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Director's Note

Buku adalah sumber pengetahuan, 
pembuka jendela wawasan dunia, dan 
informasi bagi manusia, pembaca, dan 

pembelajar. Memang benar, kita sadari 
atau tidak, ternyata semua aspek 
kehidupan kita membutuhkan buku sebagai 
suatu yang primer. Dengan buku, manusia 
tidak perlu benar-benar terlibat pada masa 
lalu, tetapi tetap bisa mendapatkan ilustrasi 
tentang sejarah yang pernah ada dan tidak 
bisa terhapuskan. Oleh karena pentingnya 
makna sebuah buku, Menteri Pendidikan 
Nasional pada saat itu Abdul Fadjar Malik 
mencangkan tanggal 17 Mei sebagai hari 
Buku Nasional. Pencanangan ini bertujuan 
untuk meningkatkan minat baca masyarakat 
Indonesia. 
     Berlandaskan atas tujuan di atas, Sekolah 
Global Mandiri pun mengemas secara apik 
beragam metode pembelajaran agar dapat 
meningkatkan minat baca para muridnya, 
salah satunya lewat kegiatan Book Week. 
Dalam kegiatan ini, para murid, mulai 
Pre-Primary hingga Senior High memulai 
kebiasaan membaca buku setiap hari 
sebelum kegiatan belajar mengajar 
berlangsung. Selamat hari Buku Nasional, 
mari kita tingkatkan budaya membaca. 
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Achievement

Wednesday, 20th of January 2016, Senior High level of BPK Penabur 
School Kota Wisata Cibubur held several events such as Basketball
competition, Band Competition, Futsal Competition and also English 
competition. Sammy was successfully won and became the 2nd winner 
of Senior High Level Spelling Bee Competition (MBY).

THE 2ND WINNER OF SENIOR 
HIGH LEVEL SPELLING BEE 
COMPETITION

Juara 3 lomba menyanyi : Aurelia Agatha Riama Tarigan

Juara Harapan 2 lomba mewarnai : Annabela Marilyn Irwan

CULTURE OF INDONESIA HELD BY 
JAKARTA GARDEN CITY 16TH OF 
APRIL 2016

CULTURE OF INDONESIA HELD BY 
JAKARTA GARDEN CITY 16TH OF 
APRIL 2016
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SEJAK KAPAN IBU TURUT SERTA DALAM 
KEGIATAN PAB DI SEKOLAH?
Sejak tahun 2008, saya turut serta dalam 
kegaiatan PAB. Alasannya adalah saya ingin mem-
bantu memberikan wawasan atau masukan dari 
llmu yang saya ketahui bagi perkembangan seko-
lah, dan dapat memberikan progres positif bagi 
semua murid, khususnya yang sama grade dan 
levelnya dengan anak saya waktu itu (Primary).

Pola pendidikan yang kami terapkan kepada anak-
anak kami adalah komunikasi yang baik dan jujur. 
Sebagai orang tua, saya selalu menyempatkan 
waktu untuk mengajak kedua anak saya bercanda 
dan berbincang banyak hal. Biasanya, waktu makan 
malam atau sebelum tidur. Kadang, anak-anak yang 
memulai perbincangan, dengan menceritakan 
kejadian yang mereka alami dan meminta pendapat 
ke saya untuk mengatasinya secara baik dan benar. 
Akan tetapi, kalau anak-anak saya tidak bercerita 
terlebih dahulu, saya lah yang memulai komunikasi 
tersebut, dengan menanyakan hal-hal sederhana, 
seperti “Kok cemberut si Nak, ada yang bisa mama 
bantu ga?” atau “Supaya kamu ga bete, yuk mama 
ajak jalan” Lewat komunikasi sederhana itu saya 
dan anak-anak dapat saling mengerti.  
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Parents Profile

TANAMKAN 
KOMUNIKASI YANG BAIK

KELUARGA BAPAK IRWAN  IYUSWARDHANA

1

2 KESIBUKAN SEHARI-HARI APA YANG SEDANG 
BAPAK/IBU LAKUKAN?
Kegiatan Ayah (Irwan Yuswardhana) sebagai 
Kontraktor jalan dan jembatan. Sedangkan, saya 
Alexandra Setyawati sebagai Ibu bertugas 
mengurus keluarga, dan membuka praktik dokter 
syaraf di Komplek Polri, Cibubur.

3 SEJAK KAPAN BAPAK/ IBU MENYEKOLAHKAN PUTERA 
DAN PUTERI BAPAK/ IBU DI SEKOLAH GLOBAL 
MANDIRI? AWAL MASUK KELAS BERAPA PUTRA 
DAN PUTRINYA?
Kami menyekolahkan kedua anak kami di Sekolah 
Global Mandiri sejak tahun 2008. Awalnya anak kami 
yang kedua (Andra Devita Yuswardhana) yang masuk 
lebih awal di Sekolah Global Mandiri, Year 1. 
Selanjutnya anak sulung kami (Adam Satria Putra 
Yuswardhana) pada tahun 2009-2010, Year 7. 

4 KENAPA MEMILIH SEKOLAH GLOBAL MANDIRI? 
SEDANGKAN BANYAK SEKOLAH LAIN DI SEKITAR 
CIBUBUR?
Kami memilih Sekolah Global Mandiri karena saya 
melihat sekolah ini memiliki komitmen yang jelas 
terhadap perkembangan pendidikan anak kami.

BAGAIMANA KABAR BAPAK/IBU SEKELUARGA? 
Alhamdulillah kabar kami sekeluarga sehat semuanya.

5

6

7 APA MERASA PUAS TERHADAP PERKEMBANGAN 
ANAK SELAMA BERSEKOLAH DI SEKOLAH GLOBAL 
MANDIRI?
Kami sekeluarga merasa puas dapat menyekolah-
kan anak-anak kami untuk dididik dan dibimbing 
oleh guru-guru di Sekolah Global Mandiri.

POLA PENDIDIKAN DAN NILAI-NILAI APA YANG 
BAPAK/IBU TANAMKAN KEPADA SANG BUAH HATI 
DI KESEHARIAN MEREKA?
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SAMUEL INDRIANO

MATEMATIKA
ADALAH HAL YANG 
MENYENANGKAN

Matematika, siapa takut? Bagi 
Samuel Indriano, mata pelajaran 
matematika adalah mata 

pelajaran yang ia gemari. Bagi, matematika 
merupakan elemen penting karena 
matematika yang mendorong kemajuan, 
oleh karena itu, ia menganggap bahwa 
matematika adalah pelajaran yang penting. 
Selain itu, dalam mempelajari matematika 
hanya dibutuhkan kemampuan 
pemahaman logis dan tidak dibebani 
materi hafalan.
    “Saat masih kecil aku diajari orang tua 
ku pengenalan angka dan beberapa 
permainan matematika yang menarik. 
Awalnya memang terasa sulit, namun 
dengan ketekunan dan latihan yang rutin 
telah membuat pemahaman matematika 
aku menjadi lebih baik, sehingga bagi aku 
matematika merupakan pelajaran yang 
menarik dan menyenangkan“, papar 
Samuel yang juga hobi bermain piano.
    Semakin sulit soal yang dihadapi 
ternyata mendorong Samuel semakin 
tertantang untuk mendapatkan solusinya. 
Dengan semangat tersebut, Samuel telah 
berhasil untuk berprestasi dalam lomba-
lomba matematika. Dengan pencapaian 
yang telah diperoleh, Sameul berharap 
dapat terus meningkatkan prestasinya 
lebih baik lagi melalui bimbingan para guru 
Sekolah Global Mandiri yang sangat 
mendukung dan kompeten. Non Desistas-
Non Exieris. Never give up-Never surender. 
Dengan pencapaian yang telah diperoleh, 
Samuel berharap dapat terus 
meningkatkan prestasinya lebih baik lagi 
melalui bimbingan para guru Sekolah 
Global Mandiri yang sangat mendukung 
dan kompeten.
 
Non Desistas-Non Exieris
Never give up-Never surrender  

Student Profile

GLORI | Mei 2016

Beberapa prestasi Samuel adalah:

- Diamond Award: Japan International Science and   
   Mathematics Olympiads (JISMO) 2016
- 2nd winner: Mathprix 2016 Sekolah Global Mandiri
- 3nd winner of regional: World Sekamoto 
  Mathematics Championship 2016
- Bronze award: Singapore and Asian Schools Math        
  Olympiads (SASMO) 2015
- Sapphire award: Japan International Science and     
  Mathematics Olympiads (JISMO) 2015
- 2nd winner (Solo Piano): Glori Music Festival 2015
- Bronze award: Singapore and Asian Schools Math    
  Olympiads 2014

    

5
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Theme

HARI BUKU 
NASIONAL 

“DENGAN BUKU, AKU CERDAS”
Momentum peresmian Perpustakaan Nasional pada 17 Mei 1980, di Jakarta, dicanangkan pula sebagai hari 

Buku Nasional. Prosesi pencanangan yang kala itu diresmikan oleh Menteri Pendidikan Nasional, Abdul Malik 
Fajar, sampai sekarang masih terus diperingati. Tak terkecuali 17 Mei 2016 kemarin, hari Buku Nasional juga 

diperingati dengan berbagai agenda dan kegiatan. Sementara 15 hari sebelumnya atau tepatnya pada tanggal 2 
Mei lalu, kita sudah memperingati hari Pendidikan Nasional. Kedua 

peristiwa ini, setidaknya mengisyaratkan bahwa proses pendidikan dan buku berkaitan erat.

Buku adalah sumber pengetahuan, 
pembuka jendela wawasan 
dunia, dan informasi bagi 

manusia, pembaca, dan pembelajar. 
Memang benar, kita sadari atau tidak, 
ternyata semua aspek kehidupan kita 
membutuhkan buku sebagai suatu yang 
primer. Dengan buku, manusia tidak 
perlu benar-benar terlibat pada masa 
lalu, tetapi tetap bisa mendapatkan 
ilustrasi tentang sejarah yang pernah 
ada dan tidak bisa terhapuskan.
      Sayangnya, kini minat baca 

masyarakat bisa dikatakan rendah. 
Kemajuan teknologi seperti internet 
dikatakan mampu mengalahkan dan 
meniadakan kegunaan buku. Setiap 
orang lebih asyik berselancar di dunia 
maya dalam mencari informasi 
daripada mengupas informasi melalui 
buku. Apalagi sekarang ini sebagian 
besar buku telah diformat dalam 
bentuk e-book.
    Memang internet mempermudah 
akses informasi, tetapi sisi buruknya 
membuat orang lebih senang cara 

instan, membaca sekilas, dan bahkan 
plagiat/membajak seenaknya. Tentu 
hal ini berbeda dari mereka yang lebih 
gemar membaca melalui buku.
     Pengilhaman ilmunya bisa dikatakan 
akurat dan bertahan lama daripada 
membaca melalui situs-situs informasi 
yang terkadang telah didaur ulang 
tanpa sumber yang jelas. Oleh karena 
itu, marilah bersama-sama saling 
mengimbau dan membudayakan 
kegiatan membaca. Semakin banyak 
yang kita baca, maka semakin banyak 
pula ilmu yang kita dapat.

SPEAK UP 
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Speak Up

Flaine Karunadevi Wirahardjo 
(Year 8 Bung Hatta)
Kita perlu memperingati hari Buku Nasional. Dengan 
memperingatinya, kita memupuk kembali minat baca kita 
terhadap buku karena dengan membaca buku, kita dapat me-
nambah kosa kata dan menambah wawasan. Ada 
beberapa buku yang saya gemari ; Buku Paper Towns karya 
John Green dan buku The School for Good and Bad.

Refanny Islam  
(Year 6 Napoleon)
Memperingati hari Buku Nasional, buat saya pribadi 
penting. Lewat buku, kita dapat belajar banyak hal, 
memperoleh banyak inspirasi, dan menambah ilmu. 
Buku favorit saya ; Trilogy Harry Potter karya JK. Rowling dan 
Paper Towns karya John Green.

Risya Nurul Azizah 
(Year X Agate)
Menurut saya, kita semua patut memperingati hari Buku Na-
sional. Tujuannya adalah untuk memupuk minat baca kita se-
bagai pelajar. Bahkan, dunia pendidikan 
Indonesia pun sangat tergantung akan peran sebuah buku. 
Banyak hal yang kita dapat dengan membaca buku, 
misalnya, menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan mem-
perkaya kosa kata bahasa. Buku yang saya gemari 
adalah buku Supernova karya Dewi Lestari.

Tepat tanggal 17 Mei, diperingati hari Buku Nasional. Nah, 
pada kesempatan ini, redaksi majalah Glori meminta 
komentar teman-teman sekalian, seberapa pentingkah 
peran sebuah buku buat mereka dan bagi perkembangan 
dunia pendidikan. Yuk, kita simak.

SPEAK UP 
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CIPTAKAN 
SUASANA 
BELAJAR 

YANG BERBEDA 

Bertempat di Kampoeng Maen 
Buperta, Cibubur pada tanggal 
12 April 2016 yang lalu sukses 
dilaksanakan kegiatan “KG-B 
Field Trip to Kampoeng Maen 
Cibubur”. Kegiatan ini 
merupakan kegiatan tahunan 
yang dilaksanakan agar anak-
anak mendapatkan suasana 
belajar yang berbeda, yaitu 
dengan belajar dan bermain di 
luar sekolah," Ms. Syifa Destria, 
S.Pd., PIC Fieldtrip.

FIELDTRIP KG-B

8

kegiatan tahunan yang diluar kota
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Pre-Primary Event

Kegiatan yang diikuti oleh para murid 
KG-B ini dimulai dari pukul 07.00 WIB 
sampai dengan pukul 13.00 WIB dengan 

diikuti sebanyak 47 murid. 
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pre-Primary. 
Kegiatan yang 
dilaksanakan dua kali dalam setahun ini 
bertujuan untuk mengenalkan mainan 
tradisional kepada anak, mengasah 
keberanian anak dan kepercayaan diri anak, 
melatih strategi dan kecepatan, serta 
membuat anak mampu membaur dengan 
teman-teman di luar kelas yang belum 
dikenalnya. Dalam kegiatan ini anak-anak 
belajar di alam terbuka dengan suasana sejuk 
dan udara yang segar. Kegiatan dibuka dengan 
ice breaking membentuk satu lingkaran besar. 
Setelah itu, anak-anak dibagi kelompok untuk 
bermain games in group. Berbagai games pun 
dimainkan, mulai dari lempar target, spider 

web, benteng repot, susun menara, perang bola, pancing bola, pancing 
bambu, pukul kentongan, transfer air, sampai dengan permainan yang 
menantang, yaitu flying fox. 
      Anak-anak merasa sangat senang bermain dan belajar di Kampoeng 
Maen. Uniknya selain kegiatan games tersebut di atas, murid pun dapat 
bermain layang-layang bersama yang telah disiapkan oleh para guru. 
“I am happy and I want to fieldtrip again,” ucap Annabel Desilva Kimman 
KG-B Venus, salah satu peserta fieldtrip. 

kegiatan tahunan yang diluar kota

kegiatan tahunan yang diluar kota
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Pre-Primary Event

FIELDTRIP KE 
MUSEUM POLRI, 
LEBIH DEKAT 
MENGENAL 
POLISI

FIELDTRIP KG-A

Fieldtrip KG-A kali ini berkunjung ke Museum Polri. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 7 April 
2016 lalu yang dimulai dari pukul 06.30-12.30 WIB. Kegiatan ini diselenggarakan oleh KG-A dan 
diikuti oleh semua murid KG-A Sekolah Global Mandiri sebanyak 42 murid. Sebagai PIC kegiatan 
yaitu, Ms. Roswisno Munthe, S.Pd.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis 
pekerjaan polisi/profesi, untuk mengetahui kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh polisi, dan untuk 

mengetahui peralatan-peralatan yang digunakan polisi dalam 
bertugas. Suasana kegiatan berlangsung sangat kondusif. 
Anak-anak sangat antusias mengikuti dan mendengarkan 
penjelasan dari polwan. Materi yang dijelaskan pada 
kunjungan kali ini yaitu mengenai kendaraan yang digunakan 
Polri, hierarki (pangkat di Polri, seragam Polri, serta sejarah 
dan tujuan didirikannya museum Polri. 

     Para murid pun sangat senang karena dapat melihat 
secara langsung perlengkapan-perlengkapan yang 
digunakan oleh polisi, seperti senjata pertama yang 
digunakan oleh Polri dan pakaian/seragam polisi dari masa 
ke masa. Bukan hanya itu, siswa pun dapat melihat 
serpihan-serpihan bom yang pernah terjadi di Indonesia 
(bom Bali I dan II, JW. Marriot) serta sketsa wajah pelaku 
pengeboman.

kegiatan tahunan yang diluar kota kegiatan tahunan yang diluar kota
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Pre-Primary Event
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Mata adalah indera yang sangat penting bagi 
manusia. Dengan mata, banyak hal secara 
normal dan wajar dapat dilakukan. Maka 

dari itu, menjaga kesehatan mata wajib dilakukan 
agar aktivitas hidup tidak terganggu. Sebagai bentuk 
kepedulian akan pentingnya menjaga mata para 
murid, Sekolah Global Mandiri bekerjasama dengan 
RS. Permata Cibubur mengadakan kegiatan 
“Penyuluhan Kesehatan Mata” dengan 
mendatangkan seorang dokter dari RS Permata 
Cibubur.
     Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 April 
2016 lalu, bertempat di Sekolah Global Mandiri. 
Acara dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai 
dengan pukul 10.00 WIB dengan peserta semua 
murid Pre-Primary Sekolah Global Mandiri sebanyak 
119 murid.
      Mrs. Naomi Idawati Aritonang, Amk. Selaku PIC 
kegiatan menjelaskan bahwa tujuan dari 
dilaksanakannya kegiatan ini adalah agar 
anak-anak dapat mengerti bagaimana caranya 
menjaga kesehatan mata, khususnya pengaruh 
gadget terhadap kesehatan mata. Kegiatan 
berlangsung dengan tertib, anak-anak berkumpul di 
share area dengan rapi. Mereka terlihat sangat 
antusias mendengarkan penyuluhan yang 
disampaikan oleh dokter. Selain itu, para murid pun 
diberikan kesempatan untuk melakukan tanya-jawab 
kepada dokter. Para murid merasa sangat senang 
karena kegiatan ini sangat bermanfaat yaitu mereka 
dapat menjaga kesehatan mata mereka dari kegiatan 
atau hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan 
mata.

JAGA KESEHATAN 
MATA DARI 
BAHAYA GADGET

kegiatan tahunan yang diluar kota

kegiatan tahunan yang diluar kota
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Primary Event 

KENALKAN NORMA PERGAULAN 
YANG BAIK SESUAI 

GENDER

Di akhir term 3, Primary mengadakan acara Sex 
Education yang bekerja sama dengan PAB Primary 
dan Yayasan Kita dan Buah Hati (YKBH). Kegiatan ini  

diberikan untuk year 1 sampai Year 6. Adapun tema yang 
diangkat dalam Sex �ducation kali ini adalah “Aku dan diriku“ 
untuk Year 1,tema “Dampak Media“ untuk Year 2,3,4, dan 6 
yang berupa mini workshop. Khusus untuk Year 5 berupa as-
sessment dan pelatihan dengan mengusung tema 
“Persiapan Masa Puber”.
     Pelaksanaan kegiatan Sex Education dilaksanakan pada 
tanggal 16-17 Maret 2016. Seluruh murid antusias untuk 
mengikuti kegiatan yang diberikan oleh fasilitator karena 
materi yang terkandung di dalam mini workshop ini sangat 
menarik dan menyenangkan, sehingga banyak anak-anak 
yang senang dan memperhatikan dengan semangat. 

SEX EDUCATION PRIMARY

       Sedangkan anak-anak year 5 pun juga tak mau kalah, 
mereka sangat berantusias pada assessment dan pelatihan 
yang ada dalam kegiatan sex education ini.Pada kegiatan ini, 
siswa dari setiap levelnya dibagi berdasarkan gender 
sehingga pembahasan dapat lebih terperinci tentang 
perkembangan masing-masing gender. Hal ini sungguh 
sangat memberikan pengetahuan positif untuk anak-anak, 
karena tujuan dari diadakannya Sex Education ini adalah 
untuk membantu anak-anak mampu mengerti dan 
memahami dirinya sendiri, mampu memperkuat rasa 
percaya diri dan tanggung jawab pada diri sendiri dan 
lingkungannya, Anak-anak juga diharapkan mampu 
memahami norma pergaulan yang baik sesuai dengan 
gendernya dan mengetahui bagaimana caranya 
mengantisipasi perbuatan-perbuatan yang tidak 
menyenangkan dari lawan jenisnya. (Budi)

kegiatan tahunan yang diluar kota kegiatan tahunan yang diluar kota
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Primary Event

Awarding Ceremony of Japan International Science and 
Math Olympiad was conducted successfully on Tues-
day, 12 April 2016 at Sekolah Global Mandiri. More 

than 200 people as parents, teachers and winners from many 
schools  were enjoying the great performance-collaboration 
of teachers and students of Sekolah Global Mandiri, such as: 
vocal group, traditional angklung, and closed by flash mob. 

ACHIEVEMENT 
STUDENTS GLOBAL MANDIRI IN JISMO

All audiences and dancers were dancing together and enjoying 
tari Ondel-Ondel. 
     Congratulation to students from Sekolah Global Mandiri 
Cibubur and Jakarta who got the medals and certificates from 
JISMO as the winners. Hope these achievements will continue 
in the next future. Bravo ! 

kegiatan tahunan yang diluar kota

kegiatan tahunan yang diluar kota kegiatan tahunan yang diluar kota
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K   idz Religion Camp (KRC) merupakan kegiatan 
yang diselenggarakan untuk memberikan konsep dan 
pemahaman yang baik dan benar tentang toleransi atau 

kebersamaan dalam konteks perbedaan sesuai nilai-nilai moral 
agama. KRC yang diselenggarakan untuk tahun yang ke-9 ini 
diadakan pada tanggal 15-16 April 2016 bertempat di 
Villa Bukit Pancawati-Bogor. Kegiatan keagamaan ini 
diselenggarakan oleh guru-guru agama di Sekolah Dasar 
Global Mandiri yang diikuti oleh murid-murid kelas 4 dan 5 
yang berjumlah 137 murid. 
     Pada tahun ini PIC dari Kidz Religion Camp 9 adalah 
Mrs. Maria Agustina Kristiarini, S.Pd yang merupakan guru 
Pendidikan Agama Katolik. Kegiatan internal tahunan ini 
diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan 
penghayatan dan pemahaman iman murid, mengaktualisa-
sikan konsep toleransi ke dalam kehidupan sehari-hari serta 
untuk memberikan wadah pengembangan kepribadian yang 
sesuai dengan nilai-nilai agama, seperti taat kepada Tuhan, 
hormat kepada orang tua, kerjasama, tanggung jawab, percaya 
diri, rendah hati, saling menerima, menghargai, displin, dan 
sopan santun. 
      Kegiatan yang diselenggarakan selama 2 hari 1 malam ini 
berlangsung dengan lancar dan sukses. Peserta dari kegiatan 
KRC ini merasa antusias dalam mengikuti setiap rangkaian 
acara yang telah disusun oleh panitia. Melalui kegiatan ini 
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TINGKATKAN 
PENGHAYATAN 

DAN PEMAHAMAN 
IMAN MURID

KIDZ RELIGION CAMP 9

KRC... KRC... 
petualangan yang 

tak jemu-jemu
Pergi ke KRC karena 

ingin mandiri 
guna mencari teman 

yang sejati
Itulah kutipan syair 

yang merupakan 
mars KRC.

kegiatan tahunan yang diluar kota
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para peserta tidak hanya mengikuti kegiatan 
dari masing-masing agama saja, tetapi juga 
diajak untuk membangun kebersamaan dan 
kerjasama melalui kegiatan games interaktif 
yang dipandu oleh tim sport teacher 
(Mr. Gentur, Mr. Ardhi dan Mr. Kadek) dan 
kegiatan renungan malam yang didampingi 
oleh Mr. Jupri yang diperbantukan dari 
Junior High. 
     Dalam mempersiapkan kegiatan ini 
tim guru agama dibantu oleh guru-guru 
spesialis, guru kelas dan partner dari Year 
4 dan 5 sebagai panitia yang kurang lebih 
berjumlah 27 orang. Kegiatan ini dapat 
berjalan dengan lancar dan sukses tak lepas 
dari dukungan kepala sekolah, Academic 
Coordinator serta orang tua murid. 

kegiatan tahunan yang diluar kota
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GEBYAR BUDAYA 
N U S A N T A R A 

CULTURAL WEEK 2016 

Indonesia kaya akan budaya dan tentunya budaya-budaya 
tersebut harus terus dilestarikan. Hal inilah yang mendasari 
digelarnya kegiatan Cultural Week Primary 2016 “Gebyar 

Budaya Nusantara”. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 
18-21 April 2016 lalu bertempat di Sekolah Global Mandiri. 
Dimulai dari pukul 08.00 WIB, dalam kegiatan ini digelar 
perlombaan congklak, gasing, fashion show, story telling, 
display share area, dan presentasi budaya nusantara.
     Kegiatan ini merupakan kegiatan internal Primary dan SNC 
dengan pihak penyelenggara yaitu guru, murid, dan orangtua 
murid. Dengan diikuti oleh semua murid dari Year 1-5 dan 
SNC yang berjumlah lebih kurang sebanyak 550 murid dan 
mengundang pihak manajemen serta orangtua murid. 
     Mrs. Luh Carsini, S.Ag. sebagai PIC kegiatan menjelaskan 
bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk 
menggali potensi murid dalam berkesenian, meningkatkan 
rasa percaya diri siswa, mengenalkan murid terhadap 
budaya Indonesia, serta meningkatkan kepedulian dan rasa 

kegiatan tahunan yang diluar kota
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Primary Event

Daftar Pemenang 
Perlombaan

Lomba Congklak: 
Raihan Kenjiro

Lomba Gasing: 
M. Syafiq Shafwan

Lomba Presentasi Budaya 
Nusantara : Year 1

Lomba Fashion Show: 
Year 3

Lomba Share Area dan Mading 
Display : Year 1

Lomba Story Telling : 
Raffal Boby Pasha

cinta murid terhadap seni budaya 
Indonesia. Selain itu para murid 
juga dikenalkan tentang kain-kain 
nusantara, diantaranya batik, 
tenun, songket, dan juga lainnya. 
Dengan tujuan bahwa Indonesia 
kaya akan ragam seni.
     Kegiatan kali ketiga yang 
dilaksanakan per dua tahun ini, 
berlangsung dengan baik berkat 
bantuan dari manajemen, 
kepala sekolah, murid, guru, dan 
orangtua siswa. Para murid pun 
terlihat sangat senang dan 
antusias mengikuti semua 
rangkaian acara yang digelar. 
Kegiatan ini juga unik karena 
murid dapat mempresentasikan 
budaya nusantara seperti 
nyanyian, tarian, bahasa daerah, 
permainan daerah, dan lain-lain.

kegiatan tahunan yang diluar kota
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Primary Event

CB CAMP, 
CHARACTER 
BUILDING 
CAMP
Year 3-5 students of Primary and SNC Sekolah 

Global Mandiri had CB Camp with the theme 
“Build a Strong Foundation”. It was held on 

15-16 April 2016 at 3G Resort located in Gadog, Bogor. 
Through the theme, this event was aimed for students 
how the way to be independent, discipline, 
responsible, building cooperation in a team.
     We conducted some activities like spiritual activities 
which were based on their religion and were led by 
religion teachers, general materials with theme “How 
To Use Gadget Properly” and “My Body Belongs To Me” 
presented by Ms. Ely and Ms Imel, and problem solving 
games in a variety of different games conducted in a 
team.
     This event can be accomplished because of 
cooperation between teachers and parents. Thank you 
to Ms. Ely Yuliarsi, M.Pd for the input and advice. Thank 
to parents of Y3-Y5 Primary and SNC, and all the 
teachers who had supported this event. (Imel)

kegiatan tahunan yang diluar kota
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Junior High Event 

 IMMERSION AND 
HOME STAY 
PROGRAME 

MELBOURNE 2016

Sebagai bentuk dukungan penuh Sekolah Global 
Mandiri terhadap perkembangan metode 
pembelajaran yang ada di kurikulum, tercetuslah 
sebuah program Immersion and Home Stay. 
Sebuah program di mana para murid belajar 
beradaptasi dengan sistem pendidikan di luar 
negeri dan belajar hidup mandiri dengan tinggal 
bersama orang tua asuh dalam beberapa waktu. 

kegiatan tahunan yang diluar kota
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Kegiatan ini berlangsung beberapa hari, mulai 
dari tanggal 14-18 Maret 2016 di Melbourne, 
Australia. Sebanyak 11 murid dari Junior High 

(Arka, Carlus, Sarah, Indira, Frilla, Mario, Faris, Ghazi, 
Farrel, Adriel, dan Patrick) mengikuti kegiatan ini dan 
didampingi Junior Commite (Mr. Deden dan Mr. Jupri) 
beserta Ibu Rifa Ariani dan Mrs. Ana. Adapun tujuan 
dari kegiatan ini agar menambah wawasan global dan 
mengajarkan kemandirian kepada para murid. Selain 
itu, kegiatan ini sebagai bentuk pertukaran pelajar 
agar para murid belajar banyak hal dalam budaya 
dari negara lain. Tak ketinggalan, para komite Sekolah 
Global Mandiri pun turut menjadi instruktur bagi para 
murid asing menari tarian bali.
      Selama mengikuti kegiatan di sana, para murid 
melakukan serangkaian acara, seperti tinggal bersama 
dengan Parents Host selama beberapa hari. Dengan 
begitu, para murid belajar beradaptasi dengan orang 
baru, tata cara kehidupan, tata cara makan, dan 
lain-lain. Selain itu, para murid Sekolah Global 
Mandiri belajar bersama dengan para murid di 
Southern Cross Grammar School sekaligus melakukan 
pertukaran pelajar. “Saya sangat senang mengikuti 
kegiatan ini karena setelah mengikuti kegiatan ini saya 
dapat mengetahui banyak tentang kebudayaan dan 
sistem pendidikan negara Australia. Satu hal lagi, saya 
dapat tambah teman di lintas benua, ujar Arka. 

kegiatan tahunan yang diluar kota
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Junior High Event 

Beberapa waktu yang lalu, 
kegiatan fieldtrip-HC Kriya 
Wisata Keramik Plered telah 

dilaksanakan. Melalui kegiatan ini, para 
murid dapat mempelajari pembuatan 
dan proses keramik. Mulai dari 
tahap pembentukan, pembakaran, 
dan pengecatan keramik. Para murid 
pun dapat mengetahui bahwa tahapan 
proses dalam membuat keramik saling 
berkaitan antara satu dengan lainnya.     
      Proses awal yang dikerjakan 
dengan baik, akan menghasilkan 
produk yang baik juga. Demikian 
sebaliknya, kesalahan di tahapan awal 
proses akan menghasilkan produk yang 
kurang baik juga. Ternyata proses 
membuat keramik itu tidak semudah 
yang selama ini kita kira. Bertempat di 
Plered, Purwakarta, kegiatan fieldtrip 
ini dimulai sejak pukul 09.00 WIB 

ASAH KREATIVITAS 
MELALUI SENI KERAMIK

FIELDTRIP YEAR 7

sampai dengan pukul 13.00 WIB. 
Kegiatan yang diselenggarakan oleh 
para mentor kelas 7 ini diikuti 
sebanyak 109 murid. 
     Mr. Doni Suardian, S.H., selaku PIC 
kegiatan menjelaskan bahwa tujuan 
dari fieldtrip ini selain mempelajari seni 
pembuatan keramik juga bertujuan 
untuk mengenal budaya Sunda. Para 
murid pun terlihat sangat antusias dan 
merasa senang bisa melihat secara 
langsung proses pembuatan keramik 
tersebut. Mereka pun terlihat sangat 
takjub karena dari bahan baku tanah 
liat tersebut dapat menghasilkan 
sebuah karya yang sangat indah dan 
tentunya tidak sedikit yang memiliki 
daya jual yang tinggi, bahkan keramik-
keramik tersebut dijual bukan hanya di 
dalam negeri melainkan juga dikirim ke 
luar negeri. 

kegiatan tahunan yang diluar kota
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MENGGUGAH 
KESADARAN SOSIAL LEWAT 

KREATIVITAS FILM

 MOVIE CHARITY

Peduli terhadap sesama, itulah hal 
yang mendasari dilaksanakannya 
kegiatan ini. Movie Charity 

merupakan kegiatan pembuatan film 
yang dilakukan oleh para murid Year 8 
dengan tujuan charity. Bertempat di 
gedung bioskop Sekolah Global Mandiri, 
pada tanggal 21 Maret 2016 lalu kegiatan 
ini sukses dilaksanakan.
    Kegiatan Movie Charity ini dimulai sejak 
pukul 08.30 WIB dan selesai pukul 13.30 
WIB. Kegiatan ini merupakan kegiatan 
internal yang dilaksanakan oleh  
Junior High. Dalam kegiatan ini juga 
mengundang Primary dan Senior High 
untuk berpartisipasi. PIC dari kegiatan ini 
adalah Ms. Siska Pratiwi, S.Pd dan Mr. Boy 
Fajar Muharam, S.Kom. 
    Kegiatan yang bertujuan untuk 
memunculkan kreativitas para murid 
Junior High Sekolah Global Mandiri khusus-
nya Year 8 di bidang pembuatan film dan 
membuka kesadaran mengenai sosial 
masyarakat (charity) ini, diikuti oleh seluruh 
murid Year 7, sebagian Year 9, dan sisanya 

dari Senior High.
     Suasana kegiatan berlangsung sangat meriah, para murid terlihat 
sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Apalagi saat 10 film karya para 
murid Year 8 diputar satu per satu. Selain itu, hal yang sangat menarik 
adalah kegiatan ini dimeriahkan pula oleh artis, Aquino Umar (pemain 
film Ketika Mas Gagah Pergi), yang ditunjuk sebagai juri.

kegiatan tahunan yang diluar kota
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“LEADERSHIP AND LEARNING ARE 
INDISPENSABLE TO EACH OTHER” 

What John F. Kennedy said is 
really relevant with 
learning activity for 

students. Learning is not only about 
knowing something, but leadership 
skill needs to be delivered in school as 
well. Related to that urgency, Junior 
and Senior High Sekolah Global 
Mandiri Jakarta made a program 
called Basic Leadership Training (BLT).
    In this academic year (2015/2016) 
theme for Basic Leadership Training 
was “Students Now, Leaders 
Tomorrow. Through this program, 
students leadership skills will grow 
and it is possible that next leader 
will come from our students. BLT was 
held in Bumi Perkemahan dan Graha 

Wisata Cibubur at 19th-20th February 
2016. There was a lot of activities in 
this program such as shopping and 
groceries, cooking activity, games, 
sharing with KOPASSUS from National 
Army Force, and fire place.
    This program started with shopping 
and groceries at traditional market 
in Pasar Deppen, students in their 
group search for materials their need 
for cooking activities for two days in 
BUPERTA. Students have to finish their 
job in 60 minutes. It’s not a simple 
work, they need to divide their team, 
they need to make coordination and 
the most important things is they 
need to have a leader to make their 
job well managed. 

LEADERSHIP TRAINING

kegiatan tahunan yang diluar kota
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After shopping activities in Pasar Deppen, we 
went to BUPERTA for set up location and continue 
our activities. Students prepared their lunch by 
themselves, every groups has their own task, one 
group for preparing rice, the others prepare drink, 
vegetables, and dishes. In cooking activities 
students trained to be independent and keep 
solidarity and emphaty with their friends. 
    Besides Shopping and Cooking Activities there 
were some materials and sharing by some 
trainers. The first one was about social emphaty, 
delivered by Mr. Suandi, next one was about 
public speaking delivered by Mr. Aris, teacher 
from Junior High Cibubur. The last one is simula-
tion session led by Mr. Abdul Hakim. The second 
day there was sharing and information delivered 
by Sersan Mayor Harry and Sersan Satu Didin 
from KOPASSUS a special force from Indonesian 
National Army.   Through these materials and 
sharing students can learn about many parts of 
leadership skill. 
    We also have performances from students 
during fire place activity, students showed their 
creativities and they were succesfully made a 
warm night as a family of Global Mandiri School 
Jakarta through their performance.
Once more, leadership skills need to be intro-
duced as soon as possible, students need to learn 
about leadership skills as an unseparate part of 
educational process.
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Business Day merupakan acara tahunan Sekolah 
Global Mandiri, dimana para peserta didik
mengasah dan menunjukkan kemampuan mereka 

dalam kegiatan jual beli. Tidak hanya mendapatkan 
pengalaman dalam bidang transaksi, tetapi para murid di-
dik pun turut melatih kreativitas mereka dalam mendekor 
stand.
    Business Day kali ini di kutip dari level Senior High, acara 
yang diselenggarakan oleh OSIS ini di mulai pada tanggal 
21-22 Maret 2016, “Saya sebagai ketua acara ini sangat 
senang terhadap kegiatan ini karena semua berjalan 
dengan baik, walaupun ada beberapa hambatan namun 
secara keseluruhan acara ini berjalan dengan baik dan 
menghasilkan keuntungan yang baik pula untuk OSIS 
sendiri. Para guru dan murid semua berkolaborasi dengan 
baik pada hari itu, semoga Business Day tahun depan akan 
lebih baik dari yang kali ini.” Ucap Giovanni Putri selaku 

EXPLORASIA  
FOR  AN UNFORGETTABLE 
JOURNEY OF ASIA

ketua acara. Seperti biasanya menu ataupun jasa 
penjualan per-kelas ditentukan berdasarkan negara 
yang mereka dapatkan. Pada tahun ini, negara yang 
dikategorikan merupakan negara-negara Asia. 
Setiap kelas juga diperkenankan untuk memakai pakaian khas 
negara yang mereka dapatkan atau memakai pakaian dengan 
warna yang telah ditentukan kelas masing-masing. Hal lain 
yang membuat acara Business Day menantang, tradisi naik-
turunnya kurs atau mata uang G-Dollar yang digunakan dalam 
transaksi jual beli di acara ini. Kurs dari G-Dollar dapat naik 
dan turun dalam hitungan jam, bahkan menit, di sini para 
murid diuji dalam menentukan strategi mereka dalam 
transaksi jual beli, tidak hanya mengasah pengalaman dalam 
bidang jual beli, Business Day juga melatih kemampuan murid 
dalam membuat strategi bisnis. 
(Fathia Aisyah Malik - Year 10 Agate)

 BUSINESS DAY

26
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Senior High Event

Tuesday, 15th of March 2016, Senior High level had a special 
event called “Career Day”. This event was created by PAB 
of Senior High Sekolah Global Mandiri and cooperated with 

Senior High Teachers, and Osis of Senior High. PAB is the 

inisiator of the event, Teachers are the fasilitators, and 
Osis is the prosecutor. The event featured Ge Pamung-
kas who had given a motivational speech and shared his 
life story. It was really entertaining, and also motivating 
the students, because Ge Pamungkas could tell a speech 
warmly and lightly that made all the students understood 
about the meaning of his speech easily. Not only Ge 
Pamungkas, this event also invited Ibu Linda Herlinda, 
who had given a light wisdom, as she shared captivating 
motivation and experience aimed at norturing hopes 
for student's life. Senior High Modern Dance Team, 
congisting of Cassandra, Angel, Tasya, Destiara, and 
Regita performed an energetic and entertaining dance. 
The event was closed by a quiz about the speaker’s 
speech, and a special prize to whom that could answer 
the questions.(MBY)

CAREER DAY
kegiatan tahunan yang diluar kota

kegiatan tahunan yang diluar kota



2928

Senior High Event 

28 GLORI | Mei 2016

Extreme Hunting 2016: Dieng-Jogja-
Pantai Sadranan merupakan kegiatan 
hunting foto untuk mempraktikkan 

teknik foto yang sudah dipelajari. Kegiatan 
ini diselenggarakan oleh ekstrakurikuler 
fotografi Lensa Glori SMA Global Mandiri, 
yang merupakan wadah bagi para murid 
yang memiliki ketertarikan dalam seni 
fotografi. Kegiatan ini berlangsung dari 
tanggal 26-31 Maret 2016 dan diikuti oleh 
19 murid dan 3 orang pendamping. PIC 
kegiatan ini adalah Mr. Ikhwan Ma’rufi, S.S.     
Kegiatan ini memiliki banyak tujuan, yaitu 
untuk mempraktikan teori fotografi yang 
sudah dipelajari, meningkatkan kerjasama 
antar peserta didik, meningkatkan rasa 
percaya diri, dan untuk mengisi liburan 
sekolah dengan kegiatan yang bermanfaat.
      Transportasi yang digunakan pada 
perjalanan kali ini adalah kereta api. Para 

murid sangat menikmati perjalanan dan 
merasa senang karena bisa tinggal di 
tiga tempat yang berbeda sehingga bisa 
merasakan suasana yang beragam. 
Pertama, tinggal di homestay di Desa 
Sembungan, desa tertinggi di Pulau Jawa. 
Kedua, camping di Pantai Ngrumput, di sini 
tempatnya sangat menarik karena para 
siswa sekaligus dapat hunting foto bintang-
bintang dan ketiga, menginap di sebuah 

EXPLORE
YOGYAKARTA

hotel di Yogyakarta. 
    Banyak tempat yang dikunjungi untuk 
melakukan hunting foto, yaitu Dataran 
Tinggi Dieng, Pantai Sadranan Gunung 
Kidul, Taman Sari, Kota Gede, Masjid Agung 
Yogyakarta, dan Pantai Ngrumput Gunung 
Kidul. Para murid terlihat sangat antusias 
mengikuti kegiatan ini dan masing-masing 
mulai mempraktikkan keahliannya dalam 
membidik sebuah objek. 
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MARKET DAY  
“ORIENTAL FOOD”
Bertempat di Share Area SNC dan JH pada tanggal 18 Maret 2016 yang lalu diadakan 
kegiatan “Market Day”. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh murid SNC (sebagai penjual) dan 
level SD, TK, JH/SH, guru beserta staf (sebagai pembeli).

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memperlihatkan 
kepada murid tata cara jual beli serta mempraktikkannya bersama 
dengan orangtua. Selain itu, peserta didik diharapkan mampu dan berani 

mencoba hal baru yang nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
Sebagai PIC kegiatan yaitu Mrs. Rohulina Purba, S.Pd. Kegiatan yang memiliki 
jumlah peserta lebih kurang sebanyak 300 murid dari level TK, SD, JH, dan SH 
ini merupakan kegiatan yang pertama kali diadakan sendiri oleh level SNC 
Sekolah Global Mandiri Jakarta, karena biasanya bergabung dengan level 
Primary.
    Suasana kegiatan berlangsung sangat meriah. Acara Market Day tahun ini 
mengangkat tema “Oriental Food” (Japan’s To Ri No Ichi Festival) festival 
makanan dan minuman Jepang dengan konsep pasar terbuka Jepang. Para 
murid SNC, orangtua, dan panitia Market Day memakai kostum Harajuku 
(kostum bergaya Jepang).  
    Kegiatan ini dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 
WIB. Diawali dengan performance dari murid-murid SNC. Hal ini menambah 
keseruan pembukaan acara Market Day. Murd-murid SNC menampilkan 
tarian Jepang modern. Setelah penampilan tarian dari para murid SNC, 
kegiatan dilanjutkan dengan demo masak membuat siomay dan sebelum 

acara jual beli dimulai, dilakukan 
prosesi gunting pita oleh kepala 
sekolah, Mrs. Ely Yuliarsi.
    Para murid, orangtua, guru, dan staf 
mengikuti kegiatan ini dengan antusias, 
baik yang berperan sebagai pembeli 
maupun sebagai penjual berlaku sangat 
kooperatif sehingga kegiatan berjalan 
dengan lancar. Acara pun menjadi 
semakin meriah dengan diadakannya 
permainan pingpong air, memancing 
ikan, tembakan air, lempar ring, 
pohon keberuntungan, sumpit games, 
hot wheels, movie theatre, dan photo-
booth. Kegiatan pun diakhiri dengan 
acara sharing food bersama-sama 
antara seluruh murid SNC, orangtua, 
guru dan panitia.
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TINGKATKAN RASA 
PERCAYA DIRI MURID 
LEWAT PERINGATAN 
HARI PEDULI AUTIS

HARI PEDULI AUTIS SEDUNIA

Memperingati Hari Peduli Autis Sedunia, Sekolah Global Mandiri melaksanakan kegiatan Upacara Memperingati Hari 
Peduli Autis yang bertempat di Sekolah Global Mandiri cibubur, Gedung 2 lantai 4. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 
07.00 WIB dan selesai pukul 11.30 WIB dengan peserta yang berasal dari murid Primary dan SNC serta para guru. 

Kegiatan yang dilaksanakan 
untuk ketiga kalinya ini bertujuan 
untuk melatih murid SNC agar dapat 

tampil  percaya diri serta mampu menambah 
kemampuan mereka untuk berinteraksi 
dengan orang lain. Para murid SNC pun 
masing-masing diberikan tugas dalam 
kegiatan ini. Mereka terlihat sangat siap 
dan antusias menjalankan tugasnya. 
Hasilnya semua tugas yang diberikan pun 
dapat terlaksana dengan sempurna. 
Hebatnya untuk menjalankan tugas tersebut, 
murid SNC hanya melakukan latihan selama 
tiga hari. 
    Pada kegiatan kali ini, Mr. Indrat Aribowo, 
S.Pd. selaku PIC kegiatan mengundang 
kepala sekolah dan akademik koordinator 
dari setiap level. Diharapkan dengan 
dilaksanakannya kegiatan ini, para murid 
SNC jadi benar-benar semakin percaya diri 
dan mampu mengembangkan potensi 
yang ada dalam diri mereka.
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General Event

JALIN KEAKRABAN 
ANTAR KARYAWAN 
SEKOLAH GLOBAL 

MANDIRI

TOUR KEAKRABAN

Untuk menumbuhkan rasa 
kekeluargaan yang erat antar 
para pegawainya, Sekolah 

Global Mandiri mengadakan kegiatan 
Gathering Keakraban. Kegiatan ini 
diadakan pada hari Minggu 17 April 
2016. Sejak pukul 07.00, para peserta 
dengan penuh suka cita berangkat dari 
Sekolah Global Mandiri menuju Pantai 
Anyer, Banten. Uniknya, kegiatan ini 
berhasil diadakan berkat kegiatan 
Movie Charity yang sukses diadakan 
beberapa mingu yang lalu. Event yang 
rutin diadakan di setiap tahunnya ini 
diikuti oleh Security, Cleaning Service, 
Gardener, Maintenance, dan Staff SGM 

    
     Panitia yang diketuai Mr. Jupri 
S. Sos., S.S. ini berlangsung sesuai 
harapan. Para peserta dapat menikmati 
keindahan pantai dengan bermain di 
pantai dan berenang. keakraban antar 
karyawan Sekolah Global Mandiri ini 
semakin terjalin dan dekat. “Ya, saya 
pribadi sangat senang. Dengan kegiatan 
ini, kami dapat 
menjalin keakraban sesama karyawan,” 
ujar Oding.

kegiatan tahunan yang diluar kota

kegiatan tahunan yang diluar kota
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U J I A N  N A S I O N A L 
S I M U L A S I  U J I A N  H I D U P

Bagi sebagian murid ujian nasional 
merupakan sebuah peristiwa yang 
menakutkan dan bagi sebagian yang 

lain menganggap sebagai peristiwa biasa. 
Hal ini wajar karena dalam sistem 
pendidikan manapun akan selalu muncul 
istilah ujian atau dengan istilah-istilah lain 
yang dulu kita kenal seperti EBTA/EBTANAS, 
Ujian Akhir Nasional, dll. Namun demikian 
perlu kiranya kita sebagai guru atau pun 
orang tua untuk memotivasi anak-anak 
agar tidak terjebak dalam pragmatisme 
pendidikan yang hanya berfokus pada nilai 
tinggi pada selembar kertas. 
Perlunya kerjasama yang baik dari guru, 
orang tua maupun para stakeholder 
untuk menjelaskan makna dibalik Ujian 
Nasional secara khusus dan pendidikan 
secara umum.
 
Definisi
     Menurut undang-undang yang berlaku, 
Ujian Nasional adalah sistem evaluasi 
standar pendidikan secara nasional dan 
persamaan mutu tingkat pendidikan antar 
daerah yang dilakukan oleh Pusat 
Penilaian Pendidikan (UU No.20 2003), 
pengertian ini diperjelas lagi melalui 
peraturan menteri pendidikan nasional, 
bahwa Ujian Akhir Nasional adalah kegiatan 
pengukuran dan penilaian kompetensi 
peserta didik secara nasional pada setiap 
jenjang pendidikan (Permendiknas no.77 
thn 2008) UN. Sedangkan menurut Syawal 
Gultom adalah sistem evaluasi standar 
pendidikan dasar dan menengah di 
Indonesia. Serta, sebagai sarana 
untuk memetakan mutu berbagai tingkatan 
pendidikan satu daerah dengan daerah lain 
(Syawal Gultom; 2013).
     Dari penjelasan singkat di atas dapat 
disimpulkan bahwa ujian merupakan hal 
yang pasti dialami oleh semua peserta 
didik, baik dari jenjang pendidikan dasar 
hingga menengah tinggi. Terlepas dari 
polemik yang terjadi di masyarakat 
mengenai Ujian Nasional apakah menjadi 

penentu atau tidak seorang murid 
dinyatakan lulus, setidaknya 
pelaksanaan ujian nasional diharapkan 
dapat memetakan tingkat kemampuan 
sekolah sehingga dapat menentukan skala 
prioritas penanganan proses pendidikan.    

Memaknai Ujian
    Ujian atau apapun bentuk tes pada 
setiap mata pelajaran selalu menghadirkan 
sejumlah masalah (soal) yang harus 
diselesaikan oleh murid dalam kurun 
waktu tertentu. Disinilah kemampuan 
seseorang anak diuji dalam sebuah 
masalah. Jika ditarik dalam konteks 
kekinian pada dasarnya ada persamaan 
dalam ujian dan kehidupan sehari-hari. 
Pertama, jika dalam ujian murid dihadap-
kan pada sejumlah soal mata pelajaran 
maka dalam kehidupan juga ada masalah 
yang perlu diselesaikan entah itu masalah 
ekonomi, sosial, politik atau pun hukum 
yang berkaitan dengan manusia atau 
masyarakat lain. Kedua, jika didalam ujian 
sudah disediakan opsi jawaban pada setiap 
soal ujian, begitu pun dalam kehidupan, 
setiap masalahnya selalu tersedia cara 
penyelesaiannya. Apa dan bagaimana 
masalah yang dihadapi murid dapat 
diselesaikan tergantung kemampuan dan 
pengalaman yang dimiliki seorang anak, 
semakin sering anak bertemu dengan soal 
(masalah) niscaya semakin mahir dalam 
menyelesaikan masalah, seperti perkataan 
seorang filsuf J. Ortega “Man has no 
nature what he has is history” (manusia 
tidak memiliki alam yang dia miliki 
hanya pengalaman). Ketiga, setelah 
ujian terlaksana maka akan muncul 
nilai atau skor yang menandakan 
pencapaian pada setiap pelajaran, pun 
demikian dengan kehidupan masalah 
yang telah diselesaikan akan mendapat 
penilaian dari orang atau masyarakat lain, 
namun bukan dalam bentuk angka atau 
selembar kertas tapi berupa apresiasi dan 
penghargaan. 

 

Tantangan Bagi 
Guru dan Orang Tua
    Di tengah gempuran kemajuan teknologi 
yang teraplikasi dalam social media 
(sosmed), televisi, game dan Internet, peran 
guru dan orang tua yang hidup dalam 
dinamika anak-anak perlu menanamkan 
pendidikan karakter sejak dini, agar 
mereka mampu menghadapi berbagai 
masalah di masa depan. Pendidikan 
karakter saat ini memang menjadi sorotan 
pada setiap negara, yang bahkan Indonesia 
harus bersusah payah membuat kurikulum 
berkarakter. 
    Menurut Lickona, karakter yang berkaitan 
dengan konsep moral yaitu ; Moral 
Knowing, Moral Felling, dan Moral 
Behavior. Berdasarkan ketiga komponen ini 
dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik 
didukung oleh pengetahuan tentang 
kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, 
dan melakukan perbuatan kebaikan 
(Thomas Lickona: 1991). Sejalan dengan 
pemikiran tersebut Sekolah Global Mandiri 
berupaya maksimal untuk menghasilkan 
peserta didik yang berkarakter dan mampu 
menghadapi tantangan global namun hal ini 
perlunya dukungan dari orang tua dan para 
stakeholder untuk melanjutkan nilai-nilai 
positif yang telah berikan sekolah agar
 diterapkan di luar sekolah sehingga kita 
mampu menghasilkan anak-anak yang 
paripurna baik dalam pengetahuan maupun 
karakter. Tetapi semua kembali kepada kita, 
seperti anak-anak yang sedang mengikuti 
ujian opsi mana yang harus kita pilih.  
 
Oleh : Arif Rakhman Hakim, S.Pd 
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PUNITUR, QUIA PECCANTUM EST 
PURNITUR, NE PECCATUM 

Terjemahan bebasnya : dihukum karena telah bersalah dan dihukum agar 
tidak lagi berbuat kesalahan. Hmm... quote di atas menggelitik saya untuk 
menulis di majalah Glori kali ini.  Kalau kita mencermati dua macam prinsip 

tersebut, maka kita akan dapatkan dua macam titik pandang. Pertama, titik 
pandang masa lampau-yaitu hukuman sebagai akibat dari pelanggaran/
kesalahan yang telah diperbuat. Kedua, titik pandang masa datang-yaitu 
hukuman sebagai turning point untuk mengadakan perbaikan. 
    Apapun, secara psikologis-prinsip hukuman adalah mengurangi kesenangan dan 
menghasilkan rasa jera. Sehingga seseorang yang dikenai hukuman, tidak 
ingin mengulangi perbuatannya lagi. Jera atau kapok berbeda dengan trauma. 
Jera adalah ketidakmauan kita untuk melakukan lagi perbuatan tertentu karena 
terbukti hasilnya tidak menyenangkan. Sementara, trauma adalah ketakutan yang 
berlebihan terhadap suatu obyek atau perbuatan tertentu. Nah, sehari-hari 
sebagai guru dan orangtua, banyak cara yang kita lakukan untuk mendidik anak 
yang pastinya muaranya ingin membuat anak kita lebih baik. Masalahnya, semakin 
kekinian, batasan mendidik dan menghukum kok menjadi sangat tipis-terkadang 
malah disamakan. Sedikit sharing prinsip hukuman untuk anak-anak supaya kita 
sebagai guru dan orangtua tidak kebablasan : 

1. Membuat batasan hukuman. Bersepakat dengan anak tentang konsekuensi 
logis yang akan diterimanya apabila dia melanggar suatu aturan tertentu. Prinsip 
ini, membuat anak menjadi bertanggung jawab untuk menimbang dan berpikir 
terlebih dulu sebelum melakukan sesuatu. 
2. Do it right away! Tidak menunda pemberian hukuman, akan membuat anak 
belajar bahwa yang dilakukannya salah dan langsung ada dampaknya. Pastikan 
anak tahu, kenapa dia dihukum. Dengan prinsip ini, anak akan belajar konsistensi.
3. Hukuman yang sesuai. Kalau yang dilakukan anak merusak buku temannya, 
maka perintah kita untuk mengganti buku temannya dengan yang baru-itu sudah 
cukup, tidak perlu lebay memarahi anak dan mengungkit kesalahan-kesalahan 
lamanya.
Ibaratnya, kalau anak sakit pilek, dikasih saja obat pilek dulu. Nggak perlu 
langsung antibiotik supaya tidak malah resistent terhadap obatnya.  

Ada satu prinsip psikologi yang jarang kita terapkan, tapi sekalinya kita terapkan-
kadang kita terkejut karena hasilnya bisa beyond our expectation. Apa itu ? 
Positive Reinforcement! 
Kita sering fokus pada kesalahan-hukuman, tapi jarang sekali memberi tanggapan 
pada benar-hadiah. Coba kita pikirkan contoh kondisi seperti ini : dalam satu kelas, 
2 anak ngobrol sendiri saat guru menjelaskan, dan 22 anak yang lain mendengar-
kan guru dengan seksama. Saya sebagai guru, akan lebih memilih memperhatikan 
22 anak sambil memuji perilaku mereka, dibanding memarahi 2 anak yang berisik. 

Kenapa ? Dengan memuji dan memperhatikan 
perilaku yang benar, maka 2 anak yang berisik 
tadi akan tahu mana perilaku yang diharapkan 
gurunya.  Bandingkan : apabila saya memperha-
tikan 2 anak yang berisik tadi dengan mema-
rahinya, menghukumnya-maka 22 anak yang 
benar akan terabaikan. Hati jadi capek karena 
kesal oleh emosi negatif, waktu lebih banyak 
terbuang. Itulah positive reinforcement, artinya 
kita lebih fokus pada perilaku benar yang kita 
harapkan dari anak-daripada pendekatan huku-
man. Prinsip Positive Reinforcement seharusnya 
bisa menjadi dasar dari classroom manage-
ment, dapat 
diterapkan di rumah, maupun di organisasi 
manapun untuk karyawannya-terutama 
organisasi pendidikan, seperti di sekolah kita.
     Bagaimanapun, pendekatan hukuman adalah 
alternatif atau solusi terakhir untuk dilakukan. 
Kelak, kita menginginkan anak-anak kita untuk 
menjadi warga dunia yang bertanggung jawab, 
yang moralitasnya terbentuk karena dia tahu 
mana yang benar dan mana yang salah, mau 
melakukan yang benar karena untuk kebaikan 
dirinya dan orang lain. Bukan melakukannya 
karena takut dihukum. Karena serendah-
rendahnya perkembangan moral seseorang 
adalah apabila dasarnya ketakutan pada 
hukuman saja. Sedikit pertanyaan renungan : 
Kalau bentakan itu dianggap sebagai bahasa 
sayang ? Lalu kenapa kita tidak ada yang suka 
dibentak-padahal kita suka disayang ? 
Selamat berefleksi dan bereksplorasi untuk 
menjadi guru dan orangtua yang disegani anak 
anak kita-bukan sekedar ditakuti !

Penulis : 
Mrs. Ramadhini Endah S, S.Psi, M.Pd
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Karya Murid

DENGAN MENYEBUT NAMA-NYADENGAN MENYEBUT NAMA-NYA
Nama   : Naomi Lesmana
Kamera   : Canon EOS 5D Mark II
Exposure time  : 1/160 sec
f/stop  : 1/8
ISO   : 400
Exposure Bias  : 0 step
Focal Lengt : 80 mm

SENIMAN JALANAN
Nama   : Ardaffa
Kamera   : Canon EOS 70D 
Exposure time  : 1/40 sec
f/stop  : 1/5.6
ISO   : 6400
Exposure Bias  : 0 step
Focal Lengt : 38 mm

DENGAN MENYEBUT NAMA-NYASPIRIT
Nama   : Naomi Lesmana
Kamera   : Iphone

SULAP JALANAN
Nama   : Muhammad Luthfan Fadli 
Kamera   : Canon EOS 1100D 
Exposure time  : 1/8 sec
f/stop  : 1/4.5
ISO   : 1600
Exposure Bias  : 0 step
Focal Lengt : 38 mm
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