjukkan halaman yang sedang dibaca sampai anak kita memahami bahwa 

kata–kata pada setiap halaman bermakna bagi dirinya. Dengan demikian dia akan mengerti bahwa simbol–

simbol matematika mengandung makna tertentu. Menghitung jari tangan, kaki, mata, telinga, mainan, 

batu, sendok, piring, gelas, dan lain-lain. Menghitung mundur pada permainan petak umpet, menyebut 

kelipatan tiga, lima, empat, sepuluh sebelum bermain bersama anak. Biasakan membaca angka yang 

dilihat anak pada setiap kesempatan. 

 

Saat anak sudah bisa menghitung, lanjutkan ke perhitungan ‘sehari-hari’ dengan menambah dan 

mengurangi. Mengatur meja adalah latihan berhitung yang hebat: mintalah anak untuk mengira-ngira 

berapa banyak piring, sendok, garpu, dan pisau yang dibutuhkan. Tambahkanlah atau kurangkanlah apa 

saja di kotak mainan anak. Saat kita mengolesi roti tawar dengan mentega dan memotong 1 atau 1 roti 

tawar yang sudah dilapisi selai kesukaan anak, katakanlah, “Lihat, aku membaginya menjadi setengah!” 

atau “Aku membaginya menjadi seperempat!” 

 

Lakukan banyak manipulasi penambahan dan pengurangan (kacang, kancing, pensil, cokelat chip). 

Praktekkan menghitung hingga seratus—dengan kelipatan 2, 5, dan 10. Gunakan uang, sebutkan jam saat 

akan pergi dan ketika sampai di rumah bersama anak, dan menyebut bentuk-bentuk geometris—lingkaran, 

segitiga, persegi, persegi panjang.  

 

Bila kita lakukan ini, anak akan lebih siap untuk pelajaran berhitung kelas 1. Seperti dalam hal membaca, 

anak yang lebih muda lebih menikmati program berhitung bersama dengan kakaknya. Program berhitung 

saat usia anak menjelang 5 tahun adalah permainan, bukan pelajaran akademis. Bila anak terlihat lelah 

setelah 5 atau 10 menit, jangan paksa ia untuk menyelesaikannya. 
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4. Usia sekolah dasar 

 

Menyediakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu level dan melanjutkan ke level berikutnya 

perlu disepakati bersama anak. Hanya jika anak sudah menguasai tahapan awal kebudian bergerak ke 

tahapan berikutnya, meskipun hal itu terlaksana sebelum atau sesudah usia ”normal” sekolah dasar. Bukan 

menyelesaikan buku pelajaran kelas 1 yang tersedia untuk anak–anak sekolah. Setiap subyek yang sesuai 

dengan perkembangan anak memerlukan waktu yang cukup agar kita dapat berkonsentrasi pada area yang 

lebih lemah. Pastikan anak benar–benar siap memasuki subyek setara dengan kelas 4 pada area 

manapun—ejaan, tata bahasa, membaca, dan menulis—setidaknya pada saat berusia 10–11 tahun. 

 

Jangan segan untuk kembali memulai dengan buku sederhana seperti seri buku Koguma saat anak sudah 

memahami dasar–dasar membaca dan menulis. Sediakan waktu yang cukup bagi anak untuk menceritakan 

gambar dari setiap halaman dengan antusias kemudian menuliskannya. Kemudian minta anak untuk 

membaca kalimat dalam buku–buku sederhana tersebut. Beberapa anak masih memerlukan waktu lebih 

lama untuk bisa menuliskannya.  
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Pengembangan Silabus Kurikulum Pendidikan Anak Merdeka 

 

Merujuk pada PP NO 19 TAHUN 2005 Pasal 20, perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode 

pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil relajar. 

Lebih dari apapun, menjadikan pendidik sebagai pihak yang mumpuni, mandiri, dan kreatif dalam 

mengembangkan silabus lah yang akan menjadikan implementasi Pendidikan Anak Merdeka jadi model 

pendidikan yang benar-benar memerdekakan. Sebab itu sangat perlu diwaspadai berbagai upaya yang 

menyimpang dari otonomi pengembangan silabus pada komunitas belajar sekolahrumah menjadi tak lebih 

sebagai pekerjaan teknis, rutinitas dengan kehilangan otensitas dan inovasi yang membuat pengelolaan 

pendidikan kembali sentralistik.  

Terkait dengan hal tersebut, Komunitas Rumah KerLiP menyediakan program excellent parenting untuk 

membantu orang tua memahami tugas perkembangan anak sesuai dengan tingkat usia, tujuan pendidikan 

nasional, prinsip-prinsip penyelenggaraannya, model pengembangan pendidikan sesuai dengan falsafah khas 

keluarga dan dokumentasi perkembangan relajar anak-anak secara mandiri. Mungkin perlu mencermati 

penjelasan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor UU 20 TAHUN 2003 tentang Sisdiknas, yang 

menyatakan:  

“Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. Strategi pembangunan pendidikan nasional 

dalam undang-undang ini meliputi :  

1.   pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia; 

2.   pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis  kompetensi; 

3.   dst………….” 
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Artinya, selama undang-undang ini masih berlaku, kita tetap menganut ”competency based” dalam 

implementasi kurikulum. Salah satu ciri pokok ”competency based” adalah seperti yang diungkapkan oleh  

Engku Syafei (Pendiri INS Kayu Tanam, Sumatera Barat sekitar tahun 20-an). Ia menyatakan:  

•  ”Pendidikan ialah membangkitkan agar setiap siswa berkemauan keras untuk memilih sendiri arah 

jalan hidupnya”“ 

•  Dari pohon mangga jangan diminta buah rambutan, tetapi jadikan setiap pohon menghasilkan 

buah yang manis”, bukankah keberagaman itu adalah kekayaan.  

 

Sebelum memberikan perlakuan terhadap peserta didik, kita harus memahami karakter potensi yang mereka 

miliki dan itulah kompetensi yang ia miliki saat itu. Seringkali, kompetensi yang telah dimiliki tiba-tiba hilang 

setelah dididik. Hilangnya kompetensi tersebut akibat orientasi atau basis pendidikan berubah dari “berbasis 

kemampuan (kompetensi) kepada “berbasis knowledge”. Kurikulum yang berbasis “knowledge” sangat rigit  

dengan urutan yang harus dipelajari oleh siswa, karena dia mengukur kemampuan siswa dari “APA YANG TELAH 

DIPELAJARI”, sementara kurikulum yang berbasis kompetensi mengukur kemampuan siswa dari “APA YANG 

TELAH DIKUASAI”. Pertanyaannya, apa perbedaan antara APA YANG HARUS DIPELAJARI  dengan APA YANG 

TELAH DIKUASAI?. Dalam kurikulum berbasis “knowledge” semua yang tertulis dalam kurikulum merupakan 

“URUTAN YANG WAJIB DIPELAJARI OLEH SEMUA SISWA” tanpa memedulikan apakah siswa sudah 

menguasainya atau belum. Akibatnya, semua peserta didik harus menerima dan mendapatkan pelajaran 

dengan materi, metode  penilaian yang sama. INI MELANGGAR HAM dan sangat ditentang oleh Engku Syafei.  

Dalam kurikulum yang berbasis kompetensi, siswa tidak harus mempelajari semua yang tertulis dalam 

kurikulum. Sebelum anak diberikan pelajaran, harus didahului dengan “IDENTIFIKASI KEBUTUHAN’ sehingga 

mungkin saja dari 10 kompetensi yang tertulis dalam kurikulum, siswa A hanya perlu mempelajari 6 saja, siswa 

B cukup 5, sementara siswa  C  harus mempelajari semua. 
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Komponen Silabus dalam pengembangan Kutikulum Pendidikan Anak Merdeka mencakup: 

• Identifikasi  

• Standar Kompetensi 

• Materi Pokok 

• Pengalaman Belajar 

• Indikator 

• Penilaian 

• Alokasi Waktu 

• Sumber/Bahan/Alat 

 

Ternyata dunia pendidikan pun menjadi salah satu bukti betapa pengaruh kekuasaan Orde Baru yang represif 

telah menjadi kultur sebagian besar masyarakat. Budaya asal bapak senang, bahkan ketika “bapak” adalah 

pergerakan aliran kepemimpinan, maka pendidikan betul-betul menjadi mesin birokrasi. Hal ini setidaknya 

nampak, bagaimana contoh silabus yang dibuat BSNP (yang hanya satu-satunya tapi dalam tiga format) 

menjadi model baku dan wajib. Sampai ke sekolah di pelosok pun, model itu tidak berubah. Perubahan adalah 

pelanggaran terhadap peraturan pemerintah, perlawanan terhadap kewenangan pengawas dinas pendidikan, 

atau yang paling menyedihkan, dunia pendidikan kita memang (bukan tidak mau berubah tapi) takut berubah. 

Pada komponen silabus, komponen terpenting yang menjadi pertaruhan otonomi pendidik dalam 

mengembangkan silabus adalah pengalaman belajar, indikator, penilaian, alokasi waktu dan 

sumber/bahan/alat. Komponen silabus merujuk pada pengalaman belajar, indikator, penilaian, alokasi waktu 

dan sumber/bahan/alat. Beban administratif yang dipikul pendidik merampas cukup berarti waktu pendidik 

untuk belajar, memikirkan tumbuh kembang anak, mengembangkan kreativitas dan inovasi untuk itu perlu 

dipikirkan cara yang tepat agar penyusunan silabus tidak membelenggu pendidik untuk memenuhi hak anak 

atas pendidikan.  

 

 
Sebenarnya, fungsi INDIKATOR adalah sebagai ukuran ketercapaian kompetensi. 

maka posisi letak “INDIKATOR” dalam format silabus tidak perlu dipermasalahkan. 
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Satu hal yang harus ditegaskan dalam pengembangan Kurkulum pendidikan anak merdeka, kemandirian dan 

independensi setiap satuan pendidikan menjadi sumber daya utama. Mengingat betapa identiknya 

pengembangan silabus dengan kemandirian untuk menentukan pengalaman belajar, indikator, penilaian, 

alokasi waktu dan sumber/bahan/alat, panduan pengembangan dengan mempertimbangkan falsafah khas 

setiap keluarga, berarti adanya pencapaian prestasi dan masa depan yang otentik, unik, dan khas untuk setiap 

sekolahrumah bahkan untuk setiap anak; maka beberapa pelatihan dikembangkan oleh Rumah KerLiP untuk 

memberikan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman belajar dengan silabus yang khas bagi setiap 

komunitas atau satuan pendidikan lainnya. 

Komponen terpenting yang dapat mengarahkan kita pada silabus yang orisinil adalah menegaskan bahwa 

indikator ini menggambarkan pencapaian kompetensi untuk penilaian. 

Terkait dengan hal tersebut Litbang Perkumpulan KerLiP mengembangkan kurikulum lintas usia dengan 

mengintegrasikan visi SETS (Science, Environment, Technology and Society) yang berorientasi pada prinsip 

kepentingan terbaik anak. Mendidik anak dalam konteks pengembangan berkelanjutan diyakini dapat 

mendorong kemandirian anak dalam mengambil peran dan tanggung jawab kemanusiaan.  

Modul SETS edisi I diteliti dan dikembangkan di Komunitas Rumah KerLiP kampung Jawa dengan peserta didik 

berusia 6-23 tahun. Dalam tataran teknis, modul ini dilengkapi dengan Cara Asyik Cari tahu yang menuntun 

peserta didik untuk membangun sistem berpikir lintas usia dan lintas disiplin ilmu.  

Melalui langkah pembelajaran yang mengelola keunikan anak dan keragaman sumber belajar dalam kelompok 

lintas usia ini diharapkan terjadi dialog saling belajar. Pembiasaan untuk saling belajar ini diharapkan akan 

mendorong tumbuhnya masyarakat belajar yang memberikan lingkungan yang kondusif bagi anak untuk 

tumbuh menjadi diri sendiri. 
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Pengaturan Beban Belajar 

 

Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti 

program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri. Semua itu 

dimaksudkan untuk mendidik anak mandiri sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Di 

Komunitas Rumah KerLiP, tema kegiatan tutorial disesuaikan dengan standar kompetensi lulusan pada setiap 

kelompok usia yang setara.  

Tutorial lintas usia di Rumah KerLiP Kampung Jawa dilaksanakan pada hari Selasa dan kamis. 1-2 jam pertama 

seluruh peserta didik lintas usia mengikuti role play dan kegiatan bersama kemudian dilanjutkan dengan 

kegiatan mandiri dalam kelompok usia sebagai berikut: 

a. Kelompok 6-12 tahun berlangsung selama 35 menit; 

b. Kelompok 12-15 tahun berlangsung selama 40 menit; 

c. Kelompok 15 tahun keatas berlangsung selama 45 menit. 

Proyek belajar setiap Rabu dan Sabtu dilaksanakan oleh peserta didik usia diatas 12 tahun. Pada kegiatan ini 

peserta didik difasilitasi untuk belajar membangun kerja sama untuk melatih kewirausahaan sosial sejak dini.  

Modul SETS diharapkan menjadi bimbingan belajar mandiri yang dilaksanakan peserta didik diluar kegiatan 

tutorial. Kegiatan mandiri ini disesuaikan dengan tugas perkembangan kelompok secara individual maupun 

kelompok dalam dampingan keluarga.  

Jumlah jam kegiatan belajar yang disarankan per minggu : 

1) Kelompok usia 6-10 tahun sebanyak 29 s.d. 32 jam  

2) Kelompok usia 10-15 tahun sebanyak 34 jam 

3) Kelompok usia 15-keatas sebanyak 38-42 jam 
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Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk 

mencapai standar kompetensi lulusan tertentu. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur diajukan oleh 

pendidik untuk disepakati bersama peserta didik atau keluarga (bagi kelompok usia <12 tahun).  Penugasan 

terstruktur ini dikemas dalam bentuk modul SETS yang disusun oleh Litbang KerLiP berdasarkan standar 

kompetensi lulusan setiap tingkat satuan pendidikan. 

Peserta didik yang sudah mampu mengisi form deteksi dini kebutuhan bimbingan belajar, didorong untuk 

memilih menu belajar yang sesuai. Standar kompetensi lulusan yang masih perlu bimbingan menggunakan 

modul SETS ini sebagai panduan kegiatan belajar. Sedangkan untuk kegiatan mandiri, peserta didik 

merencanakan, melaksanakan, menilai secara mandiri untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang 

bersesuaian. Litbang KerLiP menyediakan form Cara Ayik Cari Tahu yang bersesuaian. Waktu penyelesaiannya 

diatur dan diajukan oleh peserta didik untuk disepakati bersama pendidik dan atau litbang KerLiP. 

Bagi peserta didik yang sudah tuntas untuk standar kompetensi lulusan tertentu, dapat memilih teknik penilaian 

yang diminati dan disesuaikan dengan tingkat kemampuan masing-masing. Teknik penilaian ini dikenalkan 

melalui seri pelatihan Peneliti Pemula. Hasil penilaian anak bersama pendidik secara berkala dilaporkan dalam 

bentuk IEP (Individual Education Progress) yang diterbitkan Litbang KerLiP.  

Penilaian tertulis akan diberikan secara berkala paling lambat 2 minggu sebelum pendaftaran pemetaan 

kelulusan secara nasional dilaksanakan. Teknik ini digunakan untuk memetakan tingkat ketuntasan belajar 

peserta didik yang ingin mengikuti pemetaan kelulusan tersebut.  

Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur: 

1. Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi peserta didik kelompok 

usia 6-10 tahun sedikitnya 40% dari jumlah jam pembelajaran yang disarankan per minggu. 
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2. Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi peserta didik pada 

kelompok usia 10-12 tahun sedikitnya 50% dari jumlah jam pembelajaran yang disarankan per minggu. 

3. Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi peserta didik pada 

kelompok usia 15 tahun keatas sedikitnya 60% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata 

pelajaran yang bersangkutan.  

 

Setiap keluarga dapat memilih sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan 

sendiri beban belajar dan  mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar 

setiap mata pelajaran pada sistem kredit semester dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban 

belajar satu sks meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam 

kegiatan mandiri tidak terstruktur.  

 

 



 

 22 

 

 

Ketuntasan Belajar 

 

 

Arti kata “Tuntas”  dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : (1) habis (setelah dicurahkan), tidak 

mengalir lagi ; (2) selesai secara menyeluruh, sempurna (sama sekali) ; (3) singkat dan tegas (jelas).   

 

Dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan anak dan kemampuan sumber daya pendukung dalam 

penyelenggaraan pembelajaran yang tersedia. Pada hakekatnya terbagi dalam 4 hal yaitu esensial, 

kompleksitas, daya dukung, dan intake, maka pendidik menentukan Standar Ketuntasan Belajar Minimum 

(SKBM) dalam silabus yang disusun bersama seluruh anggota keluarga. SKBM dikembangkan sebagai suatu 

target pencapaian hasil belajar yang berdasarkan kepada kompetensi dasar dengan rentang nilai berkisar dari 0 

sampai dengan 100. 

Contoh menerjemahkan SKBM  

Esensialitas: Untuk bisa membaca siswa harus: mengenal huruf, kata, dan kalimat. Ketiga kompetensi ini 

wajib bagi semua anak (esensial). 

Kompleksitas:  Dalam mengenal huruf (huruf kapital dan huruf biasa), kata (kata benda, kata sifat, kata kerja 

dst.......), kalimat (kalimat berita, kalimat tanya, kutipan, anak kalimat, tanda baca ....). Artinya, harus ada 

batasan sejauh mana tingkat kompleksitas kompetensi ini harus dikuasai anak, dan tentunya disesuaikan 

dengan kemampuannya. Bagi anak yang memang memiliki kompetensi sebagai pengarang, mungkin semua 

dapat dikonsumsi dengan baik. Tapi bagi anak yang ”bukan pengarang” (bahasa hanya sebagai alat 

komunikasi), maka kompetensi yang harus dikuasai tidak harus sekomplek yang dibutuhkan untuk mengarang 

seperti pengarang, reporter, atau peneliti.  
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Daya dukung: daya dukung yang utama adalah kompetensi pendidik, bagi pendidik yang memang profesional, 

kompetensi yang tadinya dianggap ”KOMPLEKS” bisa dengan mudah dikuasai anak. 

Intake: artinya kemampuan awal siswa, jika anak belum mengenal huruf jangan dipaksa untuk menyusun 

kata, meskipun merangkai kata adalah kompetensi yang esensial. Anak yang bersangkutan butuh waktu untuk 

kompeten dalam mengenal huruf sebelum ”menyusun kata”. Tetapi, bagi anak yang sudah mampu merangkai 

kalimat, juga jangan dipaksa belajar mengenal huruf (hal ini sering dilakukan oleh guru selama ini). 

Tantangan tersulit bagi keluarga yang menyelenggarakan sekolahrumah adalah menemukenali falsafah 

pendidikan anak merdeka dan menjaga agar falsafah khas dapat diwujudkan dalam suasana belajar dan proses 

pembelajaran berdasarkan pengalaman yang tumbuh subur dan kreatif dalam menataulang pengalaman 

berikutnya seperti yang dirumuskan John Dewey (John Dewey, 2004). Dalam konteks inilah pendampingan 

pengembangan kurikulum dan sumber belajar dilaksanakan dalam excellent parenting yang dikemas dengan 

forum OK! (obrolan keluarga peduli pendidikan). 

Pada tahap awal, setiap keluarga dibimbing untuk menyusun dan mengembangkan rencana pembelajaran 

harian sesuai dengan deteksi awal kebutuhan bimbingan belajar anak.  
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Model – Model Pembelajaran  

 

1. Komunitas Rumah KerLiP Jakarta 

 

Permainan kertas yang pernah disampaikan Utomo Dananjaya pada pelatihan guru kritis di Tangerang 

mengawali pembelajaran di Komunitas Rumah KerLiP bagi anak-anak putus sekolah di Jl. Swadaya I Rt 16 

Jakarta Selatan. Permainan kertas ini ternyata menumbuhkan minat belajar yang luar biasa. Setiap anak 

mendapatkan sepotong kertas yang sama besar dan diminta untuk membagi kertas tersebut jadi enam bagian 

sama besar dengan pikiran masing-masing. Satu anak yang putus sekolah setelah lulus SMP dengan cerdas 

menyebutkan bahwa sulit menilai tanpa ada bukti saat ditanyakan berapa yang benar dan yang salah. Anak 

yang lain menyetujui dan meminta untuk membuktikannya dengan memtong kertas tersebut jadi enam bagian 

sama besar. Atas kesepakatan bersama maka kegiatan dilanjutkan. Setiap anak mulai asyik melipat dan 

memotong kertas jadi enam bagian sama besar. Kebanyakan bisa memotong jadi enam bagian.  

 

Bagaimana jawaban anak-anak tersebut saat ditanyakan apakah semuanya melakukan hal yang benar? Dengan 

enteng ketiga anak yang memotong lebih dari enam bagian menyebutkan bahwa mereka salah. Dua anak 

menjawab karena potongan ketiganya lebih dari enam bagian tapi tetap sama besar. Jawaban ini disetujui oleh 

ketiga anak tersebut. Anak-anak yang memotong dengan benar tapi dalam bentuk yang berbeda difasilitasi 

untuk memastikan bahwa setiap potongan benar-benar sama besar. Beberapa anak masih terlihat bingung. 

Tapi ketika ditunjukkan kertas baru yang dipotong dua sama besar, anak yang putus sekolah di kelas 4 SD 

menyebutkan bahwa setiap potongan kertas adalah satu dari dua bagian kertas awal atau ½. Anak yang 

memotong jadi 20 potongan sama besar menyimpulkan bahwa setiap potongan kertas hasil karyanya adal satu 

dari dua puluh bagian kertas awal. Anak-anak gembira dan takjub menyadari bahwa mereka belajar tentang 

pecahan dan pembagian. Pada bagian akhir tatap muka selama 45 menit, anak-anak menyatakan puas karena 
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telah belajar Bahasa Indonesia, Matematika, Keterampilan dan berpartisipasi langsung dalam menilai hasil 

belajar secara mandiri.  

Gairah belajar anak-anak ini ternyata mendorong ibu-ibu mereka untuk bertanya lebih jauh tentang komunitas 

sekolahrumah dan bagaimana mereka bisa terlibat aktif didalamnya. Anak-anak berjanji akan kembali 

menunjukkan ragam permainan yang mereka kenal. Dua anak berjanji untuk menuliskan asyiknya membaca 

buku Dunia Tanpa Sekolah dan Homeschooling: Rumah Kelasku, Dunia Sekolahku yang diterbitkan Kompas 

secara bergantian. Ibu-ibu mereka berjanji untuk memantau perkembangan anak-anak menuliskan permainan 

yang mengasyikkan dan asyiknya membaca kedua buku tersebut. 

Jika mengacu pada Pasal 3 UU Sisdiknas bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab, maka sesungguhnya sangat mudah meruntuhkan anggapan bahwa belajar hanya dapat dilakukan dalam 

sistem persekolahan. 

 

Cara Asyik Cari Tahu (CACT) Rumah KerLiP 

 

Mendorong anak untuk menemukan sendiri cara asyik cari tahu bisa menjadi salah satu pilihan kegiatan belajar 

yang menarik. Menggali permainan yang dikenal anak adalah awal yang baik. Anak yang sudah bisa menulis 

diminta untuk merangkai kata menjadi kalimat yang menjelaskan cara permainan tersebut. Setiap anak diberi 

kesempatan untuk menuturkan gagasan tertulisnya. Sedangkan anak-anak yang belum bisa menulis diminta 

untuk menggambarkan permainan tersebut kemudian menuturkan seperti teman-temannya. Anak-anak belajar 

untuk mengekspresikan diri secara leluasa.  
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Cara asyik cari tahu diperkuat saat anak-anak antusias mencermati penuturan anak lainnya dan memilih 

permainan yang paling mengasyikkan untuk dicoba dan dianalisa dengan berbagai cara pandang seperti pada 

permainan kertas. Orang tua yang hadir didorong untuk mengikuti permainan yang disepakati anak-anak. 

Kesempatan bermain anak bersama orang tua dan menilai aspek-aspek yang dipandang penting tanpa batasan 

usia memberi pengalaman baru. Disini anak belajar menjadi warga negara yang demokratis dan secara mandiri 

menetapkan keputusan. Anak-anak dan orang tua bisa bersama-sama menelusuri kapan permainan anak yang 

terpilih dikenal di tempat tinggal mereka. Tulisan, gambar, dan hasil penelusuran sejarah permainan dapat 

menjadi sumber inspirasi untuk membuat karya yang layak jual dalam bentuk buku, agenda, kalender 

permainan anak-anak. 

Kegiatan tutorial seperti ini dilaksanakan rata-rata dua kali tatap muka setiap pekan dalam bimbingan guru 

profesional di Komunitas Rumah KerLiP Jakarta. Dalam program ini anak dibimbing dengan metode–metode 

belajar mandiri. Penyesuaian pada tiga bulan pertama memerlukan strategi pembelajaran yang terus 

dikembangkan berdasarkan pengalaman keseharian anak. Anak dilibatkan untuk mengembangkan 

pembelajaran sesuai dengan minat dan kemampuannya. Sumber belajar disediakan sesuai dengan kebutuhan 

setelah anak-anak menunjukkan rasa ingin tahu untuk topik tertentu. Pendidik dapat menstimulasi minat 

belajar anak dengan mencoba permainan terpilih, menonton film-film pengetahuan berdurasi pendek dan 

menarik, membawa sumber-sumber belajar yang inspiratif.  

Buku permainan anak-anak kampung Jawa menjadi target kegiatan tutorial pekan kedua di Rumah KerLiP 

Jakarta bulan pertama. Film arsitek-arsitek alam distel sambil menunggu anak-anak berdatangan. Setelah 

lengkap anak yang menonton dari awal diminta untuk menceritakan kembali. Kebenaran ceritanya dinilai 

bersama dengan menonton ulang. Satu anak mengetik permainan yang ditulisnya sendiri. Pendidik meminta 
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anak yang baru bisa membaca mendiktekan tulisan temannya tersebut. Anak-anak lain menceritakan kembali 

film tersebut dalam buku tulis masing-masing. Anak yang lebih besar menuntaskan buku bacaan yang dipilih 

pada pertemuan sebelumnya. Kecepatan mengetik dihitung bersama. Kegiatan berhitung ini mendorong anak-

anak untuk membuat 10 soal pengurangan setiap hari dan menjawabnya sendiri. Hasil pembelajaran akan 

dinilai bersama pada tutorial berikutnya.  

Kegiatan tutorial ditutup dengan menganalisa pembelajaran apa saja yang sudah dilaksanakan hari ini, 

bagaimana suasana belajar hari ini dan kegiatan apa yang akan dilaksanakan pada tutorial berikutnya. Pendidik 

menyiapkan Lembar Inspirasi Belajar Mandiri bagi beragam Anak (LIBRA) untuk memandu anak belajar pada 

tutorial berikutnya. Hasil pembelajaran dapat diperlihatkan anak dalam berbagai teknik penilaian pada kegiatan 

tutorial.  

 

2. SanDi KerLiP 

 

Model pembelajaran bagi anak-anak SanDi KerLiP dipersiapkan dengan model e-learning. Pembelajaran diawali 

program excellent parenting dengan mengkaji buku-buku terpilih mulai dari Seven Habits of Highly Effective 

People, Contextual Teaching Learning, dan Mind Mapping bersama nara sumber terpilih. Anak-anak yang sudah 

bisa membaca membuat ringkasan buku tersebut setiap pekan, sedangkan ringkasan buku tersebut bagi anak-

anak yang lebih kecil disusun oleh orang tua masing-masing. Bagi keluarga yang tinggal diluar kota, maka hasil 

ringkasan dikirim via email. Sedangkan keluarga yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya bisa menghadiri 

excellent parenting di MP Book Point Jl. Puri Mutiara No. 72 Jeruk Purut Jakarta Selatan.  

 

Deteksi awal kebutuhan belajar anak disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan yang bersesuaian. 

Kebutuhan bimbingan belajar dikategorikan sebagai berikut: 
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•  P (Perlu): jika anak dan orang tua tidak dapat menyusun, melaksanakan, mengembangkan, dan 

menilai secara mandiri.  

•   M (mandiri): Anak dan orang tua dapat menyusun, melaksanakan, mengembangkan, dan menilai 

secara mandiri. 

•  T (tuntas): Anak dan orang tua sudah menuntaskan kompetensi lulusan tersebut dan siap 

menunjukkan hasilnya sesuai dengan teknik penilaian yang terpilih. 

 

Cara Asyik Cari Tahu (CACT) Sandi KerLiP 

 

SanDi KerLiP menyediakan format Cara Asyik Cari Tahu dan melatih anak-anak untuk mengisi format tersebut. 

CACT ini merupakan langkah awal untuk para peneliti muda. Manajemen SanDi KerLiP mengirimkan usulan 

topik CACT. Anak-anak dapat memilih untuk menetapkan topik mandiri maupun mengikuti usulan tersebut. 

Setiap anak membuat kesepakatan perencanaan CACT bersama Litbang. Perkembangan hasil belajar dipantau 

melalui e mail. Disini diperlukan sikap proaktif orangtua untuk mendorong anak secara rutin mengirimkan hasil 

belajar melalui e mail setiap Jum’at dan Selasa. 

Diharapkan kegiatan tersebut dapat mengkonstruksikan cara berpikir anak dan membimbing anak secara 

mandiri mengembangkan rasa ingin tahu secara terprogram dan sistematis.  

 

Model evaluasi kegiatan belajar Zakky 

 

Pengembangan sembilan kompetensi esensial yang menjadi tujuan pendidikan nasional menjadi bahan 

pertimbangan utama untuk melihat kemajuan belajar Zakky setiap hari. Pada kegiatan memetik bunga 

misalnya, Zakky menilai ada penurunan akhlak mulia karena lupa meminta izin pada pemilik tanaman saat 
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memetiknya. Mencabut dua daun bunga Kembang Sepatu agar dapat menggambar bagian-bagian bunga 

bersama adiknya mengembangkan kompetensi cakap dan kreatif Zakky. Kompetensi berilmu Zakky peroleh 

setelah mencari rujukan tentang bagian-bagian bunga dari World Book ensiklopedia danbuku-buku lainnya. 

Zakky juga menyadari betapa agung Sang pencipta bunga nan indah ini. Keterlibatannya dalam menyusun, 

melaksanakan, mengembangkan, menilai kegiatan belajar membantu Zakky untuk mengembangkan 

kompetensi sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 

 

Kajian dalam bentuk tabel ini membantu Zakky untuk menyusun jurnal harian dalam bentuk narasi dan 

deskripsi. Zakky memilih kegiatan berdasarkan standar kompetensi lulusan yang ingin dipelajarinya pada pekan 

ini. Beberapa kegiatan lain seperti menggali referensi mengenai penemu terus dilaksanakan setelah kegiatan 

bermain ke PP IPTEK Taman Mini Indonesia Indah. Membaca koran, fiqh sunnah, sirah nabawiyah, tadarus 

juz’amma tetap dilakukan. Pekan ini Zakky juga memilih topik tubuh kita untuk memahami sistem tubuhnya. 

 

 

 

Evaluasi 

 

1. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh orang tua dan pendidik secara berkala untuk 

memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. 

2. Evaluasi peserta didik dan program pendidikan dilakukan oleh Litbang KerLiP secara berkala, 

menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan. 
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Kalender Pendidikan  

 

 

Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun 

ajaran yang mencakup: permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif maupun 

hari libur. 

 

Alokasi waktu pembelajaran di komunitas Rumah KerLiP disesuaikan dengan kebutuhan bimbingan belajar 

anak. Anak-anak yang bergabung dalam SanDi KerLiP merencanakan kegiatan belajar harian dan 

mengirimkannya untuk dianalisa Litbang melalui e mail, sedangkan anak-anak yang mengikuti tutorial di Rumah 

KerLiP Jakarta menyepakati rencana kegiatan tutorial serta membuat tugas – tugas belajar mandiri sesuai 

dengan minat dan kemampuan anak. 

 

Jurnal harian anak yang dikirim melalui email didokumentasikan dan dianalisa oleh Litbang untuk melihat 

kebutuhan Tutorial Ayik yang diperlukan guna mendampingi anak dalam mengembangkan kompetensi lulusan 

tertentu yang memerlukan bimbingan. 

 

Keterbatasan anak-anak marjinal dalam penggunaan e-learning, disiasati dengan bantuan dokumentasi oleh 

Fitry. Rekapitulasi hasil belajar anak-anak tersebut dianalisa oleh Litbang untuk melihat perkembangan 

sembilan kompetensi esensial yang menjadi tujuan pendidikan nasional.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Kesimpulan 

 

1. Dasar Penyusunan Panduan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Anak Merdeka adalah Permendiknas 

No. 22, 23 dan 24 Tahun 2006. 

2. Dalam Panduan Kurikulum Pendidikan Anak Merdeka tercantum Visi, Misi, Tujuan Rmah KerLiP, Motto, 

Struktur, Muatan kurikulum dan Kalender Pendidikan 

3. Sebagai lampiran Panduan adalah soft copy CD PMPTK, CACT, Teknik Penilaian, format deteksi awal 

kebutuhan belajar, contoh format RPP, menyusul modul SETS,  IEP dan Pedoman Pengisian IEP. 

4. Menyimpang dari ketentuan, untuk pertama kalinya Panduan Pengembangan Kurikulum Pendidikan 

Anak Merdeka disusun oleh Manajemen Rumah KerLiP dan akan diedit secara partisipatif bersama 

anggota dengan memperhatikan kondisi daerah, peserta didik, sarana prasarana pendukung dan dana 

yang tersedia. 

 

Saran 

1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ini hanya digunakan sebagai salah satu model 

pembelajaran berbasis keluarga dan masyarakat yang bergabung dalam  Rumah KerLiP Jakarta. 

2. Kepada semua stakeholder Rumah KerLiP Jakarta maupun komunitas Rumah KerLiP lainnya diharapkan 

dapat melakukan penelaahan terhadap panduan ini untuk selanjutnya memberi masukan/saran demi 

penyempurnaan di masa mendatang. 
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CONTOH LIBRA (LEMBAR INSPIRASI BAGI BERAGAM ANAK) 

Tahukah kamu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 dinyatakan bahwa setiap anak 

berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan 

berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasanna demi perkembangan diri (pasal 11). Selain 

melindungi hakmu, kewajibanmu untuk menghormati orang tua, wali, guru, mencintai keluarga, masyarakat dan 

menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa dan negara ada dalam UU tersebut (pasal 19). 

Ibumu khawatir dengan kebiasaanmu bermain dan menonton Televisi. Kekhawatiran ini disampaikan pada forum 

OK! Obrolan Keluarga Peduli Pendidikan tanggal 4 November 2007 lalu. Mengapa ibumu khawatir? Mengapa bermain 

lebih asyik daripada belajar? Apakah belajar bisa asyik seperti bermain?  

Ayo kamu coba Cara Asyik Cari Tahu saat kamu jalan-jalan, baca buku dan nonton TV. Kamu bisa bermain sambil 

belajar lho! Orangtuamu juga tidak akan khawatir lagi. 

Kalau sudah mencobanya, kamu bisa menyusun kegiatan bermain sambil belajar lainnya bersama ayah, ibu, kakak, 

adik atau yang lainnya. 

Selamat mencoba! 
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Cara Asyik Cari Tahu :  

Hari/Tanggal 

Nama  

Kelas  

Au sudah tahu: 

1. 

2. 

3. 

Aku masih ingin tahu: 

1. 

2. 

3. 

Cara asyik cari tahu pilihanku: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sumberku 

1. Coba yuuuk… 

2. Nonton Yuuk… 

3. Baca Buku berjudul............................................................................................ 

4. Jalan-jalan ke ................................tanggal....................................................... 

5. Lainnya ................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
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Proyek Belajar Cegah Banjir dengan Biopori  

Pembelajaran bagi peserta didik Komunitas Rumah KerLiP dikemas dalam bentuk proyek belajar bersama. 

Peserta didik yang sebagian besar merupakan pekerja anak usia 10 – 18 tahun ini dilatih untuk membangun 

dialog saling belajar lintas-usia melalui metode homeschooling. Proyek Belajar Lubang Resapan Biopori dipilih 

sebagai langkah pembelajaran yang mengintegrasikan visi SETS (Science Environment Technology and Society) 

untuk mendidik anak mandiri dalam konteks pembangunan berkelanjutan. 

Hasil yang diharapkan :  

1. Adanya lubang resapan biopori di depan sekreatriat RW sebanyak jumlah yang dibutuhkan 

2. Terpetakannya pola konsumsi dan pembuangan sampah komunitas di tepi kali Ciliwung 

3. Adanya keterlibatan keluarga di Kampung Jawa dalam pemilahan sampah organik dan sampah plastik 

4. Adanya karya layak jual hasil daur ulang sampah plastik warga Kampung Jawa 

Hasil proyek belajar ini diharapkan memberikan pengalaman belajar yang mendorong peserta didik secara aktif 

mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab dalam menjalankan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 

Persiapan proyek belajar dengan melibatkan anak-anak sudah dimulai sejak bulan Januari 2008. Diharapkan 

pada bulan April 2008 seluruh hasil proyek bisa dicapai.  

Dalam proyek belajar Lubang Resapan Biopori ini anak-anak akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) 

Cara Asyik Cari Tahu : Coba yuk! Tema : Lubang Resapan Biopori b) Cara Asyik Cari Tahu mengenai dampak 

perubahan iklim terhadap kemanusiaan c)Jalan kaki untuk mengamati pola konsumsi dan pembuangan sampah 

di tepi kali Ciliwung d) jalan kaki ke tempat pemilahan dan pemanfaatan sampah organik dan anorganik e) 

Sosialisasi pemilahan sampah organik untuk mengisi lubang resapan biopori dan sampah plastik untuk menjadi 
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karya layak jual f) penelitian pengaruh kompos terhadap tanaman g)hadiah oksigen untuk keluarga. Melalui 

proyek belajar ini anak-anak putus sekolah yang menjadi peserta didik Komunitas Rumah KerLiP mendapatkan 

pengalaman belajar bervisi SETS yang memperkuat pemahaman mereka tentang pentingnya energi bersih bagi 

kehidupan manusia. 

Rencana Tindak lanjut periode Mei-Juli 2008 

•  Adanya hasil penelitian pengaruh kompos terhadap pertumbuhan tanaman 

•  Adanya 25 bibit tanaman hasil budidaya menggunakan kompos dari LRB sebagai hadiah oksigen bagi 

keluarga di Kampung Jawa 
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Cara Asyik Cari Tahu : LUBANG RESAPAN BIOPORI 

Bulan/tahun : Januari-Februari 2008 

Nama  

Kelas  

Catatan 

Orangtua 

 

  

Aku tahu 

1. LRB adalah .............................................................................................................. 

2. Penemu LRB adalah .............................................................................................. 

3. Manfaat LRB adalah .............................................................................................. 

4. Cara pembuatannya adalah (jelaskan di halaman belakang ya) 

 

Sumberku 

1.  Baca tabloid Rumah …18 Januari 2008 oleh Wida 

2.  Diskusi tanggal 22 - 25 Januari didampingi Ibu Yanti Presentasi Wida 

3.  Diskusi Rencana proyek Belajar dan manfaat 30 Januari 2008 

4.  Cari di internet ya….. 31 Januari 2008 pelaksana : Fitry  

5. Baca hasil cari dari internet 1 Februari 2008 didampingi Ibu Yanti  

6. Hubungi IPB  tanggal .... Februari oleh ............................................................... 

7. Buat Laporan perkembangan CACT tanggal .....-.... Februari 2008  

8. Presentasi di depan orangtua dan pengurus RW tanggal..... Februari 2008  
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Aku Tahu Potensiku Berkembang   

1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

............................................................................................................................................... 

2. berakhlak mulia : .................................................................................................................. 

3. sehat ................................................................................................................................... 

4. berilmu ................................................................................................................................ 

5. cakap .................................................................................................................................. 

6. kreatif ................................................................................................................................. 

7. mandiri ............................................................................................................................... 

8. menjadi warga negara yang demokratis ................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

9. warga negara yang bertanggung jawab..................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

Kegiatan Belajar yang sudah dilaksanakan 

1. Wida menyiapkan bahan diskusi tentang Lubang Resapan Biopori dari Tabloid Rumah 

2. Diskusi tentang LRB di Sekretariat RW diikuti 37 peserta didik usia >12 tahun 

3. Diskusi terfokus tentang manfaat proyek belajar LRB di Jl. Rumah KerLiP Jakarta diikuti 6 peserta didik > 

12 tahun 

4. Download materi Biopori oleh Fitry dan CACT pesawat sederhana : katrol dan bor 

5. Penugasan CACT untuk Komunitas Rumah KerLiP dilengkapi dengan materi lengkap tentang Biopori 

6. Kesepakatan Laporan perkembangan CACT individual dan kelompok 

7. Penetapan waktu dan pihak yang perlu dihubungi sebagai narasumber Biopori 

8. Penetapan waktu presentasi dalam forum OK! Kampung Jawa bulan Februari 2008  
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Berita Acara : Coba yukkk... 

 

Nama Siswa: Usia : 

Judul Percobaan  

TANGGAL  

Teman Mencoba           : 

 

Cara Paling Asyik         : 

 

Aku Tahu : (jelaskan di halaman belakang ya) 
1. Alat dan Bahan 
2. Langkah-Langkah Pembuatan 
3. Uji Coba 
4. Fungsi 
 

Aku Masih Ingin Tahu :  

 

 

______________, ____________________ 200... 

 

Catatan Orang Tua   Catatan Tutor    Tanda tangan Anak 
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Jurnal Kamis, 17 Januari 2007 

Peserta Didik yang hadir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melia    Dini    Devi 

Angga    Ria    Laras 

Ulfah    Syahrir       

 

Fasilitator : Chairus Sabri  Notulen : Yanti 

Fasilitator mengondisikan anak-anak duduk berhadapan dan anak-anak masih asyik saling mengatur, bercanda 

berisik. Fasilitator mendiamkan sampai anak-anak terdiam. 

Rosmala Nurmala Sari Mardyansyah 

Abdul Hanan Apri Dian 

Ismi Sarah Endang M. Yanti 

Hadiansyah Suryati Wida 

Alfi Imran Khoiriyatun Melia 

Siti Aisyah Pita Septi 

Nurhasanah Cahyo Nurul Fitry Azizah 

Nandya A. Arif M. Zakky Anwar 

Mila Fadlia Dimdim Allisa Putri Maryam 

Aditia Febri Arif 

Judin P Edi Lina 

Wulan Iyot Yanti 

Nani W Firman Wulan 

Irma R Iwan Afriyanti 

Basra Ayu 
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Fasilitator menanyakan alasan didiamkan. Anak-anak menjawab karena berisik. 

Disepakati untuk mendengarkan dulu sebelum melaksanakan. 

Makna disiplin. Anak-anak siap duduk berhadapan. 

 

Fasilitator : Mengapa disebut ibu jari. 

Aturan main 

1. Siapapun juga yang menjalankan aturan yang sudah dibuat 

2. buat kesepakatan : jika ada yang berbicara boleh menyela. Bagaimana caranya? 

Fasilitator : oiy salah! Sambil memukul, menepuk, angkat tangan kanan/kiri. Semua tangan baik. Sampaikan maaf. 

Pengetahuan dari tangan, jari dan telapak tangan. 

1. Biologi : daging, tulang gambar tangan masing-masing 

2. Cari tahu dari jari masing-masing Jempol : bentuk, ukuran, motif 

3. contoh dari spidol : ukuran, bentuk seperti tabung, warna : hitam, putih, merah. Fungsinya : menulis 

Pertanyaan 

1. Ada apa ya dengan jariku? Ada ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis 

2. Apa yang diketahui dari tangan dan jariku : jumlah jari. Fungsinya : memegang, meraba, menyobek. 

Tuliskan semuanya!!!! 

3. Tangan kanan lambang kebaikan, tangan kiri lambang keburukan  harus saling menasihati 

4. Tangan ke bawah lebih baik dari tangan keatas memberi lebih baik dari menerima 

5. Dari tangan kita belajar banyak hal. 

Jeda : tuliskan sebanyak mungkin fungsi yang kalian ketahui.  

Terjadi diskusi lintas usia 5-17 tahun. 

Siapa yang mau presentasi? 

1. Mila  hebat! Meraba, membuang sampah, memegang benda : pinsil, buku, pulpen, baju, dst 

2. Laras : meraba permukaan tangan, merobek kertas, memberi makanan kepada teman, menulis, menerima  
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Fasilitator 

Dari tangan kita belajar anatomi, budi pekerti,  

Karate : tangan kosong, membela diri dengan jari 

Ruas jari : 1 jari 3 ruas, 10 jari ada 30 : 10 jari ada 3 ruas = hitung satu per satu untuk buktinya.. 

Cerita sama orang tua : pelajaran jari tangan  bisa mendorong kalian belajar banyak hal 

Setiap usaha apapun bentuknya selama ditujukan untuk bertahan hidup seperti mengamen  

Mengamen termasuk usaha atau meminta? 

1. Usaha krn perlu makan, beli rokok, butuh uang 

2. meminta   

Mengamen dengan pakaian bersih, profesional, santun, yang penting caranya? 

Mila : kalau ada orang beramal  ada aturan main. Kayak patung pancoran. Ketika memberi tangan kiri usahakan 

tidak melihat agar tidak sombong.  

Silakan bertanya 

1. Aisyah : ada seorang kakek2 di dekat kereta api, terpaksa meminta2. 

2. Fasilitator : ada yang bisa menjawab 

3. Mila : nenek2 pincang, orang punya uang diberikan kepada nenek2, diambil orang lain, yang mengambil 

dosa lho 

4. Kasus aisyah  kalau ada unsur pemaksaan tetap jadi tidak baik. Kemiskinan karena dirinya sendiri karena 

tidak berusaha.  

5. Aisyah : ngejablay juga kerja  ada pekerjaan yang baik dan buruk. Jablay menjual diri 

6. Fasilitator : selama masih ada pekerjaan yang baik mengapa memilih yang terburuk 

7. Ada pekerjaan terburuk tapi baik  tukang sampah 

8. Di Bantar Gebang ada pemulung yang kaya raya lho! 

 

Sebelum berpisah : pertemukan ibu jari bepasangan, jari dan jempol tangan digoyang.  
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DETEKSI DINI SKL SMP/SETARA 
BIMBINGAN BELAJAR 

MATA PELAJARAN P M T Keterangan 

    P ; PERLU 

M: MANDIRI 

T: TUNTAS 

a. Pendidikan Agama Islam SMP/MTs     

1. Menerapkan tata cara membaca Al-qur’an menurut tajwid, mulai dari 
cara membaca “Al”- Syamsiyah dan “Al”- Qomariyah sampai kepada 
menerapkan hukum bacaan mad dan waqaf 

  
 

2. Meningkatkan pengenalan dan keyakinan terhadap aspek-aspek rukun 
iman mulai dari iman kepada Allah    

 

3. Menjelaskan tata cara mandi wajib dan shalat-shalat munfarid dan 
jamaah baik shalat wajib maupun shalat sunat   

 

4. Memahami dan meneladani sejarah Nabi Muhammad dan para 
shahabat serta menceritakan sejarah masuk dan berkembangnya Islam 
di nusantara 

  
 

b. Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs 
  

 

1. Memahami dan menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma  
kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan,  dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara 

  
 

2. Menghargai perbedaan dan kemerdekaan dalam mengemukakan 
pendapat dengan bertanggung jawab   

 

3. Menampilkan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945   

 

4. Menunjukkan sikap kritis dan apresiatif terhadap dampak globalisasi 
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5. Memahami prestasi diri untuk berprestasi sesuai dengan 
keindividuannya 

   

c. Bahasa Indonesia SMP/MTs    

1. Mendengarkan    

Memahami wacana lisan dalam kegiatan wawancara, pelaporan, penyampaian 
berita radio/TV, dialog interaktif, pidato, khotbah/ceramah 

   

2. Berbicara    

Menggunakan wacana lisan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, 
informasi, pengalaman, pendapat, dan komentar dalam kegiatan wawancara, 
presentasi laporan, diskusi,  

   

3. Membaca    

Menggunakan berbagai jenis membaca untuk memahami berbagai bentuk 
wacana tulis, novel remaja 

   

4. Menulis    

Melakukan berbagai kegiatan menulis untuk mengungkapkan pikiran, 
perasaan, dan informasi dalam bentuk buku harian, surat pribadi, pesan 
singkat, laporan, surat dinas, petunjuk, rangkuman, teks berita, slogan, 
poster, iklan baris, resensi, karangan, karya ilmiah sederhana, pidato, surat 
pembaca, dan berbagai karya sastra berbentuk pantun, dongeng, puisi, 
drama, puisi, dan cerpen 

   

d. Bahasa Inggris SMP/MTs    

1. Mendengarkan    

 Memahami makna dalam wacana lisan interpersonal dan transaksional 
sederhana, secara formal maupun informal, dalam bentuk recount, narrative, 
procedure, descriptive, dan report, dalam konteks kehidupan sehari-hari 

   

2. Berbicara    

 Mengungkapkan makna secara lisan dalam wacana interpersonal dan    
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transaksional sederhana, secara formal maupun informal, dalam bentuk 
recount, narrative, procedure, descriptive, dan report, dalam konteks 
kehidupan sehari-hari 

3. Membaca    

 Memahami makna dalam wacana tertulis interpersonal dan transaksional 
sederhana, secara formal maupun informal, dalam bentuk recount, narrative, 
procedure, descriptive, dan report, dalam konteks kehidupan sehari-hari 

   

4. Menulis    

 Mengungkapkan makna secara tertulis dalam wacana interpersonal dan 
transaksional sederhana, secara formal maupun informal, dalam bentuk 
recount, narrative, procedure, descriptive, dan report, dalam konteks 
kehidupan sehari-hari 

   

e. Matematika SMP/MTs    

1. Memahami bangun-bangun geometri, unsur-unsur dan sifat-sifatnya, 
ukuran dan pengukurannya, meliputi: hubungan antar garis, sudut 
(melukis sudut dan membagi sudut), segitiga (termasuk melukis 
segitiga) dan segi empat, teorema Pythagoras, lingkaran (garis 
singgung sekutu, lingkaran luar dan lingkaran dalam segitiga dan 
melukisnya), kubus, balok, prisma, limas dan jaring-jaringnya, 
kesebangunan dan kongruensi, tabung, kerucut, bola, serta  
menggunakannya dalam pemecahan masalah 

   

2. Memiliki sikap menghargai matematika dan kegunaannya dalam 
kehidupan 

   

3. Memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan 
kreatif, serta mempunyai kemampuan bekerja sama 

   

f. Ilmu Pengetahuan Alam SMP/MTs    

1. Melakukan pengamatan dengan peralatan yang sesuai, melaksanakan 
percobaan sesuai prosedur, mencatat hasil pengamatan dan 
pengukuran dalam tabel dan grafik yang sesuai, membuat kesimpulan 
dan mengkomunikasikannya secara lisan dan tertulis sesuai dengan 
bukti yang diperoleh 
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2. Memahami keanekaragaman hayati, klasifikasi keragamannya 
berdasarkan ciri, cara-cara pelestariannya, serta saling ketergantungan 
antar makhluk hidup di dalam ekosistem 

   

3. Memahami sistem organ pada manusia dan kelangsungan makhluk 
hidup 

   

4. Memahami sistem tata surya dan proses yang terjadi di dalamnya    

g. Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTs    

1. Memahami proses interaksi dan sosialisasi dalam pembentukan 
kepribadian  manusia 

   

2. Membuat sketsa dan peta wilayah serta menggunakan peta, atlas, dan 
globe untuk mendapatkan informasi keruangan 

   

3. Mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi di geosfer dan dampaknya 
terhadap kehidupan 

   

4. Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan 
pemerintahan sejak Pra-Aksara 

   

5. Mengidentifikasikan upaya penanggulangan lingkungan hidup dalam 
pembangunan berkelanjutan 

   

h. Seni Budaya SMP/MTs    

Seni Rupa    

1. Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni rupa terapan melalui 
gambar/ lukis, karya seni grafis  

   

Seni  Musik    

1. Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni musik lagu 
mancanegara secara perseorangan dan kelompok 

   

Seni Teater    

i. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SMP/MTs    
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1. Mempraktekkan variasi dan kombinasi teknik dasar permainan, 
olahraga serta atletik dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 

   

2. Memahami budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari seperti 
perawatan tubuh serta lingkungan, menjauhi narkoba 

   

j. Keterampilan SMP/MTs    

Kerajinan    

1. Mengapresiasi dan membuat benda kerajinan anyaman    

Teknologi Rekayasa    

1. Mengapresiasi dan menciptakan karya teknologi rekayasa alat 
penerangan dan alat yang menimbulkan suara dengan listrik arus 
lemah (baterai)  

   

2. Mengapresiasi dan menerapkan karya teknologi rekayasa penjernihan 
air dengan teknologi mekanis  

   

Teknologi Budidaya    

1. Mengapresiasi dan menerapkan teknologi budidaya tanaman hias 
yang menggunakan media tanah  

   

k. Teknologi Informasi dan Komunikasi SMP/MTs    

1. Memahami penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan 
prospeknya di masa datang 

   

2. Menguasai dasar-dasar ketrampilan komputer    

3. Menggunakan perangkat pengolah kata dan pengolah angka untuk 
menghasilkan dokumen sederhana 

   

4. Memahami prinsip dasar internet/intranet dan menggunakannya untuk 
memperoleh informasi 
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RENCANA KEGIATAN MANDIRI : CACT ZAKKY BERDASARKAN DETEKSI DINI KEBUTUHAN BIMBINGAN 

MATA PELAJARAN CACT 

l. Bahasa Inggris SMP/MTs  

5. Berbicara  

 Mengungkapkan makna secara lisan dalam wacana interpersonal dan transaksional 
sederhana, secara formal maupun informal, dalam bentuk recount, narrative, procedure, 
descriptive, dan report, dalam konteks kehidupan sehari-hari 

Presentasi CACT 
in english 

6. Membaca  

 Memahami makna dalam wacana tertulis interpersonal dan transaksional sederhana, 
secara formal maupun informal, dalam bentuk recount, narrative, procedure, descriptive, 
dan report, dalam konteks kehidupan sehari-hari 

CACT Fotografi 

7. Menulis  

 Mengungkapkan makna secara tertulis dalam wacana interpersonal dan transaksional 
sederhana, secara formal maupun informal, dalam bentuk recount, narrative, procedure, 
descriptive, dan report, dalam konteks kehidupan sehari-hari 

CACT Peta 

4. Memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 
mempunyai kemampuan bekerja sama 

CACT Kerajinan 

Seni Rupa  

2. Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni rupa terapan melalui gambar/ lukis, 
karya seni grafis  

CACT Peta 

Seni Teater  

3. Memahami budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari seperti perawatan 
tubuh serta lingkungan, menjauhi narkoba 

CACT Banjir 

Teknologi Informasi dan Komunikasi SMP/MTs  

5. Memahami penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan prospeknya di 
masa datang 

CACT Fotografi 

6. Menguasai dasar-dasar ketrampilan komputer CACT Peta 
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Cara Asyik Cari Tahu 

Hari/Tanggal :  Januari – Maret 2008 

Nama Muhammad Zakky Anwar 

Usia 12 Tahun 

Topik 

Peta 

 

Judul 

Peta wilayah Jakarta, Indonesia, ASEAN, Asia, Dunia 

Sasaran Standar Kompetensi Kelulusan: 

1. Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni rupa terapan melalui gambar/ lukis, karya seni grafis 

2. Membuat sketsa dan peta wilayah serta menggunakan peta, atlas, dan globe untuk mendapatkan informasi 

keruangan 

3. Mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi di geosfer dan dampaknya terhadap kehidupan 

4. Melakukan berbagai kegiatan menulis untuk mengungkapkan pikiran dan informasi dalam bentuk laporan, surat 

dinas, petunjuk, rangkuman, teks berita 

5. Menguasai dasar-dasar ketrampilan komputer 

6. Mengungkapkan makna secara tertulis dalam wacana interpersonal dan transaksional sederhana, secara formal 

maupun informal, dalam bentuk procedure, descriptive, dan report, dalam konteks kehidupan sehari-hari 

Aku tahu: 

1. Pada peta datar gunung digambar dengan cara mewarnai 

semakin gelap kalau semakin tengah atau tinggi 

2. Setiap peta pasti ada penjelasan yang disebut LEGENDA 

3. Peta bisa dibuat langsung atau memakai satelit luar 

angkasa 

Aku ingin tahu: 

1. Apa saja alat dan bahan  yang diperlukan 

untukmembuat peta? 

2. Bagaimana orang-orang bisa membuat Peta? 

3. Bagaimana memanfaatkan satelit untuk 

membuat peta yang lebih rinci 
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Cara pilihanku:  

1. Mind Map 

2. Praktek membuat peta,  

3. Penelusuran buku, 

4. Bertanya tentang pembuatan peta,  

5. Cari di internet 

Sumberku 

1. buku mind map untuk anak 

2. Tante Lely, Ibu, Kak Abi, Bapak 

3. Worldbook, WWP, Calil, bocah muslim, buku geografi, ATLAS 

5. wikimapia, google earth,  

Bentuk Laporan Akhir 

1. Mind Map tentang Peta 

2. Unjuk Karya : peta di dinding cipayung 

3. Unjuk Tulis : Power Point hasil belajar 

4. Unjuk tutur : presentasi tentang langkah-langkah membuat Peta 

Jadwalku 

 Minggu ke- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

Mitra 

1 Cari Tahu Lewat Buku X           - 

2 Cari Tahu Lewat Internet X           - 

3 Cari Tahu Lewat Bertanya X           - 

4 Laporan Perkembangan X  X  X  X  X  X Ibu 

5 Unjuk Tutur  X          Ibu 
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6 Buat Sketsa  X          - 

7 Cari Tahu ke Cipayung  X          Ibu 

8 Cari Tahu daftar bahan peta  X          - 

9 Persiapan alat dan bahan   X         - 

10 Buat sketsa di dinding   X         

11 Buat peta Jakarta    X        

12 Buat Peta Jawa     X       

13 Buat Peta Indonesia     X       

14 Buat Peta ASEAN dan Asia      X      

15 Buat Peta Dunia       X     

Teman belajar 

setara SMP 

dari Kp Jawa  

16 Power Point Laporan Akhir        X X   - 

17 Laporan Akhir          X X Ibu 

 

Catatan Penting :  

1. bahan kuusahakan dari bahan hasil daur ulang 

2. Kliping tentang Jakarta, Jawa, Indonesia, Asia, Dunia yang ingin kukumpulkan: penduduk, Sejarah, 

Budaya, Pemenuhan hak EkoSoB. 

3. Aku Masih Ingin Tahu tentang  hak ekosob 

4. Aku Tahu langkah – langkah penyusunan ringkasan eksekutif berdasarkan hasil mind mapping dan kliping 

5. Akan kuyakinkan teman – teman untuk bermitra 

6. Kukerjakan sesuai rencana dengan senang hati 
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Jadwal Minggu Ini Nama : M. Zakky Anwar  Tanggal : 6-10 Agustus 2007 
Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at 

Baca Fiqih Sunah 
: Berwudlu 

Baca Fiqih Sunah 
: Berwudlu 

Baca Fiqih Sunah : 
Mandi  

Baca Fiqih Sunah : 
Mandi 

Menghafal Al - 
zalzalah  

Menghafal Al - 
Alaq 

Menghafal Al - Alaq Mencatat Al – Zalzalah dan 
Al - Alaq 

Bacakan dan tunjukkan surat dan tajwidnya pada Ibu Tajwid baru dari Ibu 

Laporan kajian Fiqh Sunnah 
tentang Thaharah, Wudhu, Mandi 

kondisi sosial (penduduk, tingkat pendidikan) peta dan hasil bumi, hubungan dengan 
Indonesia dari negara2 ASEAN (mind Map pusat : bendera negara tersebut) 

Sumber :KOMPAS/Media Indonesia/World Book : 
Senin : Myanmar, Selasa : Kamboja  Rabu : Malaysia Kamis : Singapura 

Membuat kliping yang bagus 
tentang ASEAN dari Kompas dan 

Media Indonesia Juli 2007 

Istirahat, makan Istirahat, makan Istirahat, makan Istirahat, makan Istirahat, makan 
Latihan Soal 
Matematika 

Latihan Soal 
Matematika 

Kajian terhadap buku 
KEHATI 

Resume Seven Habit 

Shalat Shalat Shalat 
Baca buku Seven 

Habits 
Baca Seven Habits Baca Seven Habits 

Shalat Jumat 

Istirahat, makan 

Proyek : 
Wawancara 

dengan Paskibra 
tahun 2007 di 

Jakarta 

Istirahat, baca Fiqh 
Sunnah 

Istirahat, makan Tuntaskan resume seven habit 

Foto dan catat 
jenis tanaman 
yang ditemukan 
di halaman 1 
rumah/blok 

Cari tahu apa 
jenis tanaman 
yang sudah 

dipotret 

Tetapkan judul 
penetian dan susun 
rencana penelitian. 
Tetapkan metode, 

quisioner(cara 
menanam, 
merawat, 

sumbernya) 

Siapkan rencana penelitian, 
minta surat pengantar dari 

pak RT untuk menyebar 
quisioner ke warga. Lalu 

sebar. 

Praktek TIK :  
Tabel pertanyaan dan jawaban 

dari warga komplek TBI 

Istirahat, shalat, mandi. 
Biografi penemu sains dari PP IPTEK : Abdus Salam sampai tuntas 

Baca Shiroh Nabawi dekat Icha : 5-10 hlm/hari 
Istirahat, shalat Istirahat, shalat Istirahat, shalat Istirahat, shalat 

Baca buku Baca buku 
sampai selesai 

Buat resume Buat cerpen sendiri 

Makan, shalat Makan, shalat Makan, shalat Makan, shalat 

Ke MP Book Point : Cari 
refrensi/susun proyek bersama 
teman/wawancara bintang tamu 

Buat jurnal kegiatan hari ini, tidur Buat catatan ke depan : refleksi 
semua jadwal Kamis-Jum’at sudah 
diselesaikan dengan baik? Apa 
yang perlu diperhatikan minggu 
depan. tidur 
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Nama Rikiti Sabila Wirianata Kelas :XI 

Kegiatan Kesan Pembelajaran 

Belajar bahasa Inggris Lumayan 

mengasyikan 

Jadi lebih banyak kosa kta yang saya tahu. 

Mengerjakan soal sejarah 
Agak 

membingungkan 

 

Mempelajari cara penyebaran islam di Indonesia 

Mengerjakan soal-soal bahasa 

Indonesia 

Lumayan asyik 

 

 

PERBUATAN BAIK APA YANG KAULAKUKAN HARI INI? 

1.  Membantu Mama memotong rumput 

Catatan: 

Hari Senin kemarin saya tidak belajar, karena saya ada di rumah kakek saya hingga sore hari baru pulang. 
Sebenarnya untuk hari selasa ini saya tidak begitu banyak belajar, karena saya pergi bersama ibu saya ke 
rumah tante saya yang berulang tahun, dan baru pulang sore hari. Tadi pagi saya mengerjakan resensi buku, 
tapi karena ada acara lain tidak selesai, dan besok mudah-mudahan sudah selesai saya kerjakan dan dapat 
saya kirimkan. Hari 

Jakarta, 20 November 2007 
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        Rikiti Sabila Wirianata 
 

BERITA ACARA : KEGIATAN HARIAN 

SISWA:  
Nama Aurelia Kartini 
Kelas 10 

JADWAL 

Kegiatan kesan pembelajaran 

Jalan-jalan ke ITC 
Mangga Dua. 

�asyik    
�tdk 
asyik 

1.) Menemani tante berbelanja,membetulkan laptop oma dan membetulkan 
Nintendo DS lite saya. 

2.) Saat menemani tante berbelanja saya merasa sangat lelah,karena d ITC 
terlalu ramai dan saya tidak terbiasa denagn keramaian,saat membetulkan 
laptop oma saya menjadi tahu bahwa laptopnya terkena Windowsnya terkena 
virus jadi semua files yang berada di dalam laptop harus dihapus sampai bersih 
agar virus-virusnya dapat dihilangkan(P.S. ternyata bukan manusia saja yang 
dapat terkena virus tetapi alat-alat elektronik juga dapat tekena virus 
loh...hehe..) , 

3.) dan saat saya membetulkan Nintendo DS Lite milik saya,saya mengetahui 

Pelaksanaan No Kegiatan Rencana 16 17 18 19 Keterangan 
1 Bangun tidur , mandi  ~ 10.00      
2 Belajar Bahasa Inggris ~ 11.00      
3 Makan siang ~ 13.00      
4 Belajar Mathematics ~ 14.00      
5 Ke Gereja ~ 16.00      
6 Menonton Televisi ~ 21.00      
7 Istirahat ~ 01.00      
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mengapa Nintendo saya tidak mau charging karena charging Nintendo saya 
rusak yang kerusakan itu sendiri disebabkan karena d rumah saya sering terjadi 
black out atau padam lampu,jadi listriknya tidak menetu atau tidak beraturan 
yang mengakibatkan rusak.(ternyata bukan hanya saya chargingnya rusak 
karena balck out,tetapi tante saya charging laptopnya uga rusak diakibatkan 
ampu sering padam dan membuat tante saya harus membeli charging baru 
dengan harga yang sangat mahal. 

Ke Kantor Imigrasi 

 

 

 

�asyik    
�tdk 
asyik 

Saya akan membuat passport baru untuk keluar negeri.Untuk membuat passport 
saya harus ke kantor imigrasi.Di kantor imigrasi kita dapat membuat baru dan 
memperbaharui passport lama.Membuat passport baru seperti saya kita harus 
menyiapkan file-file seperti Akte kelahiran (di bwh umur 17 thn),KTP (di atas 17 
thn), kartu keluarga,Ijazah dan sebagainya. Kita akan diwawancara,difoto, 
membayar dan harus menunggu lama juga harus pulang dan balik lagi ke kantor 
imigrasi dalam beberapa hari. 

Memandikan 
anjing-anjing  

 

 

�asyik    
�tdk 
asyik 

Memandikan anjing-anjing sangat-sangat menyenangkan bagi saya, karena saya 
dapat melihat muka-muka mereka yang lucu, saat dimandikan. Juga 
memandikan anjing menghilangkan bad mood dan stress saya. Kita dapat 
bermain-main air bersama anjing. Dulu memandikan anjing dilakukan seminggu 
sekali, tetapi karena sekarang musim panas dimana sangat-sangat panas, ada 
yang dinamakan kutu yang sangat ganas bagi anjing. Kutunya bukan seperti 
kutu yang kita bisa lihat dan terlihat jelas, tetapi kutu ganas ini tidak terlihat dan 
lebih gatal dari kutu anjing biasa. Kutu ini menyebabkan borok, iritasi, bintik-
bintik merah, bulu menjadi hilang (botak), nafsu makan tidak ada (menjadikan 
mereka sangat kurus), dan tubuh anjing luka parah. Semua ini terjadi bukan 
hanya satu tempat atau spot, tetapi terjadi di seluruh tubuh anjing saya yang 
berjenis kampung atau anjing umum. Seharusnya di bawa ke RS anjing, disuntik 
dan diberi antibiotik. Tetapi biayanya untuk 6 anjing kampun sangat-sangat 
mahal. 2 anjing jenis Golden Retriever milik tante saya sudah di beru suntikkan 
antibiotik, jadi mereka tidak terkena kutu ganas. Kutu ganas ini cepat sekali 
menyebarnya dari satu anjing ke anjing yang lain, terlihat karena keesokkan nya 
anjing yang lain bulunya rontok dan akan terjadi menular terus menerus bila 
tidak terobati. Seperti 6 anjing saya di rumah yang sudah tertular dari ibunya. 
Walaupun mereka terlihat menjijikan tetapi saat saya memandikaan mereka, 
saya tidak merasa jijik, pertama kali memang merinding kuduk saya, tapi lama-
kelamaan saya harus bisa menghadapi ini dengan biasa dan tidak takut ato jijik. 
Pernah terpikir oleh saya takut terlular kutu tersebut, tapi saya tahu dengan 



 

 58 

 

 

menjaga kebersihan tubuh saya setelah bermain dengan anjing, Jadi kutu-kutu 
ganas tersebut tidk ada dan saya tidak pernah merasakan gatal di badan saya. 
(padahal boleh dikatakan tubuh dan kulit saya sangat sensitif). Saya 
memandikan mereka semua anjing dengan shampo clear anti ketombe, lalu 
shampo anti kutu khusus anjing (tante saya membelikkan d RS Anjing,boleh 
dipakai hanya sedikit karena shampo tersebut sangat kuat bahannya), dan 
terakhit di rendam di air hangat yang telah diisi dengan Daun Dewa akar luka di 
tubuh mereka mengering. 

Belajar 
Matematika  

 

 

 

�asyik    
�tdk 
asyik 

Saya sebenarnya senang dengan matematika, fisika dan kimia. Apalagi dengan 
prakteknya sangat menyenagkan dan saya langsung menangkap nya dengan 
mencatat prektek tersebut dan diketik. Dalam matematika saya senang cara 
mencari jawaban dalam angka-angka yang aneh itu,tetapi kalau sudah mulai 
susah saya merasa malas.Biasanya disekolah saya mengerjakan soal 
matematika yang termudah dulu kalau susah saya lewati dan setelah selesai 
saya akan bertanya kepada guru Math saya.Untung saya Pak guru Math saya 
sangat baik dan sabr sekali.Pak guru Math sama denga Pak guru Physic 
saya.Karena Dia yang mengajar saya jadi lebih mengerti tentang Fisika dan 
Math.karena Pak guru saya adalah orang yang sabar dan baik sekali,dia akan 
selalu mengulangi bila ,urid2nya belum mngerti. 

Dalam pelajaran kimia bu guru saya bukan galak tetapi disiplin,bu guru kimia 
saya jugsa sangat-sangat baik dan sering bercanda.Ia akan selalu 
menggabungkan leluconnya denagn pelajarn kimia kami yang sedang 
dipelajari.Saya selalu mendapat nila tertinggi dlm kimia dan mendapatkan Award 
untuk pelajaran kimia. 

Dengan belajar Math saya merasa hidup saya seperti dalam soal-soal tersebut 
kadang susah dan kadang gampang,dan kadang hasilnya tidak terduga. 

 

perbuatan baik apa yang kaulakukan hari ini? 

1. Menemani Tante Berbelanja berjam-jam di  ITC Mangga Dua. 

2. Meminta tolong kepada Ibu untuk memotong buah Apel untuk saya...hahaha..... :) (Ibu merasa senang bila 
saya meminta tolong kepadanya.(aneh)...  
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CONTOH LAPORAN PROYEK BELAJAR  

NAMA   : MUHAMMAD ZAKKY ANWAR  

USIA   : 12 TAHUN  

TEMA   : KAWASAN BEBAS SENJATA NUKLIR DAN TERBENTUKNYA  

  BADAN HAM DI ASEAN1 

 

Akhirnya proyek belajarku tuntas juga. Rencana awalnya untuk meneliti tentang SEANWFZ lalu dilanjutkan 

dengan badan HAM di ASEAN sebagai upaya untuk menuntaskan kompetensi lulusan SD tentang keadaan sosial 

negara-negara Asia Tenggara. SEANWFZ adalah istilah yang tertulis di Kompas, istilah tersebut tentang ASEAN yang 

dijadikan wilayah bebas senjata nuklir. Menurut Kompas, Senin 30 Juli 2007, Menteri luar negeri Filipina yang 

mengetuai pertemun komisi SEANWFZ, Alberto G Romulo, rencana aksi SEANWFZ sangat dibutuhkan untuk lebih 

menyolidkan keamanan dan stabilitas di kawasan ini. Melalui rencana aksi itu, negara anggota diharuskan peta jalan 

untuk memperkuat implementasi pelaksanaan traktat tersebut. Filipina adalah anggota yang memprakarsai 

SEANWFZ. Indonesia adalah satu – satunya negara yang mendukung. Myanmar dan Kamboja menolak keras 

sementara negara lain yang menjadi anggota masih bingung. Tapi, pada akhirnya lebih banyak yang setuju 

dibandingkan dengan yang menolak. Pada kliping ini hanya ada satu informasi tentang SEANWFZ  . Sampai saat ini 

aku tidak tahu kepanjangan dari SEANWFZ  itu singkatan apa?  

Meski telah digodok selama lebih dari dua tahun, kesepuluh anggota ASEAN (Brunei Darussalam, Kamboja, 

Malaysia, Indonesia, Filipina, Myanmar, Singapura, Laos, Thailand, Vietnam) gagal menyepakati pembentukan 

Komisi HAM tersebut yang merupakan bagian dari salah satu piagam yang akan ditandatangani pekan ini dan akan 

diadopsi pada akhir tahun oleh seluruh negara anggota ASEAN. 

Menurut diplomat yang yang tidak mau disebutkan namanya, ke gagalan pembentukan komisi HAM ASEAN 

                                                 
1 Muhammad Zakky Anwar, Sandi KerLiP 7th grade, proyek belajar 30 Juli – 24 Agustus 2007 
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adalah karena adanya penolakan dari sejumlah anggota ASEAN, Terutama Kamboja dan Myanmar. Kedua negara 

tersebut memang sudah menjadi target kritik dan sanksi dari dunia internasional karena kegagalan mereka 

mencegah terjadinya pelanggaran HAM di negara mereka (Media Indonesia, 30 Juli 2007). 

Badan HAM akhirnya berhasil dibuat di ASEAN walaupun Myanmar tetap menolak. Ini berkat upaya menlu 

Indonesia yang mendapat dukungan Filipina. Informasi ini bisa dilihat dari guntingan berita yang pernah kubaca tapi 

tak ku kliping. Menurut Media Indonesia, Rabu, 1 Agustus 2007, ASEAN terlalu lunak memperlakukan Myanmar. 

Amerika Serikat menilai ASEAN terlalu lunak perlakukan Myanmar, salah satu anggota himpunan negara Asia 

Tenggara yang oleh dunia internasional, terutama Amerika dan Uni Eropa, dikecam karena memiliki catatan hak 

asasi manusia yang buruk. Beberapa negara di ASEAN masih memiliki masalah di dalam negeri terkait dengan 

berbagai pelanggaran HAM. Pengadilan di Indonesia masih belum mengungkap konspirasi pembunuhan Munir, 

aktivis penegak HAM yang tak henti menyuarakan anti kekerasan dan penghilangan paksa melalui Kontras. 

Myanmar yang dulu bernama Burma telah dijatuhi sanksi internasional karena menolak menjalankan demokrasi dan 

terus menahan ikon prodemokrasi Aung San Suu Kyi (30 Juli 2007). Hingga kini belum pernah ada satu mantan 

anggota Khmer Merah pun yang diajukan ke hadapan pengadilan internasional kejahatan-kejahatan Khmer Merah. 

Kamboja yang kehilangan anggota keluarga pada masa Khmer Merah putus asa mencari penjelasan dari 

pemerintah. Harapan rakyat akan datangnya keadilan semakin pudar (Kompas, 2/8/2007). 

Sumber untuk proyek belajarku kali ini adalah Kompas, Media Indonesia, dan World Book. Aku memilih 

ketiga sumber ini karena ini yang tersedia di rumah, banyak informasi yang kubutuhkan didalamnya serta menarik 

untuk dipelajari. Dengan menggunakan World Book sebagai sumber otomatis aku mengasah keterampilan 

berbahasa Inggris. Cara membacanya mudah seperti memakai kamus.  

Sejak tinggal di Bandung sampai tinggal di Jakarta  kami telah berlangganan koran. Tetapi aku belum 

terbiasa membaca koran karena saat itu aku belum tertarik membacanya. Meskipun Kompas anak sudah menjadi 

sumber belajar di sekolahku waktu aku sekolah di SD Hikmah Teladan Cimahi. Kompas kubaca sepenuhnya sejak 

aku masuk Homeschooling yang dikelola oleh KerLiP dengan metode berpikir peduli, kritis, dan kreatif. Topik 

pertama yang kusukai adalah olahraga.  Langganan gratis Media Indonesia kuperoleh sebagai imbalan menulis 
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bersama tiga homeschooler lainnya difasilitasi Ibu Lovely dan Teh Iis wartawan Media Indonesia. Aku bersyukur 

dibiasakan menggali referensi dari World Book. Ensiklopedi ini sudah disediakan orangtuaku sejak tahun 2000. Tapi, 

aku mulai menggunakannya sejak aku masuk homeschooling KerLiP. 

Mind Mapping sudah biasa kugunakan untuk mencatat kata kunci dari informasi yang kucari. Metode ini 

mulai kugunakan sejak menjadi homeschooler. Aku mulai mencatat informasi dari World Book tentang negara-

negara anggota ASEAN diawali dengan menjadikan bendera negara tersebut sebagai topik utama diikuti dengan 

jumlah penduduk, tingkat pendidikan, tempat terkenal, iklim, presiden, mata uang, hasil tambang, pertanian dan 

perikanan.  

Mulai tahun pelajaran SMP aku dibiasakan membuat Jurnal harian. Jurnal ini membantuku untuk 

mengetahui rencana belajar yang sudah tuntas dan yang masih belum diselesaikan. Sampai saat ini aku masih 

harus dibimbing ibu untuk membuat jurnal yang lebih menarik. Metode penulisan Jurnal kupakai untuk halaman 

pengantar dalam buku tentang ASEAN yang kubuat. Baru kali ini proyekku dilengkapi dengan Kliping. Beberapa 

informasi yang kuanngap penting langsung kupisahkan. Awalnya aku hanya sekedar menempel lalu ibuku 

membimbingku untuk mengatur menjadi lebih menarik. Ketiga metode ini cukup menyita waktu belajarku. Proyek 

kuselesaikan pada hari ini tanggal 24 Agustus 2007.  

Pada proyek ini aku juga mulai mempelajari kompetensi lulusan SMP berikut : (1) mendeskripsikan 

perkembangan lembaga internasional (ASEAN), kerja sama internasional  dan peran Indonesia dalam kerja sama, 

(2) menggunakan perangkat pengolah kata untuk menghasilkan dokumen sederhana, (3) memahami prinsip dasar 

internet dan menggunakannya untuk memperoleh informasi, (4) menggunakan berbagai jenis membaca untuk 

memahami berbagai bentuk wacana tulis, (5) melakukan berbagai kegiatan menulis untuk mengungkapkan pikiran, 

perasaan, dan informasi dalam bentuk buku harian, laporan, rangkuman, teks berita, karangan, karya ilmiah 

sederhana, (6) memahami makna dalam wacana tertulis descriptive, dan report, dalam konteks kehidupan sehari-

hari, (7) mengungkapkan makna secara tertulis dalam wacana interpersonal dan transaksional sederhana, secara 

formal maupun informal, dalam bentuk  narrative, descriptive, dan report, dalam konteks kehidupan sehari-hari. 
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Laporan akhir CACT : IBADAH DAN MANFAAT PUASA DI BULAN RAMADHAN Nama : Rinie   

 

Puasa selama satu bulan di bulan Ramadhan adalah salah satu dari 5 kewajiban utama umat Islam, yang disebut 

dengan rukun Islam (5 pillars in Islam). Kewajiban utama yang lain adalah mengucapkan kalimah syahadat, 

mendirikan sholat 5 kali dalam sehari, menunaikan zakat dan pergi berhaji bagi yang mampu. 

 

Pada tulisan ini saya berusaha mengungkapkan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah di dalam puasa Ramadhan 

serta manfaat ibadah puasa bagi manusia, termansuk manfaat dari sisi ekonomi. 

 

Ibadah-ibadah  wajib yang harus kita lakukan di bulan puasa adalah ibadah yang kita lakukan setiap hari, yakni 

sholat 5 waktu,  tapi terutama di saat puasa harus lebih tepat waktu 5 kali dalam sehari selama 1 bulan penuh. Kita 

juga diwajibkan membayar zakat fitrah, yakni memberikan makanan pokok untuk yang berhak menerimanya 

menjelang idul fitri. Selain itu kita disunnahkan  mengadakan acara atau mennyumbangkan benda-benda ataupun 

makanan kita yng lebih kepada fakir miskin. 

Dalam menjalankan amalan-amalan di bulan puasa, kita dapat menerapkan asmaul husna, yakni sifat-sifat yang 

dimiliki Allah SWT.  

Penerapan asmaul husna dalam puasa ramadhan melalui nama Allah yang baik-baik, yakni :  Al razzaqu berarti 

maha pemberi rezeki, Allah maha pemberi rezeki   kepada umatnya yng ikhlas memberikan zakat, amal atau infak 

kepada fakir miskin selama bulan puasa dan hari-hari besar umat islam.  

Al Basiru artinya Maha Melihat dan As Sami’u artinya Maha Mendengar. Karena  Allah Maha Melihat dan Mendengar 

maka janganlah sekali-kali berbuat dosa di bulan puasa walaupun manusia lain tidak tahu tapi Allah pasti tahu 

dimanapun kita bersembunyi dan berbisik. 
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Al quddusu artinya maha suci. Al rahimu artinya Maha penyayang. Allah maha penyayang kepada umatnya selama 

bulan pusa dengan membuka pintu syurga lebar-lebar dan menutup pintu neraka. Al gaffaru artinya maha 

pengampun, berarti Allah mengampunkan dosa-dosa kita bila kita meminta padanya. Kita juga berusaha untuk 

meminta maaf dan memaafkan teman-teman dan orang lain di sekitar kita. Kita, saudara, orangtua, adik, kakak 

juga dianjurkan bersilaturahmi dan saling meminta maaf. 

Adapun perilaku terpuji selama puasa yakni berlaku baik kepada hewan atau manusia menjalankan puasa dengan 

baik, patuh kepada orangtua. Ikhlas memberi zakat kepada fakir miskin, membantu orang lain yng kesusahan tanpa 

pamrih. 

 

Selama berpuasa kita harus hindari Hal-hal sebagai berikut : 

Jangan menyusahkan orang tua, hilangkan sifat-sifat tercela seperti marah, iri, dengki, sirik, berbohong, sombong, 

memukul dan menghina orang lain. Jangan menghardik anak yatim, orang gila, pemulung, orang cacat dan fakir 

miskin. Jangan memukul, melempar binatang karena nabi Muhamad SAW menyayangi binatang dan makhluk hidup. 

Manfaat puasa bagi kita antara lain kita bisa saling memaafkan atas kesalahan masing-masing selama bulan puasa 

sampai hari raya. Lebih mendekati diri dan keluarga kepada Allah SWT. Memberi sebahagian rezeki kita kepada fakir 

miskin agar mereka bahagia dan keikhlasan kita, bukankah jika kita membuat orang lain bahagia kita juga bahagia. 

Menjalankan ibadah bukan sekedar kewajiban tapi tanda syukur kepada Allah. 

Dari sudut ekomomi, bulan puasa juga ada manfaatnya antara lain kenaikan kegiatan ekonomi masyarakat selama 

bulan puasa. Penjual untung karena jika menjual seperti hidangan berbuka puasa, parsel, kartu ucapan dan 

semuanya yang berkaitan dengan bulan puasa akan cepat laku. Pembeli juga mendapat keuntungan selama bulan 

puasa lebih mudah mendapatkan makanan atau barang-barang yang berkaitan dengan puasa. 
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Berikut saya utarakan perubahan kegiatan penjualan kedai minuman dan makanan pada waktu sebelum bulan 

puasa dan setelah memasuki bulan puasa. Berdasarkan pengamatan saya di jalan Bangbarung, di sekitar rumah 

saya menuju jl Pajajaran, Bogor : 

• dari 1 kedai (hari biasa) bertambah 4 kedai kelapa dan kedai es buah, menjadi 5 kedai kelapa dan es buah. 

• dari 5 kedai makanan bertambah 5 kedai makanan ringan berbuka puasa. 

Bila diungkapkan berdasarkan diagram batang, maka perubahan yang tampak sebagai berikut: 

12        

11        

10        

9        

8        

7        

6        

5        

4        
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3        

2        

1        

 

Kedai kelapa dan  

Es buah 

Kedai makanan ringan  

 

 

Sebelum bulan puasa   Setelah bulan puasa   

Kesimpulan yang dapat diambil dari diagram di atas adalah : 

1. Kedai kelapa dan es buah bertambah 5 kali lipat 

2. Kedai makanan ringan bertambah 2 kali lipat. 

Berdasarkan pengamatan saya pertambahan kegiatan ekonomi bukan hanya di dekat tempat tinggal saya saja tapi 

juga di tempat-tempat lainnya, termasuk mall-mall dan plaza-plaza, terutama untuk memenuhi kebutuhan akan 

berbuka puasa dan hari raya. 
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LAPORAN CACT ; BREAKDANCE NAMA : ADINA KELAS ; XII 

 Breakdance is the first hip hop dance style. Hip hop dance mainly refers to street dance 

style and primaly use hip hop music. The first and original of hip hop is breakdance, which appeared 

in New York on 1960s. in the 1990s, as hip hop took new forms, there was so many new dance 

styles appearing. 

  

 These later styles as spmetomes reffered so as new school are new style while the older styles. 

Including breakdance and funk styles that were incorporated into hip hop, are considered old school. 

 

 Breakdance appeared during 1970s and 1980s and is said to be the forst and the original hip hop 

dance style. Ols school hip hop dances refers to the hiphop styles that involved during this time, and 

were primarily danced to funk and old school hip hop music. Today, many of the old school styles are 

as alive as ever, and can be seen at dance clubs, competitions and in the media, commonly used in 

popular music videos.  

 

 New school or new style is a modern hip hop music that gave birth with to new styles of hip hop 

dancing partly inspiredby the old school styles most of them focusing on upright dancing as apposed t 

breakdance which is better known for it’s floor oriented movements. 

These are some more specific styles of new school hip hop are: Krumping, Harlem Shake, Snap 

Dance, Clown Wallk, Crip Walk, Grinding, Wu-Tang, Hyphy, Gangsta Walking, Soulja Boy 
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Many of the newer styles hip hop are a common sight in today’s music videoson television channels 

such as BET and MTV. 

 

 There are many dance competitons areound the world today, some allowing all styles to enter 

while others focus on more specific styles. I DO, The International Dance Organization holds may 

competitions every year. The most important of them are the European Street Dance Championships 

and the World Championships which are held in Bremen, Germany each year. Hoopdreamz Enterpises 

holds many dance competitions throughout the southern hemisphere. The national level competition is 

known as Battlegrounds. Juste Debout is a large, international and annual street dance competition 

held in Paris, which includes hip hop new style as a competiton category. 

 

 Many dance studios offer hip hop classes of some sort and they might focus on a specific style 

such as breakdancing or combine elements of various street dance style. Some criticize this type of 

teaching as being too strict and too choreographed, losing important elements such as improvisation 

and personal interpretation on the students’ side. So, because of this, some dislike labeling these 

dance classes as “Hip Hop”. However, despite the controversy, studio-choreographed hip hop is still 

widely accepted today by many. 
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Kepengurusan Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan 

 

Penasehat :  

Utomo Dananjaya   

Prof. Dr. S. Hamid Hasan, M.Ed. 

Drs. Suparman  

Dr. H. Edi Siswadi, M.Si.  

Deddy S. Panigoro  

Fasli Jalal, Ph.D  

Drs. Zulfikrie Anas, M.Ed. 

 

 

Pengawas : 

Herry Sugiharto  

Adi P. Hendarin  

 

Pengurus 

Ketua   : Yanti Sriyulianti  

Sekretaris : Sandi Sahrinnurrahman  

Bendahara : Nining Sri Wahyuni  
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Koordinator Program : 

 

1.  Penelitian dan Pengembangan  : Chairus Sabri 
a. Ermawan Fitra 
b. Enung Sumarni  
c. Nurjanni Astyanti  
d. Dani Ramdani  
e. Meutia Nauly 

 

2.  Pendidikan dan Kebudayaan :  Anastasia Rima Hendrarini  
a. Sandi KerLiP   : Lovely  
b. Komunitas Rumah KerLiP   

− Rumah KerLiP Jakarta  : Chairus Sabri 
− Rumah KerLiP Bandung :  Ova Huzaefah  
− Rumah KerLiP Bogor  :  Meutia Nauly 
− Rumah KerLiP Kupang  :  Julia K. Supratikno 
− Rumah KerLiP Garut  :  Kokon Koswara 
− Rumah KerliP Ciamis  :  Saeful Millah  

c. Perpustakaan KerLiP  :  Nurul Fitry Azizah  
d. TBM Rumah Baca Al Ikhlas  :  Ricky Cahyadi 
e. TBM PAUD Cipayung  :  Failasufi 
f. TBM Kampung Jawa  :  Rumah KerLiP Kampung Jawa 
 

3.  Kampanye dan Advokasi : Zamzam Muzaki SM 

 
a. Kampanye   : Ova Huzaefah  
b. Advokasi    : Nur Afiatin  
c. Pengembangan Jaringan  : Tety Lokollo 
d. Hubungan Masyarakat  : Laili hadiati 
 


