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oleh: Nancy Dinar, S.E., M.Div. (Director of Noble Academy)

Pandemi telah menciptakan generasi 
yang tangguh, kreatif dan fleksibel. Ini 

dibuktikan dengan mudahnya para siswa 
belajar dari moda ke moda. Di tengah 
semester pertama 2022-2023 proses 
belajar online telah diubah menjadi hybrid 
dan semua berjalan lancar tanpa kendala. 
Sampai saat ini Noble Academy telah 
menyelenggarakan beberapa event untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran baik 
untuk siswa, guru maupun orangtua. 

Pandemi juga telah mengajarkan kita 
bahwa masa depan bukan berada di 
hari esok. Masa depan itu sudah terjadi 
sekarang. Oleh karena itu sistem 
pendidikan kita harus mengikuti apa 
yang terjadi di pasar tenaga kerja. 
Tugas insititusi sekolah seperti Noble 
Academy adalah mempersiapkan siswa 
unggulan untuk dapat bersaing baik di 
tingkat nasional maupun internasional. 
Mengembangkan talenta tidak boleh lepas 
dari memasang mata dan telinga tentang 

GREETING

apa yang sedang terjadi di dunia sekarang 
ini. Seperti kata Aristoteles, karir terbaik 
tercipta ketika ketika talenta seseorang 
bertemu dengan kebutuhan dunia.

Salah satu 21th Century skills yang 
diterapkan di Noble Academy adalah 
kolaborasi. Kolaborasi lebih penting dari 
pada kompetisi. Dahulu menjadi juara atau 
lulusan sekolah favorit adalah jaminan 
masa depan. Saat ini tidak lagi demikian. 
Karir tidak bisa diprediksi dari menjadi 
lulusan sekolah favorit atau menjadi juara 
kelas. Dengan kolaborasi, teman sekelas 
anda bukan saingan, mereka adalah 
kawan dan calon partner dimasa depan.

Lewat newsletter edisi ini, saya mengajak 
para stakeholder untuk melihat lebih 
dekat kegiatan pembelajaran di Noble 
Academy, bagaimana para guru 
membimbing anak didiknya untuk 
mencapai performans tanpa mengabaikan 
antusiasme dan kegembiraan belajar.
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oleh: Hari Prasetyo, S.P., M.A. (Principal of Noble Academy)

Assalamu’alaikum wr wb,
Salam damai dan sejahtera bagi kita semuanya, 
Om swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan.

Pertama-tama, kami berterima kasih 
kepada Tuhan Yang Mahaesa, karena 

atas izinNya lah kita dapat memasuki tahun 
ajaran baru 2022/2023. Pada tahun ajaran 
yang lalu. kita mencoba mengatasi dampak 
pandemi terhadap kegiatan belajar, dengan 
mengimplementasi pembelajaran hibrid. 
Kini, pada tahun ajaran baru 2022/2023 
ini, Noble Academy menggunakan 
pembelajaran dengan sistem blended 
(blended learning) yang mengkombinasikan 
antara pembelajaran secara asinkroni 
dengan sinkroni. Untuk memberikan 
pembelajaran yang terbaik, para guru telah 
diberikan pelatihan untuk pembelajaran 
dengan sistem Blended Learning tersebut, 
agar para guru dapat membuat instruksi 
untuk disampaikan kepada peserta didik 
secara asinkroni dan sinkroni.

Yang kedua, kami berterima kasih kepada 
para orang tua peserta didik yang telah 
mempercayakan putra dan putrinya untuk 
belajar bersama Noble Academy. Kami 
berterima kasih juga atas kerjasamanya 
yang baik, sehingga peserta didik tetap 
bersemangat untuk akhirnya dapat 
mengalami kegiatan belajar mengajar di 
sekolah (onsite) dan pembelajaran jarak 
jauh (online). 

Pada akhirnya, harapan kami, yaitu seluruh 
guru dan staff Noble Academy, agar seluruh 
peserta didik dapat melewati tahun ajaran 
2022/2023 ini dengan hati senang, dengan 
lancar tanpa ada hambatan sehingga 
semuanya dapat mencapai sukses dan 
prestasi.

Demikian pengantar dari kami, selamat 
membaca Newsletter ini, semoga dapat 
memberikan manfaat bagi kita semua. 

Terima kasih. 

GREETING
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First Day Of School

Hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 adalah 
hari istimewa bagi peserta didik di 

Noble Academy karena pada hari itulah 
seluruh peserta didik di Noble Academy 
kembali bersekolah setelah sebulan lamanya 
menjalani libur akhir tahun akademik 
2021/2022. 

Pada hari pertama masuk sekolah pada 
tahun ajaran 2022/2023 ini masih dilakukan 
secara online, karena pada tahun ajaran baru 
2022/2023 ini, Noble Academy menggunakan 
pembelajaran dengan sistem blended 
(blended learning) yang mengkombinasikan 
antara pembelajaran secara asinkroni dengan 
sinkroni. Pada minggu pertama, seluruh kelas 
telah dijadwalkan belajar secara Synchronous 
Online Learning, oleh karena itulah, minggu 
pertama belajar masih dilakukan secara online.

Hari pertama masuk sekolah di awali 
dengan kegiatan perwalian atau assembly 
dengan Homeroom Teacher mereka. 
Dengan semangat yang positif, para guru 
dan peserta didik kembali menyapa dan 
bertanya kabar satu dengan yang lain. 
Peserta didik baru mendapat kesempatan 
untuk memperkenalkan dirinya ke hadapan 
peserta didik laiinya. Homeroom Teacher 
juga memberikan motivasi, meminta peserta 

didik untuk membuat Goal Setting untuk 
menulis target belajar atau cara belajar yang 
peserta didik ingin capai pada semester ini. 
Selanjutnya, Homeroom Teacher melatihkan 
pembiasaan baik pada peserta didik tentang 
prosedur-prosedur yang peserta didik 
lakukan untuk mengawali hari belajar di 
Noble Academy, seperti mengisi daftar 
hadir, mengecek pesan di email dan jadwal 
pelajaran di Google Calendar masing-masing 
peserta didik. 

Setelah kegiatan perwalian atau assembly, 
peserta didik kemudian masuk ke kelas mata 
pelajarannya masing-masing sesuai dengan 
jadwal pelajaran yang telah disampaikan 
sebelumnya. 

Di kelas mata pelajaran, peserta didik 
dijelaskan mengenai prosedur kelas dan 
pendahuluan mata pelajaran atau Lesson 
introduction sehingga mereka lebih 
mengenal tentang apa saja yang mereka akan 
pelajari dan tata cara belajar di kelas selama 
tahun ajaran 2022/2023 ini. Setelah itu, 
peserta didik memulai rutinitas belajarnya. 

Seperti itulah situasi yang terjadi saat hari 
pertama masuk sekolah di Noble Academy 
pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 yang lalu.

oleh: Hari Prasetyo
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Parent Orientation 

Pelaksanaan orientasi untuk orang tua 
pada tahun ajaran baru 2022/2023 di 
Noble Academy, masih dilakukan secara 
online, pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 
2022 mulai dari pukul 09.00 sampai pukul 
12.30 WIB. Dimulai dengan sambutan oleh 
Kepala Noble Academy lalu perkenalan 
dengan guru, staf dan orang tua.

Pada sesi kedua, Noble Academy 
menyampaikan panduan dan informasi 
untuk orang tua mengenai metodologi 
pendidikan di Noble Academy, jalur 
komunikasi laporan harian (daily report), 
bentuk kerjasama antara sekolah dengan 
orang tua selama peserta didik belajar 

Parent Orientation merupakan 
salah satu kegiatan rutin yang 

sama pentingnya dengan Student 
Orientation, bedanya Parent 
Orientation berorientasi kepada 
orang tua dari peserta didik di Noble 
Academy. Dalam orientasi ini, orang 
tua menerima informasi dari sekolah 
untuk tahun ajaran 2022/2023 dan 
bentuk kerja sama yang diharapkan 
dari sekolah kepada orang tua dalam rangka membantu peserta didik untuk menjalani 
pembelajaran mereka di Noble Academy. Juga, memberikan kesempatan orang tua 
untuk mengenal kepala, guru dan staf, lingkungan sekolah, budaya belajar, tata tertib 
dan prosedur sekolah serta mengenal sesama orang tua lainnya di Noble Adademy

secara online, informasi Blended 
Learning, Passion Project, informasi 
mengenai buku yang akan digunakan 
selama belajar, informasi mengenai 
Ujian Paket (bagi orang tua dengan 
peserta didik di kelas ujian yaitu 
kelas VI dan IX), serta informasi 
penggunaan Ruang Guru dan 
pengenalan Parent Association oleh 
Pengurus. 

Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, 
para orang tua terlihat responsif dan 
partisipatif. Kami di Noble Academy 
selalu percaya bahwa, pelaksanaan 
orientasi akan sangat membantu 
bagi peserta didik dalam upaya 

mengoptimalkan 
proses belajar 
mengajar di 
tahun ajaran 
baru 2022/2023. 
Terima kasih 
kepada para 
Bapak/Ibu, para 
orang tua yang 
telah menghadiri 
orientasi ini.

oleh: Hari Prasetyo
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Student Orientation 

Pelaksanaan orientasi untuk peserta didik 
dan orang tua pada tahun ajaran baru 
2022/2023 di Noble Academy, masih 
dilakukan secara online, karena pandemi 
Covid-19 masih belum selesai dan aturan di 
gedung yang masih belum membolehkan 
kegiatan berkumpul dalam jumlah besar 
dan kesehatan dan keselamatan peserta 
didik, guru, dan staf masih menjadi hal yang 
prioritas. Kendati masih dilakukan online, 
orientasi tetap mengusung semangat untuk 
saling mengenal baik mengenal satu sama 
lain atau juga mengenal program sekolah. 

Orientasi Peserta Didik dilakukan pada 
hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 mulai dari 
pukul 09.00 sampai pukul 12.00 WIB. Di 
awali dengan sambutan kepala sekolah, 
dilanjutkan dengan pengenalan kepada 
profil Noble Academy dan fasilitas-fasilitas 
yang tersedia di Noble Academy. Peserta 
didik juga dijelaskan mengenai kegiatan-
kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 
sebelumnya yaitu tahun ajaran 2021/2022 

Student Orientation merupakan masa 
pengenalan lingkungan sekolah 

untuk peserta didik dan masa orientasi 
tersebut sebuah kegiatan yang umunya 
rutin dilaksanakan oleh setiap sekolah, 
tepatnya di awal tahun ajaran. Hal ini 
dilakukan untuk menyambut kedatangan 
para peserta didik baru dan mengenalkan 
peserta didik kepada peserta didik 
lainnya, guru dan staf, lingkungan sekolah, 
budaya belajar, tata tertib dan prosedur 
sekolah sehingga akan memudahkan 
peserta didik untuk beradaptasi.

sehingga peserta didik mendapatkan 
gambaran mengenai kegiatan pada tahun 
ajaran 2022/2023.

Selanjutnya, peserta didik dikenalkan 
kepada seluruh civitas akademik Noble 
Academy, mulai dari Direktur, Kepala 
Sekolah, Homeroom Teachers, Subject 
Teachers, dan Staff Noble Academy. Setelah 
break selama 30 menit, peserta didik 
dikenalkan  dengan Students Handbook 
yang didalamnya membahas mengenai 
School Hours, Assembly (Homeroom time), 
Class Procedures (GCR, Online Meeting, 
assessment, exam rules and regulations, 
scoring rubric, etc.), Independent Talent 
Development, Research and Data Collection 
(Originality), dan Student Behavior Policy. 
Semua ini disampaikan agar peserta didik 
dapat mengikuti dengan baik seluruh 
kegiatan belajar di Noble Academy. 
 
Agar peserta didik lebih engage, mereka 
di ajak untuk bermain Kahoot Quiz tentang 
Noble Academy, informasi-informasi yang 
disampaikan sebelumnya menjadi pertanyaan 
dalam kuis tersebut. Kemudian, peserta 
didik di ajak untuk memahami Online Class 
Agreement dan iPad Care yang diakhiri 
dengan Commitment Sign oleh peserta didik. 
 
Itulah sekilas dari suasana orientasi peserta 
didik di Noble Academy yang meriah dan 
menyenangkan.

oleh: Hari Prasetyo
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Kegiatan MeMperingati 
Kemerdekaan Indonesia Ke-77th 

Tanggal 15 Agustus 2022

Noble Academy menyambut Hari Ulang 
Tahun ke-77 Republik Indonesia 17 

Agustus 2022 dengan mengadakan lomba 
baik onsite maupun online. Hal ini merupakan 
kesempatan yang baik bagi peserta didik 
Noble Academy untuk dapat menunjukkan 
bakat kreatifitas dan jiwa kompetitifnya 
sekaligus merayakan Hari Ulang Tahun ke-
77 Republik Indonesia. Selain itu, Noble 
Academy juga mengadakan Upacara 
memperingati kemerdekaan Indonesia ke-
77. Hal tersebut merupakan kesempatan 

bagi peserta didik Noble Academy untuk 
dapat belajar menghargai perjuangan dalam 
merdekanya Indonesia sehingga secara 
tidak langsung juga menumbuhkan sikap 
hormat terhadap perjuangan para tokoh dan 
upayanya memerdekakan Indonesia.

Pembukaan kegiatan memperingati 
kemerdekaan Indonesia dilakukan pada 
pukul 08.00-08.15 WIB yang dipimpin oleh 
Mr. Hari Prasetyo. Selanjutnya, peserta didik 
memulai kegiatan lomba di Noble Academy.

Lomba Makan Kerupuk
Sesi 1

• Juara 1 : Viyo
• Juara 2 : Naomi

Sesi 2
• Juara 1 : Keiko
• Juara 2 : Timothy Aaron
• Juara 3 : Timothy William Utomo

Lomba Oper Bola Menggunakan Kertas
• Juara : Group B

- Alfonso
- Alexa
- Jessie

Lomba Sendok Kelereng
• Juara 1  : Keiko
• Juara 2 : Jessie

- Naomi
- Timothy William  

Utomo
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Pelakasanaan lomba ada yang dilakukan secara online. Hal tersebut dikarenakan masih 
terdapat peserta didik yang tinggal di luar kota. Panitia merancang beberapa lomba yang 
dapat dilakukan oleh anak-anak secara online, yaitu:

Lomba Menghias Masker
• Juara 1  : Jessie
• Juara 2  : Naomi
• Juara 3  : Hana
• Harapan 1  : Angela
• Harapan 2 : Samuel

Lomba Membuat Poster
• Juara 1 : Timothy William Utomo
• Juara 2    : Joseph
• Juara 3    : Sachiko

Lomba Cerdas Cermat
• Juara 1 : David
• Juara 2 : Sachiko
• Juara 3 : Hana

Pelaksanaan upacara bendera dilakukan setelah 
selesai kegiatan lomba. Pelaksanaan upacara bendera 
dilakukan di APL Tower lantai 22 pukul 11.00 WIB. 
Kegiatan upacara bendera berjalan lancar hingga 
selesai. Kegiatan memperingati kemerdekaan 
Indonesia diakhiri dengan makan bersama.
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Strategi Mendisiplinkan 
Anak  Usia 
Sekolah

Parent Teacher Meeting
(Rabu, 31 Agustus 2022 • Pk. 09:00 WIB)

Di penghujung bulan agustus 2022 ini, 
Noble Academy kembali mengadakan 

Parent teacher meeting (PTM) secara 
online/ daring melalui aplikasi zoom. Sesuai 
dengan namanya, kegiatan ini dihadiri oleh 
para orang tua murid, guru, serta staff dari 
Noble Academy. Parent teacher meeting, 
memberikan pengetahuan kepada orang tua 
dan guru mengenai segala aspek tumbuh 
kembang anak, dan memfasilitasi orang 
tua dan guru untuk berbagi tantangan atau 
masalah yang dihadapi dalam mengasuh 
dan mendidik anak, serta membantu dalam 
memperoleh solusi yang dapat digunakan 
untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 
         

Kegiatan ini dipandu oleh Angelline 
sebagai master of ceremony dan Yemima 
Napitupulu sebagai moderator, keduanya 
merupakan mahasiswa UKRIDA yang 
sedang menjalankan program magang 
di Noble Academy. Kegiatan ini pun 
dibuka dengan doa yang dipimpin oleh 
Bapak Rudi Silitonga, yang merupakan 
salah satu guru di Noble Academy. Lalu, 
diikuti dengan kata sambutan dari  Bapak 
Hari Prasetyo, S.P, M.A, selaku Kepala 
Sekolah Noble Academy. Selanjutnya, 
MC memberikan kesempatan kepada 
moderator untuk memandu sesi materi 
bersama narasumber.
         
Parent Teacher meeting kali ini, 
mengangkat topik mengenai “Strategi 
Mendisiplinkan Anak  Usia Sekolah”, 
dengan mengundang seorang psikolog 
remaja dari Tania Kids’ Center, Ibu Rini 
Purnamasari Yanwar, M.Psi sebagai 
narasumber. Ibu Rini membuka materi 
dengan menjelaskan apa itu kedisiplinan. 
Menurut beliau kedisiplinan merupakan 
perilaku mentaati tata tertib yang ada 
segala aspek kehidupan. Hal tersebut 
terbentuk melalui proses serangkaian 
perilaku yang diajarkan oleh pihak yang 
lebih dahulu memahami kedisiplinan. 
Kedisiplinan memiliki keterkaitan dengan 
pengendalian diri. Nilai kedisiplinan berasal 
dari kesadaran individu itu sendiri.
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Tujuan Kedisiplinan (Charles Schiffer, dalam 
Yasin, 2013), terbagi menjadi 2, yaitu:
1. Tujuan Jangka Pendek, membuat anak 

lebih terkontrol.
2. Tujuan Jangka Panjang, agar anak 

memiliki self-control dan self-direction.

Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan 
dalam mendisiplinkan anak:
1.  Menggunakan kekerasan
2. Memberikan banyak aturan
3. Menyerah
4. Menggunakan teknik disiplin yang sama 

untuk semua anak

Beberapa strategi mendisiplinkan anak:
1.  Orang tua harus terlebih dahulu 

merefleksikan diri dengan mengingat 
dasar-dasar perilaku yang diberikan 
kepada anak yang bertujuan 
mendisiplinkan. Jangan membiarkan atas 
dasar trauma dan rasa dendam di masa 
kecil lalu orangtua melampiaskannya 
kepada anak kita saat ini.

2. Menjadi role model dengan memberikan 
contoh kepada anak atas perilaku yang 
diingin orangtua.

3. Menggunakan komunikasi efektif. Hal 
tersebut disesuaikan dengan usia anak.

4. Belajar untuk mengelola emosi terlebih 
dahulu sehingga orang tua juga dapat 
mengajarkan pengelolaan emosi kepada 
anak.

5. Mengendalikan ekspektasi. Hal tersebut 
dapat dilakukan dengan membuat 
kesepakatan antara orang tua dan 
anak mengenai konsekuensi yang 
harus diterima anak apabila melanggar 
kesepakatan.

6. Konsisten dalam menerapkan seluruh 
aturan

7. Memberikan reward
8. Jelas dalam mengkomunikasikan sebab 

akibat kepada anak.
9. Quality time. Hal tersebut untuk 

membangun deep communication 
sehingga anak dapat terbiasa untuk 
berbicara seperti menceritakan atau 
mengungkapkan perasaan, harapan, dan 
ketakutannya. 

10. Menjadikan latihan disiplin sebagai 
rutinitas dan budaya.

11. Orang tua jangan ragu apabila 
mengalami kesulitan untuk segera 
konsultasi dengan tenaga profesional.

12. Empati. Orang tua harus memperdulikan 
perasaan anak.

Orang tua masih menjadi manusia yang 
terus belajar. Lelah dalam mendisiplinkan 
anak bukanlah suatu hal yang salah. 
Orang tua juga perlu memuji diri sendiri. 
Menyadari bahwasannya sudah menjadi 
individu yang hebat.

“Istirahat gakpapa, 
cape gakpapa, tapi 
jangan menyerah” 

Rini Purnamasari (2022)
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Preparing Generation 
Through Future 
Challenges

Parent Teacher Meeting
(Rabu, 28 September 2022 • Pk. 10:00 WIB)

Tujuan Kegiatan
Menjadi wadah edukasi orangtua dan 
pendidik Noble Academy yang dimana 
pembelajaran yang diterima nantinya akan 
berguna dalam mendidik anak

Hari, tanggal : Rabu, 28 September 2022
Waktu : 10.00-11.00 WIB
Tema  : Preparing Generation   
    Through Future Challenges
Pembicara : Justina Anny Sastradinata 
    SH, M.Pd

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh 
MC dan doa bersama yang dipimpin 

oleh Mr. Rudi. Selanjutnya, kata sambutan 
oleh Mr. Hari selaku kepala sekolah yang 
kemudian dilanjutkan oleh Ibu Julie 
selaku Ketua Parent Association. Kegiatan 
perkenalan pembicara serta pemaparan 

materi di serahkan kepada Moderator. 
Selanjutnya, pembicara dipersilahkan untuk 
memperkenalkan dirinya dan dilanjutkan 
dengan pemaparan materi. Setelah 
pemaparan materi selesai, moderator 
mempersilahkan tanya jawab peserta 
PTM dengan pembicara. Akhir dari sesi 
pemaparan materi yaitu ringkasan dari hasil 
tanya jawab peserta dengan pembicara 
yang kemudian sesi dilanjutkan oleh MC. 
Setelah pemaparan materi, MC memaparkan 
kesimpulan dari materi yang sudah 
diberikan oleh pembicara sekaligus menutup 
kegiatan PTM.
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Berikut ringkasan materi PTM :
Ibu Anny membuka dengan 
memberitahukan kita apa itu disruption, 
yaitu inovasi yang akan menggantikan 
sistem lama dengan cara-cara baru, 
lalu dilanjutkan dengan menjelaskan 
perkembangan revolusi industri dari one 
point zero sampai five point zero, dimana 
dunia berkembang semakin canggih, dunia 
yang sangat cepat berubah. Kemudian ibu 
anny juga menjelaskan adanya metaverse 
yaitu dunia virtual yang memungkinkan 
terhubung dengan siapa saja, dari mana 
saja. Metaverse ini memberikan banyak 
kesempatan positif, seperti membuat 
dunia lebih indah, memiliki kesempatan 
yang baik dalam hal berbisnis, kualitas 
pendidikan, dapat menciptakan avatar 
sendiri/mewujudkan imajinasi dan lain 
sebagainya namun selain dampak positif 
yang diberikan, metaverse juga dapat 
berbahaya, dimana  dapat mengakibatkan, 
konsep diri anak-anak terganggu, tidak 
ada privasi lagi, kejahatan mudah untuk 
dilakukan, teknologi metaverse juga dapat 
mengganggu kesehatan fisik (seperti 
mata), dapat menimbulkan frustasi, stress 
dan depresi, gangguan kepribadian 
antisosial, dan sebagainya. Dan kunci untuk 
menghadapi semua itu atau mempersiapkan 
generasi dalam menghadapi tantangan 
masa depan, perkembangan teknologi yang 
semakin canggih ini adalah relationship 
(relasi antara ortu dengan anak ataupun 
guru dengan murid), mendidik dengan cinta 
(mengajarkan value atau nilai yang benar 
dalam hidup), Jika menurut kita anak salah 
perlu di touch hatinya dulu, baru dibuka 
pikirannya. Kita juga diingatkan bahwa 
orang tua adalah guru pertama bagi anak, 
rumah adalah sekolah pertama bagi anak. 
Kemudian ibu Anny juga memberikan 
pandangan bapak motivator dunia Paul 
Meyer bahwa kalau mendidik yang dibangun 

adalah self motivation, serta konsekuensi 
juga perlu diajar dan dijelaskan, bukan 
dengan sekedar memberikan reward atau 
punishment untuk mendidik, karena anak-
anak akan kecanduan, jika tidak dapat reward 
akan kecewa, begitu punishment, membuat 
anak tidak inisiatif, dapat memberikan 
apresiasi liat kondisi dan situasi, jika hanya 
sekedar memintanya membereskan tempat 
tidur yah sebaiknya reward tidak begitu 
diperlukan. Untuk itu sebaiknya tidak 
menjadikan reward dan punishment menjadi 
cara utama untuk mendidik anak, tetapi 
mari kita belajar bersama “Mendidik anak 
dengan cinta, touch heart mereka lalu buka 
pikirannya”-Anny

Berikut rangkuman sesi tanya jawab :
Dalam membangun komunikasi intim dengan 
anak, orangtua dapat menyesuaikan tempat 
atau kegiatan yang disukai oleh anak. Selain 
itu, mendidikan anak dengan punishment 
akan menimbulkan trauma untuk anak. Hal 
tersebut dikarenakan pengalaman yang 
menyakitkan akan membekas pada diri anak. 
Oleh karena itu, orangtua perlu mengubah 
pola asuh mendidik anak dengan cinta yang 
dimana dapat dilakukan dengan memberi 
motivasi kepada anak. Mendidik anak dengan 
reward juga dapat menimbulkan adiksi. 
Jika anak sudah memasuki usia dewasa 
dan mengharapkan reward dalam setiap 
kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan dan 
anak tidak mendapatkannya, hal tersebut 
akan menimbulkan kekecewaan pada anak. 
Reward dapat diberikan pada hal-hal yang 
penting saja seperti pada saat anak naik 
kelas atau memperoleh suatu prestasi. Orang 
tua perlu membiasakan diri untuk memberi 
motivasi kepada anak dengan kata-kata yang 
sesuai dan intonasi yang disukai oleh anak.
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Passion Project 2022

oleh: Eunike Saliman

Noble Academy menerapkan banyak 
metode pembelajaran, salah satunya 

adalah Project-Based Learning (PBL) yang 
kemudian disebut Passion Project di Noble 
Academy. Metode pembelajaran apapun 
yang diterapkan di Noble Academy memiliki 
satu tujuan yaitu agar peserta didik tertarik 
dengan materi yang disampaikan di kelas 
dan akhirnya mengalami pembelajaran 
yang bermakna, pembelajaran yang dapat 
mengembangkan kemampuan dan diingat 
lebih lama oleh peserta didik. Pembelajaaran 
yang menarik adalah ketika pembelajaran 
melibatkan peserta didik secara aktif. 
Konsep inilah yang diterapkan dalam 
Passion Project, dimana peserta didik 
dilibatkan secara aktif dalam proses belajar, 
bahkan menjadi pemeran utama dalam 
pembelajaran. Peserta didik mendapat 
kesempatan besar untuk memilih apa 
yang ingin mereka pelajari, berdasarkan 
kegeramaran atau rasa ingin tahu mereka, 
dengan cara mengerjakan proyek yang 
terstruktur. Alih-alih sebagai sumber belajar 
atau penyedia materi, guru berperan 
sebagai fasilitator yang mengajarkan cara 

belajar mandiri sehingga peserta didik 
memiliki kemampuan belajar mandiri untuk 
mempelajari apapun yang mereka sukai. 
Sejak dimulai dari tahun 2018, Passion 
Project telah menjadi metode belajar 
yang khas dan diminati oleh peserta didik, 
khususnya peserta didik gifted di Noble 
Academy. 

Sampai bulan September 2022 ini, peserta 
didik kurikulum gifted, kelas 8-9 sekolah 
menengah pertama Noble Academy telah 
mengerjakan satu project dan sedang 
dalam proses mengerjakan proyek kedua. 
Project pertama tahun ajaran 2022-2023 ini 
mengangkat topik yang berkaitan dengan 
Sustainable Development Goals (SDG) atau 
Tujuan Pembanguaan Berkelanjutan (TPB). 
Terdapat 17 tujuan dan sasaran global yang 
termuat dalam TPB/SDGs dan sedang 
dikerjakan oleh negara-negara berkembang 
dan maju di dunia hingga tahun 2030. 
Masing-masing peserta didik SMP Noble 
Academy mengkontribusikan pemikian 
mereka melalui proyek yang dikerjakan 
selama lima minggu berkaitan dengan satu 
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dari antara 17 tujuan dan sasaran global 
yang mereka minati. Tujuan global yang 
terpilih antara lain adalah quality education, 
gender equality, affordable and clean energy, 
climate action, life of land, and responsible 
consumption and production. Peserta 
didik telah menampilkan hasil riset yang 
dikumpulkan dari beragam sumber online 
untuk mendukung ide penyelesaian masalah 
TPB yang muncul di sekeliling mereka dengan 
bukti-bukti yang akurat, yaitu pada minggu 
ke lima dalam sebuah student showcase yang 
dihadiri oleh seluruh peserta didik Noble 
Academy, guru, staff, dan orang tua peserta 
didik. Bukan hanya hasil riset dalam bentuk 
pemaparan atau video, ada juga peserta didik 
yang mendemonstrasikan hasil eksperimen 
produk sebagai salah satu ide penyelesaian 
masalah yang berkaitan dengan life on land, 
yaitu alat penyaring air untuk mengairi 
tanaman di dalam rumah menggunakan air 
dari atap rumah yang bocor. Pemaparan para 
peserta didik dengan topik gender equality 
dan responsible consumption and production 
juga telah menyadarkan audiens tentang 
hal yang sangat dekat dengan kehidupan 
sehari-hari, yaitu pentingnya memperlakukan 
manusia dengan adil tanpa diskriminasi jenis 
kelamin dan tentang konsumsi makanan yang 
bijak untuk kesejahteraan bahkan kesehatan 
manusia dan lingkungan. Sedangkan, peserta 
didik yang membawakan pemaparannya 
dengan topik affordable and clean energy 
telah mampu memberikan kita pengetahuan 
yang jelas tentang sumber energi mudah 
diperbarui yang berguna dan juga dapat 
mendukung kelangsungan hidup yang sehat 
bagi lingkungan.

Peserta didik bebas memilih topik yang 
sesuai dengan minat masing-masing 
untuk proyek kedua, bahkan jika topik 
tersebut tidak termasuk pada tujuan 
pembanguan berkelanjutan. Proyek 
kedua ini masih berlangsung dan 
ditargetkan selesai pada minggu kedua 
bulan Oktober, tepatnya pada tanggal 
13 Oktober 2022. Menariknya, pada 
proyek kedua ini ada peserta didik yang 
mengangkat topik yang merupakan 
hasil dari evaluasi dirinya pada proyek 
sebelumnya, yaitu tentang motivasi diri 
agar menjadi insan yang produktif. Hal 
ini menjadi bukti bahwa passion project 
juga menjadi sarana bagi peserta didik 
untuk belajar memperbaiki kualitas diri, 
mencari solusi bagi masalah diri sendiri 
maupun komunitas, selain mengisi 
pengetahuan dan mengembangkan 
kemampuan diri. Semua nya 
itu dilakukan melalui kegiatan 
pembelajaran yang mempromosikan 
kemampuan belajar mandiri secara 
terstruktur dalam passion project.
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Salah satu Single Course yang diadakan secara onsite adalah Science Technology 
Engineering and Math atau yang sering di kenal dengan STEM. STEM untuk grade 1-3 

setiap Sabtu pukul 09.00-11.00 WIB dan untuk grade 7-9 setiap Sabtu pukul 11.00-13.30. 
WIB dengan Mr Josua Handoko sebagai pengajarnya. 

STEM

oleh: Elly Kusumastuti

Untuk grade 1-3 pasa siswa  belajar 
tentang makhluk hidup. Bagaimana 
tanaman dapat tumbuh dan tentang 
tubuh manusia. Mereka sangat antusias 
mengeksplorasi konsep tubuh manusia 
dan belajar tentang banyak organ 
vital, terutama jantung. Siswa belajar 
tentang apa yang dilakukan jantung dan 
fungsinya dan membuat replika cara 
kerjanya menggunakan botol, sedotan, 
dan air yang diberi pewarna merah. 
Dan juga pada struktur dan fungsi 
tangan dan kaki. Para siswa belajar 
tentang bagian-bagian tangan manusia 
dan membuat replika tangan untuk 
melihat apa yang dilakukan tulang dan 
persendian dalam hal gerakan tangan.

Sedangkan untuk grade 7-9 para siswa juga sangat 
antusias dalam mengeksplorasi konsep kimia 
dengan mempelajari apa itu reaksi/perubahan 
kimia dan perbedaannya dengan perubahan fisika. 
Selain itu, siswa mempelajari indikasi terjadinya 
suatu reaksi kimia dan mengamati contoh nyatanya 
dengan menggabungkan baking soda dan baking 
powder dengan berbagai cairan/benda yang biasa 
digunakan, seperti sabun dan cuka. Para siswa 
menggabungkan dua konsep yang dieksplorasi di 
sesi sebelumnya: kepunahan besar dan reaksi kimia. 
Selain itu juga mempelajari implikasi kehidupan 
nyata dari pemanasan global dan mengamati 
bagaimana gas rumah kaca berkontribusi terhadap 
pemanasan global dengan bereksperimen dengan 
menciptakan dan menjaga karbondioksida dan 
mengamati bagaimana ia menyimpan panas di 
dalam wadah dibandingkan dengan udara normal.

Para siswa yang mengikuti kelas STEM berasal dari sekolah Tzu Chi, Icthus, Penabur 
International, Bunda mulia serta dari kota Serang dan Yogjakarta.
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Creative Writing

Di dalam kelas Academic Writing, materi 
dimulai dengan pengenalan struktur kalimat 
lengkap, efektif dan sistematis. Siswa belajar 
dan berlatih dalam hal penggunaan tanda baca 
yang benar, kapitalisasi, serta penggunaan 
fungsi kalimat. Setelah itu, siswa dikenalkan 
dengan sistematika paragraf dan diikuti oleh 
penulisan esai.

Kelas Creative Writing tidak kalah seru 
Journaling Prompts sebagai pembuka di awal 
semester. Menulis jurnal mengasah kecerdasan 
emosi anak selain turut menjadi latihan berpikir. 
Para siswa juga menulis cerita sesuai dengan 
kreativitas mereka masing-masing. Latihan 
membaca juga turut diberikan, di mana siswa 
akan diminta untuk menuliskan alternate ending 
dari cerita yang sudah dibaca.

Semester ini, Noble Academy membuka dua kelas menulis untuk Elementary, yaitu 
Academic Writing dan Creative Writing. Kedua-duanya dalam bahasa Inggris baik 

secara tertulis maupun pengantar. Kelas diikuti dengan antusias oleh para peserta didik 
Grade 5 yang cerdas, kreatif dan asyik.

oleh: Morra Quatro
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Calendar Academic 2022
October - November - December

*tentative
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Blended Learning
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Noble Birthday 2022Noble Birthday 2022

October 

Eunike Saliman

Debby Kilare

Aligya Keiko

Morra Quatro

Davenee Delaney 
Tedja

Kent Skyler 
Jonathan

Naomi Aping

Isaac Sean Norman Rudi Silitonga

Hana Sophia 
Nathania

Dion Jeremiah 
Dinar

November

Desember

4 4

5

10 16

8

19

12

21

15

31

October - November - DesemberOctober - November - Desember

00 Student StaffNotes:
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Jadwal Baru per October
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