


Daftar Isi 

Greeting
Oleh Hari Prasetyo, S.P., M.A. 
Principal of Noble Academy

Artikel Utama
“Mengapa Online Learning 
Tidak Efektif?”
Oleh Nancy Dinar

Liputan
Parent Association
Oleh Elly Kusumastuti

Liputan
Parent Teacher Meeting
Oleh Hari Prasetyo

Liputan
Pelajaran Tatap Muka
Oleh Hari Prasetyo

Liputan 
Ujian Penyetaraan SMA
Oleh Elly Kusumastuti

1

2

3

5

6

8

10

11

12

14

15

16

18

19

Liputan
Program Magang Ukrida
Oleh Elly Kusumastuti

Liputan
Penilaian Tengah Semester
Oleh Eunike Saliman

Liputan
Open Day
Oleh Elly Kusumastuti

Liputan
Ulasan Buku Prof. Monks
Oleh Elly Kusumastuti

Liputan
Teacher Training
Oleh Hari Prasetyo

Student Corner

Academic Calendar 
& Birthday 

DAFTAR ISI

Newsletter Noble Academy - edisi April 2022Newsletter Noble Academy - edisi April 2022 11Newsletter Noble Academy - edisi April 2022 1



GREETING
oleh: Hari Prasetyo, S.P., M.A.
         (Principal of Noble Academy)

Izinkan kami menyapa para pembaca 
Newsletter Noble Academy Edisi April 

Tahun 2022 ini. Apa kabar Bapak/Ibu? 
Semoga Bapak/Ibu dalam keadaan 
sehat, bahagia, sejahtera dan dalam 
lindungan Tuhan Yang Mahaesa. Amin.

Kami juga haturkan segenap puji syukur 
kepada Tuhan Yang Mahaesa atas 
terbitnya Newsletter bulan April tahun 
2022 ini. Dengan usaha yang sungguh-
sungguh dari segenap tim redaksi dan 
atas bantuan banyak pihak, akhirnya 
newsletter ini dapat hadir dan sampai di 
tangan Bapak/Ibu semuanya.
 
Dalam newsletter ini terdapat artikel-
artikel, informasi-informasi mengenai 
kegiatan yang  yang ditulis oleh civitas 
Noble Academy mulai dari kegiatan awal 
tahun 2022 hingga kegiatan di bulan 
April 2022 ini. 

Terakhir, kami berharap semoga 
tulisan-tulisan dan informasi di dalam 
Newsletter ini menambah informasi 
kepada Bapak/Ibu. Kami juga membuka 
atas Kritik dan saran demi perbaikan 
Newsletter ini kedepannya.
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MENGAPA ONLINE 
LEARNING TIDAK EFEKTIF?

GREETING

oleh: Nancy Dinar

Mengapa online learning tidak sebaik belajar tatap muka, padahal inilah trend 
pembelajaran masa depan?

Keuntungan online learning, siswa dan 
guru tidak lagi dibatasi oleh waktu 
dan tempat. Belajar bisa dimana saja 
dan kapan saja. Banyak orang yang 
produktivitasnya meningkat dengan cara 
seperti ini.

Namun, online learning juga ada 
kelemahannya. Terutama jika framework 
yang dipakai masih tradisional, yaitu 
guru memberi kuliah dan murid 
mendengarkan, kemudian mengerjakan 
tugas. Seringkali guru frustasi karena 
muridnya tiba-tiba menghilang dari layar 
screennya. 

Guru juga tidak tahu apakah muridnya 
benar mendengarkan atau sedang 
mengerjakan sesuatu yang lain. Karena 
tidak berada dalam ruang yang sama, 
tidak mungkin bagi seorang guru 
untuk mengontrol kelas sama seperti 
pembelajaran tatap muka.

Salah satu metode yang dipakai agar 
online bisa sukses adalah Project-
Based Learning. Dengan PBL guru 
tidak perlu kuatir apakah siswanya 
menyalakan kamera atau tidak, sedang 
mendengarkan pelajaran atau tiduran, 
mengerjakan tugas atau menonton 
Youtube. 

PBL adalah model belajar ini berbeda 
dari model tradisional dimana guru 
memberikan kuliah searah atau memberi 
tugas bacaan. Perbedaan utama dari 
PBL adalah siswa menemukan sendiri 
proses belajar yang menarik untuknya. 
Guru menyediakan struktur, sumber 
bacaan dan  bimbingan. Sementara 
itu siswa bertanggung jawab untuk 
mengatur waktu dan menentukan cara 
belajar yang cocok baginya.  
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Dengan PBL, guru lebih mengutamakan outcome. Hasil dari PBL akan menunjukkan 
seberapa banyak siswa itu memahami dan mengaplikasikan pelajaran yang 
didapatkannya. PBL juga akan melatih Independent learning, research skills, soft 
skills (manajemen waktu, tanggung jawab, motivasi diri, fokus, disiplin, dll.) yang 
akan sangat dibutuhkan market place jaman  sekarang.

Menurut Todd Stanley dalam bukunya, “Project-Based Learning for Gifted Students: 
A Handbook for The 21st-Century Classroom,” PBL melatih siswa dalam hal 3 R:

Readiness
Level kemampuan atau pengetahuan yang sudah dimiliki siswa 
ketika project dimulai. Sebagai kontras pembelajaran tradisional 
yang ‘one size fits all’, PBL membuka kesempatan untuk 
diferensiasi. Siswa yang memiliki kemampuan tinggi, rata-rata atau 
tertinggal dapat difasilitasi bersama-sama.

Responsibilty
Salah satu soft skill atau nilai yang diajarkan PBL adalah tanggung 
jawab. Dengan PBL tanggung jawab untuk belajar ada di tangan 
siswa. Tugas guru hanya membimbing jika muridnya mengalami 
kemandekan, bingung atau tidak produktif. Siswa sendiri yang 
harus menentukan waktu dan cara mereka belajar sesuai dengan 
kebutuhan masing-masing.

Relevance
Banyak kali siswa bertanya, “Apa gunanya pelajaran ini untuk 
saya?” Semangat belajar mereka akan pudar ketika merasa 
pelajaran tidak berguna. PBL menitikberatkan proses belajar 
daripada topik belajar. Siswa akan tertarik dan aktif karena dalam 
prosesnya mereka belajar skills seperti research, communication, 
teamwork, yang tentu saja sangat berguna di marketplace 
sekarang.
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PARENTS ASSOCIATION
oleh: Elly Kusumastuti

Parents Association (PA) adalah organisasi kemitraan antara orang tua dan 
sekolah. Semua orang tua dan guru secara otomatis menjadi anggota PA. PA 

dijalankan oleh semua komite yang setiap tahun dipilih oleh para anggota. Tujuan 
utama PA adalah untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara orang tua 
dan sekolah dalam kegiatan dan hal-hal yang mendukung visi dan misi sekolah. 

Program PA meliputi: 
Memberikan dukungan kepada guru 
kelas dan kegiatan sekolah. 

Mendukung kegiatan atau acara 
khusus sekolah, seperti olahraga, 
perayaan keagamaan, Book Week, 
Summer Camp, Graduation dan 
Family Fun Day. Mendukung dan 
berpartisipasi dalam program sekolah 
seperti Open Day dan Parenting 
Webinar. 

Pada tanggal 14 Januari telah dilakukan 
pemilihan pengurus Parent Association 
Noble Academy. Setelah melewati 
tahap penjaringan dan pemilihan secara 
online, maka terpilih pengurus Parent 
Association Noble Academy yang baru, 
yaitu: Ibu Julie (mama Nico) sebagai 
Ketua, Ibu Christine (mama Jessie) 
sebagai wakil ketua, dan duduk sebagai 
pengurus lainnya adalah Ibu Marcella 
(mama Tim), Ibu Rahma (mama Sachiko) 
dan Ibu Peggy (mama Keiko). 
Semoga dengan adanya PA diharapkan 
terjalin hubungan dan dukungan yang 
baik  antara orang tua dan sekolah untuk 
kemajuan peserta didik dan sekolah.

Newsletter Noble Academy - edisi April 2022Newsletter Noble Academy - edisi April 2022 55Newsletter Noble Academy - edisi April 2022 5



Parent-Teacher Meeting (PTM) di 
Noble Academy sudah rutin diadakan 

3 kali dalam semester 2 ini mulai dari 
PTM yang pertama hari Jumat 14 Januari 
2022, dilanjutkan dengan PTM yang 
ke-2 pada hari Jumat tanggal 11 Februari 
2022, kemudian sampai dengan PTM 
yang ke-3 pada hari Jumat, 25 Maret 
2022 yang lalu.

Parent-Teacher Meeting (PTM) 
merupakan kegiatan penting di Noble 
Academy sebagai salah satu metode 
komunikasi antara sekolah dengan orang 
tua peserta didik untuk memperkuat 
hubungan antara orang tua dengan 
guru serta menambah pengetahuan 
dan wawasan orang tua dan guru demi 
kemajuan dan kesuksesan peserta didik 
Noble Academy.

KEGIATAN 
PARENT-TEACHER 
MEETING
oleh: Hari Prasetyo

PTM yang pertama di bulan Januari 
2022, guru dan orang tua menggali dan 
membahas masalah umum yang dialami 
oleh peserta didik selama belajar online. 
Terungkap bahwa masalah yang sering 
dihadapi oleh peserta didik selama 
belajar online yaitu masalah motivasi 
karena mengalami kejenuhan belajar 
online di rumah. Orang tua peserta didik 
menyampaikannya ke dalam forum 
PTM tersebut tentang hal motivasi itu 
kepada pihak sekolah. Selain itu, pada 
PTM tersebut juga dilakukan pemilihan 
pengurus Parent Association Noble 
Academy. 

Setelah memperoleh informasi masalah 
motivasi peserta didik selama belajar 
online, maka pada PTM yang ke-2 pada 
hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, 
dengan tema Pendampingan Anak 
selama Belajar Online, maka Noble 
Academy mengundang narasumber 
yang kompeten dibidangnya, seorang 
Psikolog Anak, Remaja dan Keluarga 
yang juga seorang penulis buku, 
yaitu Ibu Jovita Maria Ferliana, M.Psi., 
Psikolog, Kegiatan PTM yang ke-2 
ini dimulai dari pukul 13:30 WIB dan 
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berakhir pada pukul 15:45 WIB. Di 
awali dengan paparan Ibu Jovita Maria 
Ferliana mengenai Masalah Anak 
Selama Sekolah Online, Tipe-Tipe 
Parenting, Apa yang dapat dilakukan 
oleh orang tua yang disingkat dengan 
NOBLE yaitu Nanya kabar, O God I’m 
so thankful, Baca situasi, Let me in, dan 
Endorsement. Kemudian dilanjutkan 
dengan materi peran orang tua dan tips 
mengenai bagaimana mendampingi 
anak selama belajar online, bagaimana 
menghadapi stress serta mengendalikan 
emosi anak.

Kemudian, pada PTM berikutnya yaitu 
PTM yang ke-3 telah dilaksanakan 
pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 
yang lalu. Tema yang dibahas masa 
seputar motivasi anak, karena motivasi 
ini merupakan hal yang kami pandang 
krusial, oleh karena itu Noble Academy 
mengundang psikolog keluarga 
yang juga merupakan akademisi dan 
Ketua Program Studi S1 Psikologi dari 
Universitas Kristen Krida Wacana yaitu 
ibu Pinkan Margaretha, M.Psi., Psikolog, 
CPC.

Dalam pemaparan materinya yang 
berjudul Memfasilitasi Motivasi Anak 
tersebut, Ibu Pinkan berpesan bahwa 
anak adalah potensi yang dititipkan 
oleh Sang Pencipta Kehidupan, 
sehingga Orang Tua adalah MITRA 
Sang Pencipta untuk memfasilitasi 

aktualisasi potensi anak dimana 
keluarga adalah persemaiannya. 
Ibu Pinkan juga menambahkan ada 
3 hal yang perlu dilakukan dalam 
mendampingi anak yaitu aktivasi, 
persistensi, dan intensitas. Orangtua 
yang bijak dapat memfasilitasi 
motivasi anak dengan cara (1) 
melakukan eksplorasi alternatif pilihan 
sesuai potensi dan minat anak, (2) 
mendampingi anak dalam menetapkan 
tujuannya, (3) memfasilitasi anak dalam 
mengembangkan cara, tahapan dan 
strategi dalam mencapai tujuannya, 
(4) mendampingi anak mengukur 
ketercapaian dan menerima kegagalan, 
dan (5) memfasilitasi anak memetik 
pelajaran dari pengalamannya sendiri. 
Pemaparannya ditutup dengan 
video puisi yang berjudul “Anakmu 
bukan Milikmu” yang diciptakan oleh 
pujangga terkemuka di dunia yaitu 
Kahlil Gibran.

Itulah rangkuman dari tiga kegiatan 
Parent-Teacher Meeting (PTM) di 
Noble Academy yang telah dilakukan 
sepanjang semester 2 ini. Tentunya, 
bulan-bulan berikutnya sudah 
direncanakan kegiatan Parent-Teacher 
Meeting (PTM) lainnya yang tujuannya 
adalah untuk memperkuat hubungan 
antara orang tua dengan guru serta 
menambah pengetahuan dan wawasan 
orang tua dan guru demi kemajuan 
dan kesuksesan peserta didik Noble 
Academy.
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Seiring dengan landainya angka 
kasus Covid-19 di DKI Jakarta 

pada akhir tahun lalu dan pada saat 
sekolah reguler di DKI Jakarta telah 
melakukan Pembelajaran Tatap Muka 
(PTM) 100 persen dimulai tepat di awal 
semester 2 ini, Noble Academy pun 
mempertimbangkan untuk melakukan 
PTM terbatas terlebih dahulu. Ada 
berbagai hal yang perlu dipertimbangkan 
sebelum melakukan PTM terbatas di 
Noble Academy, antara lainnya adalah 
perkembangan kasus Covid-19 di DKI 
Jakarta, saran dari para orang tua dan 
dewan guru, pengawas sekolah dari Dinas 
Pendidikan Jakarta Barat, dan masukkan 
dari manajemen sekolah.

PELAJARAN 
TATAP MUKA
oleh: Hari Prasetyo

Pada akhirnya, Pembelajaran Tatap 
Muka (PTM) di Noble Academy 
pun dimulai pada hari Senin 
tanggal 17 Januari 2022 dengan 
memberlakukan pembedaan hari 
masuk untuk grup B, D dan E. Untuk 
Grup B (Kelas 1-3 Ignited), belajar di 
Noble Academy (onsite) dilakukan 
pada hari Senin dan Jumat. Hari 
belajar lainnya dilakukan secara 
online. Untuk Grup D (Kelas 6-8 
Gifted), belajar di Noble Academy 
(onsite) dilakukan setiap hari Jumat. 
Hari belajar lainnya dilakukan secara 
online. Sedangkan untuk Grup E 
(Kelas 10-12 Bijak), belajar di Noble 
Academy (onsite) dilakukan setiap 
hari Rabu. Durasi belajar onsite untuk 
seluruh grup maksimal belajar 6 
jam pelajaran, sesuai dengan aturan 
pemerintah, sehingga pembelajaran 
tatap muka selesai sebelum pukul 
12:00 WIB.
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Bagi peserta didik yang orang tuanya keberatan melakukan 
Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Noble Academy, karena 
pertimbangan lainnya, mereka juga masih dapat mendapatkan 
kesempatan belajar melalui online, sehingga guru mengajar di kelas pun 
menggunakan mode online dan offline.

Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Noble Academy 
dilaksanakan dengan menerapkan protokol Kesehatan seperti yang 
diatur oleh pemerintah, yang meliputi:

Sayangnya, setelah Kegiatan 
Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di 
Noble Academy sempat berjalan 3 
minggu, pada awal Februari 2022, 
ternyata jumlah kasus Covid-19 di 
DKI Jakarta mulai meningkat kembali. 
Berdasarkan hasil evaluasi Dewan Guru 
dan mempertimbangkan masukan 
dari para orang tua, Noble Academy 
memberlakukan kembali pembelajaran 
jarak jauh dimulai dari hari Kamis, 3 
Februari 2022 hingga kini, dan akan 
diputuskan akan kembali melakukan 
Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka 
pada saat keadaan sudah membaik 
daripada sebelumnya.
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Ujian Penyetaraan SMA atau 
yang lebih dikenal dengan Ujian 

Paket C adalah Program Pendidikan 
Kesetaraan (Paket) dari  Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan yang 
memiliki 2 Jurusan program yaitu IPA 
dan IPS.

Pada tanggal 21-26 Maret 2022,  ada 2 
siswa Noble Academy yang mengikuti 
Ujian Penyetaraan SMA secara online 

UJIAN PENYETARAAN SMA
oleh: Elly Kusumastuti

dengan jurusan IPA dan IPS. Dimana 
terlebih dahulu para siswa mengikuti 
Try Out dan simulasi pelaksanaan ujian. 
Felix Yen mengikuti jurusan program IPS 
dan Bryant Frederic Manadi mengikuti 
jurusan program IPA . Pengumuman 
kelulusan akan diumumkan pada 
bulan April 2022. Semoga lulus dan 
mendapatkan nilai yang memuaskan 
sehingga dapat melanjutkan ke 
universitas yang diinginkan.
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Magang merupakan kegiatan praktek 
lapangan yang dapat dipilih oleh 

mahasiswa program studi Psikologi 
UKRIDA di semester 6 dan 7. Dan 
tahun 2022 adalah tahun kedua Noble 
Academy menjadi salah satu mitra 
UKRIDA untuk program magang. 
Program magang ini akan dilaksanakan 
mulai 1 April 2022 sampai 28 Oktober 
2022.

Dalam program magang ini mahasiswa 
akan memperoleh pengalaman 
pembelajaran langsung di Noble 
Academy seperti keterampilan kerja, 

PROGRAM MAGANG 
FAKULTAS PSIKOLOGI UKRIDA
oleh: Elly Kusumastuti

bekerja dalam satu team, problem 
solving, etika kerja, tanggung jawab 
dll. Dan untuk Noble Academy sendiri 
yang sebagai mitra akan mendapatkan 
keuntungan berupa rancangan tindakan 
yang dapat dikembangkan demi 
kepentingan dan kemajuan Noble 
Academy. Dalam proses magang ini  
diharapkan akan membuka jalan bagi 
UKRIDA untuk mendapatkan masukan 
dari Noble Academy sehingga dapat 
memperbaharui bahan ajar dan proses 
pembelajaran di kelas serta topik 
topik riset agar semakin relevan dan 
menjawab kebutuhan masyarakat luas.
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Asesmen merupakan salah satu faktor 
pendukung efektivitas kegiatan 

belajar mengajar selain kurikulum dan 
perencanaan pembelajaran di kelas dan 
kurikulum. Pada dasarnya setiap jenis 
asesmen mempunyai kegunaan masing-
masing. Asesmen formatif bertujuan 
mengukur dampak metode mengajar 
yang telah dilakukan di kelas terhadap 
perkembangan pemahaman dan 
kemampuan peserta didik. Asesmen ini 
bermanfaat bagi guru maupun peserta 
didik. Bukan hanya guru, peserta didik 
juga dimotivasi untuk berkaca pada hasil 
asesmen formatif dan umpan balik untuk 
perbaikan yang diberikan oleh guru 
berdasarkan pada kriteria penilaian yang 
telah ditentukan. Hasil dari asesmen 
formatif akan menjadi acuan bagi 
perbaikan strategi belajar dan mengajar 
yang berlangsung di kelas apabila 
diperlukan, juga menguatkan apabila 
diketahui strategi yang dilakukan sudah 
bekerja sesuai harapan. 

PENILAIAN FORMATIF 
TENGAH SEMESTER 
oleh: Eunike Saliman

Dalam kurikulumnya, Noble Academy 
menerapkan asesmen formatif ini 
pada saat kegiatan belajar mengajar 
berlangsung dan pada tengah semester, 
yaitu setelah 9 minggu pembelajaran 
berlangsung. Pelaksanaan asesmen 
formatif tengah semester dua ini masih 
dilakukan secara daring selama 5 hari, 
sejak 14 Maret sampai 18 Maret 2022. 
Peserta didik diberikan penugasan 
dimana peserta didik menunjukkan 
pemahaman dan kemampuan yang 
mereka sudah pelajari selama 9 minggu 
di semester dua. Penugasan bisa berupa 
presentasi, peta pikiran, tulisan refleksi, 
bertanya jawab, bahkan project. Alat 
yang digunakan untuk pengambilan 
nilai juga dibuat menarik, salah satunya 
dengan Quizizz untuk pemberian kuis, 
Mentimeter untuk kegiatan tanya jawab. 
Hasil penugasan yang dikumpulkan 
peserta didik kemudian dievaluasi 
oleh guru berdasarkan rubrik penilaian 
yang disesuaikan dengan kompetensi 
yang diujikan. Selanjutnya, hasil 
evaluasi yang didapatkan dijadikan 
acuan perbaikan proses pembelajaran 
pada minggu-minggu proses belajar 
berikutnya sebelum Penilaian Akhir 
Semester (PAS). Hasil asesmen formatif 
ini tidak ditetapkan sebagai hasil akhir, 
sebagaimana pada asesmen summatif, 
melainkan sebagai alat evaluasi 
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efektivitas metode pembelajaran 
yang diberikan guru dan cara belajar 
peserta didik untuk membuat progress 
yang lebih signifikan pada 9 minggu 
berikutnya.

Peserta didik Noble Academy melalui 
penilaian formatif tengah semester 
kedua dalam tahun ajaran 2021-
2022 ini dengan baik karena mereka 
menjalani penilaian dengan persiapan 
yang baik dan rasa antusias terhadap 
kreativitas bentuk penilaian yang 
disiapkan oleh guru, sesuai dengan 
kemampuan dan minat belajar peserta 
didik. Salah satu hal yang membuat 
peserta didik siap menjalaninya adalah 
selain karena mereka diperkenalkan 
dengan bentuk penilaian yang tidak 
membuat mereka tegang, tetapi juga 

karena mereka diperkenalkan dengan 
rubrik penilaian yang digunakan guru 
untuk mengevaluasi hasil belajar 
mereka. Dengan mengetahui rubrik 
yang digunakan guru, peserta didik 
juga bisa mengevaluasi diri mereka 
sendiri menggunakan rubrik yang sama. 
Keterbukaan ini membuat peserta 
didik tahu kualitas pekerjaan apa yang 
perlu mereka hasilkan dari diri mereka 
masing-masing. Kebanyakan dari mereka 
menerima juga umpan balik yang 
memuaskan atas upaya yang mereka 
tunjukkan pada penilaian formatif ini. 
Sebaliknya guru terus menerapkan 
metode belajar yang kreatif untuk 
mendorong peserta didik yang masih 
perlu banyak penguatan untuk mencapai 
standar yang diharapkan pada term 
berikutnya.
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OPEN DAY
oleh: Elly Kusumastuti

Open Day adalah acara yang secara 
rutin diadakan oleh Noble Academy. 

Tanggal 5 Maret ada Open Day yang 
kedua diadakan selama tahun ajaran 
2021/22.  Pada Open Day, Sabtu 5 
Maret 2022 dihadiri oleh peserta dari 
Jabodetabek, Surabaya, Bandung, 
Gresik, Kalimantan , Makasar dan Papua

Dipandu oleh Mr Pascal sebagai host 
dan dibuka dengan sambutan oleh Ms 
Nancy Dinar. Pada kesempatan ini Mr. 
Hari Prasetyo menjelaskan tentang 
metodologi dan Ms Eunike Saliman 
menjelaskan tentang Kurikulum dan 
Single Course.

Untuk topik Open Day kali ini lebih 
memfokuskan Single Courses serta 
penampilan Kai Oliver, Grade 1 dengan 
memainkan Piano dan Keiko, Grade 7 
dengan presentasinya tentang “Sleeping 
Problems”. Pada acara Q & A para 
peserta banyak yang mengajukan 
pertanyaan sehingga tidak semua 
pertanyaan dapat dijawab, tetapi semua 
pertanyaan yang tidak terjawab akan 
dijawab dan dikirim ke semua peserta 
yang hadir.

Untuk Open Day kali ini, Noble Academy 
memberikan buku buku terbitan Prenada 
Media Group, seperti buku yang terbaru 
berjudul:  Berkecerdasan Istimewa 
yang ditulis oleh Prof Franz J. Monks 
& Irena Ypenburg. Buku-buku tersebut 
sudah dikirimkan kepada para peserta 
dan sudah diterima dengan baik. Acara 
ditutup pada pukul 14.30 WIB, terima 
kasih untuk semua yang telah hadir dan 
yang telah membantu acara Open Day 
sehingga dapat berlangsung dengan baik.
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Prof. Dr.  Franz. J. Monks psikolog dan 
professor emeritus dari Radboud 

University Nijmegen, Belanda. Dr. 
Monks telah dikenal luas baik di 
Indonesia, Eropa bahkan seluruh dunia 
untuk dedikasi dan penelitiannya di 
bidang perkembangan intelektual dan 
kreatifitas anak-anak gifted. Berbagai 
posisi penting pernah dipegangnya 
antara lain, sebagai presiden ECHA 
(European Council for High Ability) 
dan wakil presiden WCGTC (World 
Council for Gifted and Talented 
Children). Penelitian-penelitiannya telah 
melahirkan puluhan journal dan buku-
buku akademis. Banyak textbooknya 
dipakai oleh berbagai universitas di 
seluruh dunia, tidak heran jika Dr. 
Monks menerima berbagai penghargaan 
dan gelar kehormatan. Salah satu 
penghargaan yang diterimanya adalah 
Lifetime Achievement dari Mensa 
Foundation.

Dibalik terbitnya buku beliau terbaru 
yang berjudul “Berkecerdasan Istimewa” 
dimana Prof. Dr.  Franz. J. Monks 
didampingi oleh Irene Ypenburg, 
seorang konselor dan penulis yang 
bergelut di bidang psikologi tentang 
anak cerdas istimewa dan multikultur. 
menulis dalam  bahasa aslinya yaitu 
bahasa Belanda. Pada waktu beliau 
mengunjungi Nobel Academy dan 
bertemu dengan Ms Nancy Dinar, 
maka  Ms. Nancy Dinar berinisiatif 
untuk menerbitkan buku beliau dalam 
bahasa Indonesia dan diterjemahkan 
dalam bahasa Indonesia oleh Ibu Julia 

BUKU BERKECERDASAN ISTIMEWA
oleh: Elly Kusumastuti

Maria Van Tiel. Setelah melalui proses 
yang panjang akhirnya terbitlah buku 
“Berkecerdasan Istimewa”.

Buku ini membahas berbagai 
perkembangan baru tentang kecerdasan 
istimewa, serta memberikan dasar-dasar 
pemahaman kepada orang tua dan guru 
tentang kecerdasan istimewa. Melalui 
narasi deskriptif tentang pengalaman 
empiris anak-anak cerdas istimewa 
dengan kasusnya masing-masing, penulis 
menyajikan penggambaran bagaimana 
anak-anak di rumah dan di sekolah, 
hambatan apa saja yang dapat terjadi, 
serta bagaimana orang tua dan guru 
menghadapinya.

Tidak diragukan lagi, buku ini adalah 
salah satu bacaan wajib para orang tua 
dan guru dalam menghadapi anak-anak 
dan siswa, baik dalam mendidik maupun 
mengasuhnya.
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Dari kami untuk kami, itu merupakan petikan yang mungkin sesuai bagi kegiatan 
pelatihan guru-guru Noble Academy saat peserta didik melalui minggu tenang 

di tengah semester (mid-semester break). Guru-guru di Noble Academy merupakan 
individu-individu yang selalu belajar sepanjang hayat demi melakukan upgrade 
sehingga selalu update dengan perkembangan zaman serta andal dalam menjadi 
fasilitator pembelajaran di kelas.

Kegiatan pelatihan guru-guru Noble Academy ini dilakukan selama dua hari, di 
mana dalam satu hari terdapat 3 sesi.

FOR US BY US: IN HOUSE 
TEACHER TRAINING 
oleh: Hari Prasetyo

Hari & 
Tanggal

Waktu Judul Pelatihan Pemateri

21-Mar-2022
8.30 - 
10.00

Growth Mindset + QnA
Objective: Teachers will understand and 
decide to have a growth mindset and be 
open to change.

Hari Prasetyo

21-Mar-2022
10.30 - 
12.00

Understanding Critical thinking based on 
Six Thinking Hats + QnA
Objective: Teachers will understand critical 
thinking based on Six Thinking Hats in the 
teaching ans learning process

Hari Prasetyo

21-Mar-2022
13.00 - 
15.00

A Practical Approach To Using Gagne’s 
Nine Events of Instruction
Objective: Teachers will be able to apply 
Gagne’s Nine Events of Instruction in the 
teaching process

Eunike 
Saliman

22-Mar-2022
8.30 - 
10.00

Foundations of Teaching for Learning
Objective: Teachers will understand the 
foundations of teaching for learning

Rudi 
Silitonga

22-Mar-2022
10.30 - 
12.00

Managing Workplace Anxiety + sharing 
session
Objective: Teachers will understand how 
to overcome anxiety and stress while at 
work.

Eunike 
Saliman

22-Mar-2022
13.00 - 
15.00

Sharing Session: Lesson Plan
Objective: Teachers will share how they 
create a lesson plan, applying Gagne’s 
Nine Events and 21st Century Skills.

Donny 
Anugerah
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Sesi Growth Mindset yang dibawakan 
oleh Mr. Hari Prasetyo ini memiliki tujuan 
agar guru-guru di Noble Academy 
tetap memiliki mindset yang bertumbuh 
sehingga selalu memiliki kemauan untuk 
bertumbuh, berkembang dan berubah 
sesuai dengan perkembangan zaman, 
serta guru-guru dapat mengajarkannya 
ke peserta didik di kelas. Kemudian, 
Mr Hari Prasetyo melanjutkan dengan 
sesi berpikir kritis yang bertujuan untuk 
meninjau cara berpikir kritis berdasarkan 
penggunaan 6 topi berpikir yang 
diciptakan oleh Profesor Edward de 
Bono.

Di sesi berikutnya, Ms. Eunike Saliman 
membawakan A Practical Approach 
to Using Gagne’s Nine Events of 
Instruction. Gagne’s Nine Events of 
Instruction ini merupakan standar umum 
yang digunakan oleh guru-guru di Noble 
Academy dalam kegiatan belajar di 
kelas.

Di esok harinya, Mr. Rudi Silitonga 
membawakan sesi Foundations of 
Teaching for Learning yang sebelumnya 
telah beliau pelajari melalui kursus online 
di coursera.org.  Di sesi ini, guru-guru 
di Noble Academy lebih mendalami lagi 

mengenai the foundations of teaching 
for learning.

Sebagai pengakhir kegiatan, Mr. Donny 
Anugerah membawakan sesi pamungkas 
yaitu mengenai Lesson Plan di Noble 
Academy. Guru-guru di Noble Academy 
berbagi praktik baik dalam menyusun 
Lesson Plan dengan menerapkan 
Gagne’s Nine Events of Instructions dan 
21st Century Skills dalam pembelajaran.

Semua sesi ini diikuti dengan antusias 
dan semangat oleh guru-guru di Noble 
Academy. Semua ini membuktikan 
bahwa guru-guru di Noble Academy 
merupakan individu-individu pembelajar 
sepanjang hayat yang andal dalam 
menjadi fasilitator pembelajaran di kelas.
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STUDENT CORNER
 

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT 

THIS AWARD IS PROUDLY PRESENTED TO 

ANDREA JESSIE SUTEDJA 
from NOBLE ACADEMY JAKARTA 

for the honorable mention in the National Primary 
School Math Competition organized by Practo Math 

Academy 

JANUARY 22, 2022 

 Academic Director 
 
 
 

 
 

 Ir.Hildy Wullur, MITP  

Selamat kepada Andrea Jessie 
Sutedja , kelas 5 yang telah 

mendapatkan  Honorable mention 
in the National Primary School Math 
Competition organized by Practo 
Math Academy. Sebagai seorang 
siswi yang aktif di sekolah dan diluar 
sekolah, Jessie telah  menunjukan 
prestasinya dalam bidang Matematika. 
Well done Jessie.
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HAPPY BIRTHDAY 2022

Christophe Hadriel Untoro

Ms. Silvana Dinar

Sean Thomas Aquinas Rise
 
Angela Lidya Esther Kodongan

Andrea Jessie Sutedja

Jonathan Keith M. Gultom

FEBRUARI

MARETJANUARI

Mr. Donny Anugerah21

16

4

11

16

10

25
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