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Kumparan.com, 

3 Januari 2021

Ringkasan

Cerita pengalaman mengajar

Rusdyanti, guru SDN 002/VII 

Pasar Sarolangun Jambi saat

pandemi. Salah satu yang ia

lakukan adalah dengan mengajak

peran orangtua agar tetap

memperhatikan dan mendampingi

anaknya dalam belajar.

https://kumparan.com/bahri-fs/3-

hal-yang-harus-dilakukan-guru-

dalam-mengajak-orangtua-ada-

tahapannya-1uvJxgyVLtS/full

https://kumparan.com/bahri-fs/3-hal-yang-harus-dilakukan-guru-dalam-mengajak-orangtua-ada-tahapannya-1uvJxgyVLtS/full


Kompas.com, 

6 Januari 2021

Ringkasan

Krista Adayu, guru SDN 06 Gumilir, 

Jawa Tengah membagikan

pengalamannya melibatkan orang tua

dalam pembelajaran. Ia dan para orang 

tua sepakat untuk memakai metode

pembelajaran blended (bauran), daring 

yang dikombinasikan dengan kegiatan

guru keliling. Mereka juga berdiskusi

tentang penumbuhan karakter dan

literasi anak.

https://edukasi.kompas.com/read/2021/

01/06/121937871/blended-learning-dari-

guru-keliling-literasi-hingga-karakter-

siswa?page=1

https://edukasi.kompas.com/read/2021/01/06/121937871/blended-learning-dari-guru-keliling-literasi-hingga-karakter-siswa?page=1


Tribun Jateng, 

8 Januari 2021

Ringkasan

Ratih Widyaningrum Guru SDN 1 

Cilongok dan Fasilitator

Pembelajaran Daerah Tanoto

Foundation berbagi

pengalaman 8 kegiatan untuk

mengembangkan literasi siswa. 

Kedelapan kegiatan mencakup: 

rantai literasi, habit literasi, booming

literasi, mading literasi, pojok baca

dan pojok kreasi, reward literasi dan

one child one book.



Tribun Jateng, 

8 Januari 2021

Ringkasan

Praktik baik Sigit Kindarto guru SMPN 

7 Cilacap. Menurutnya, mata

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

sangat dekat dengan akivitas

keseharian siswa. Guru perlu

memanfaatkan kedekatan lingkungan

ini menjadi tema dalam pembelajaran. 

Dengan pendekatan tersebut, ia

mengarahkan murid-muridnya untuk

menciptakan berbagai jenis kuliner

unik dan memasarkan produk mereka

melalui sosial media. 



Kumparan.com, 

13 Januari 2021

Ringkasan

Anis Septiani, guru SDN Ciandong, 

Ajwa Tengah menghadirkan

seorang dokter untuk

menyampaikan materi indera

pendengaran manusia melalui WA 

group. Setelah belajar dari dokter

tersebut, siswa diberi tantangan

untuk menjadi dokter kecil dengan

mengajak anggota keluarga di 

rumah untuk membersihkan telinga

dengan cara yang benar.

https://kumparan.com/program-

pintar/hilangkan-bosan-belajar-

dari-rumah-siswa-sdn-

ciandong-belajar-jadi-dokter-

kecil-1uy7l7XDRYK

https://kumparan.com/program-pintar/hilangkan-bosan-belajar-dari-rumah-siswa-sdn-ciandong-belajar-jadi-dokter-kecil-1uy7l7XDRYK


Radar Jambi.co.id, 

14 Januari 2021

Ringkasan

Sebanyak 18 kepala sekolah dan

7 pengawas di Kabupaten Tebo

Jambi mengikuti pelatihan

diseminasi mandiri Manajemen

Berbasis Sekolah (12-13/1/2021) .

https://radarjambi.co.id/read/2021/

01/14/26199/kepsek-berperan-

sebagai-manajer-perlu-tahu-dapur-

sekolah-

https://radarjambi.co.id/read/2021/01/14/26199/kepsek-berperan-sebagai-manajer-perlu-tahu-dapur-sekolah-


IDN Times.com, 

14 Januari 2021

Ringkasan

Ratih Hermiyati, guru Matematika 

SMPN 10 Batang Hari Jambi, 

berbagi 5 tips cara mudah belajar 

matematika saat siswa belajar 

dari rumah. 

https://sumut.idntimes.com/science/e

xperiment/arifin-alamudi/5-cara-

mudah-memahami-matematika/5

https://sumut.idntimes.com/science/experiment/arifin-alamudi/5-cara-mudah-memahami-matematika/5


Tribun Jateng, 

14 Januari 2021

Ringkasan

Pendekatan pembelajaran MIKiR

yang diterapkan oleh M Haris Tarmidi, 

guru Kelas VI SDN 1 Puguh, yang 

juga fasilitator Program PINTAR 

Tanoto Foundation. Ia memanfaatkan

daun petai cina sebagai alat untuk

mengajarkan matematika kepada

murid-muridnya.

https://jateng.tribunnews.com/2021/01

/18/uniknya-adaptasi-belajar-di-

rumah-siswa-sdn-1-puguh-kendal-

gunakan-daun-petai-cina

https://jateng.tribunnews.com/2021/01/18/uniknya-adaptasi-belajar-di-rumah-siswa-sdn-1-puguh-kendal-gunakan-daun-petai-cina


Radar Pekalongan, 14 Januari 2021

Ringkasan

Zahlul Rizka, guru MI NU 08 Brangsong, Jawa Tengah, berbagi praktik baik pemanfaatan

grafik organizer (GO) untuk memudahkan siswa menulis teks petunjuk. Berdasar Modul II 

Bahasa Indonesia Program Pintar Tanoto Foundation, GO merupakan grafik visual yang 

menampilkan berbagai ide, konsep, fakta dan istilah dalam satu topik utama. 

Penggunaan GO ini juga mendorong siswa terlibat aktif, menggali informasi, dan

meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi.



Radar Pekalongan, 

14 Januari 2021

Ringkasan

Haryoko Guru Bahasa Jawa SMPN 1 Patean, Jawa Tengah, salah satu sekolah mitra

program Pintar Tanoto Foundation berbagi pengalaman menggunakan wayang angkrek dan 

menerapkan membelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kemampuan pacelathon

(percakapan antara dua orang atau lebih yang dilaksanakan dengan bahasa jawa) muridnya.

https://disdikbud.kendalkab.go.id/pintarberb

agi/2021/01/14/asah-kemampuan-

pacelathon-dengan-media-wayang-angkrek/

https://disdikbud.kendalkab.go.id/pintarberbagi/2021/01/14/asah-kemampuan-pacelathon-dengan-media-wayang-angkrek/


Tribun Jateng, 

14 Januari 2021

Ringkasan

Untuk meningkatkan

komitmen belajar siswa, Krista Adayu

Guru SD Negeri 06 Cilacap dan 

fasilitator Program PINTAR Tanoto

Foundation membuat kesepakatan

dengan murid dan wali murid. Ia

memberikan kesempatan pada orang 

tua dan murid untuk menyampaikan

gagasannya untuk mendukung

kelancaran pembelajaran. Beberapa

kesepakatannya antara lain bentuk

pembelajaran dan penugasan, 

pengembangan karakter dan

literasi, serta life skills siswa.



Tribun Jateng, 

14 Januari 2021

Ringkasan

Lailatul Qodryah, Guru SDN 

Kawunganten, Cilacap, Jawa Tengah 

yang juga merupakan Fasda PINTAR 

Tanoto Foundation mengajarkan

muridnya belajar wirausaha. Murid-

muridnya belajar membuat produk, 

menggunakan aplikasi tik tok untuk

memasarkan produk mereka dan 

mengirimkannya.



RRI.CO.ID, 

19 Januari 2021

Ringkasan

Pendekatan pembelajaran

yang dapat

mengembangkan potensi

siswa dalam berkreativitas

di tengah situasi pandemi

Covid-19 menjadi tantangan

tersendiri bagi guru dan 

kepala sekolah. 

https://waspada.id/pendidika

n/tanoto-foundation-

dampingi-guru-dan-kepala-

sekolah-pembelajaran-aktif/

https://rri.co.id/medan/humani

ora/pendidikan/963399/tanoto-

foundation-dampingi-guru-

dan-kepala-sekolah-

pembelajaran-aktif

https://waspada.id/pendidikan/tanoto-foundation-dampingi-guru-dan-kepala-sekolah-pembelajaran-aktif/
https://rri.co.id/medan/humaniora/pendidikan/963399/tanoto-foundation-dampingi-guru-dan-kepala-sekolah-pembelajaran-aktif


Kumparan.com, 

21 Januari 2021

Ringkasan

Sebanyak 65 guru di Kecamatan

Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Jambi 

mengikuti kegiatan diseminasi mandiri

pelatihan pembelajaran SD/MI 

Program PINTAR Tanoto Foundation 

(19-21/12021). Kegiatan tersebut

didukung Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Tebo untuk mendorong

guru menerapkan pembelajaran aktif

baik dalam dalam pembelajaran

daring maupun luring. 

https://kumparan.com/bahri-fs/ajarkan-

siswa-keterampilan-berpikir-kritis-

1v10hSBKlKj

https://kumparan.com/bahri-fs/ajarkan-siswa-keterampilan-berpikir-kritis-1v10hSBKlKj


Kompas.com, 

21 Januari 2021

Ringkasan

Sampurna, guru SDN 005 Kuala Tungkal, 

Jambi yang juga fasilitator Tanoto

Foundation mendorong siswanya

memiliki kebiasaan membaca. Ia juga 

mendorong siswa melatih kreativitas

dalam menata pojok baca di rumah. 

Setiap siswa yang telah membaca buku

membuat resume dan dimasukkan ke

dalam kotak tabungan ilmu.

https://www.kompas.com/edu/read/2021

/01/21/175443671/praktik-baik-

pendidikan-memindahkan-pojok-baca-

dari-sekolah-ke-rumah?page=all

https://www.jambi-

independent.co.id/read/2021/01/25/582

74/bedol-pojok-baca-dari-sekolah-ke-

rumah-di-tengah-pandemi

https://www.kompas.com/edu/read/2021/01/21/175443671/praktik-baik-pendidikan-memindahkan-pojok-baca-dari-sekolah-ke-rumah?page=all
https://www.jambi-independent.co.id/read/2021/01/25/58274/bedol-pojok-baca-dari-sekolah-ke-rumah-di-tengah-pandemi


Kumparan.com, 

25 Januari 2021

Ringkasan

Nanang Nuryanto, guru kelas V 

SDN 021 Marangkayu untuk

mengajarkan siswanya

komponen penyusun zat tunggal

dan campuran. Ia dan murid-

muridnya melakukan percobaan

laboratorium di teras rumah

masing-masing. Nanang

bersama para guru dan fasilitator

Tanoto Foundation juga aktif

memfasilitasi belajar daring 

melalui program Kukar Cerdas.

https://kumparan.com/program-

pintar/belajar-praktik-dari-rumah-

buat-teras-jadi-laboratorium-

1v2uJsE1y7r/full

https://kumparan.com/program-pintar/belajar-praktik-dari-rumah-buat-teras-jadi-laboratorium-1v2uJsE1y7r/full


Tribun Jateng, 

21 Januari 2021

Ringkasan

Fasilitator MBS Pintar Tanoto

Foundation Amin Hidayat menyoroti

tentang pendidikan di era kenormalan

baru. Agar proses belajar-mengajar

dapat tetap berjalan, PJJ yang 

bervariasi dan kolaboratif bisa

menjadi salah satu solusi.



Kaltim Post, 

21 Januari 2021

Ringkasan

Endang, guru 

kelas IV SD 002 

Balikpapan Utara 

mengatakan

dengan ikut terlibat

dalam

pembelajaran, 

orang tua dapat

menemukan cara-

cara yang paling 

tepat untuk

mendampingi

anaknya belajar di 

rumah. 



Tribun Jateng, 

21 Januari 2021

Ringkasan

Didi Hari Purwantoro, Guru SDN 

Cilacap, Jawa Tengah yang juga 

Fasda Program Pintar Tanoto

Foundation, melatih siswanya untuk

berpikir kritis dan menghadirkan

pembelajaran di rumah

yang bermakna untuk para 

siswanya.



Kaltim Post, 25 Januari 2021

Ringkasan

Hermi Syafrudin, guru kelas VII SMPN 1 Bontang, Kalimantan Timur, berbagi praktik baik

Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan mengidentifikasi informasi dari puisi rakyat

menggunakan unsur MIKiR.



Kompas, 

27 Januari 2021

Ringkasan

Gumanti, guru SMPN 5 Batan, 

Bengkalis, Riau berbagi

pengalaman tentang peran

TPMPS (Tim Pengembang Mutu

Pendidikan Sekolah) untuk

memastikan kegiatan belajar dari

rumah dapat terjaga kualitasnya.

https://edukasi.kompas.com/read/20

21/01/27/205202571/bentuk-tim-

pengembang-mutu-untuk-menjaga-

kualitas-belajar-dari-

rumah?page=all&fbclid=IwAR2VFs0

skSJgk7E9MUUEv2PdTIVrQxnamY

6AZ2S_2fgTocOcDvcZCcwnw_g

https://edukasi.kompas.com/read/2021/01/27/205202571/bentuk-tim-pengembang-mutu-untuk-menjaga-kualitas-belajar-dari-rumah?page=all&fbclid=IwAR2VFs0skSJgk7E9MUUEv2PdTIVrQxnamY6AZ2S_2fgTocOcDvcZCcwnw_g


Jambi Ekpress, 

28 Januari 2021

Ringkasan

Kabupaten Muaro Jambi bangga

terpilih menjadi salah satu

Kabupaten dari Program PINTAR 

Penggerak Tanoto Foundation. 

Program pendidikan Kabupaten

Muaro Jambi diorientasikan pada

segala upaya mempersiapkan

sumber daya manusia (SDM) yang 

siap menopang pembangunan

daerah. 

https://jambiekspres.co.id/read/2021/01

/28/40796/program-pintar-penggerak-

munculkan-harapan-kemajuan-

pendidikan-di-bumi-sailun-salimbai

https://jambiekspres.co.id/read/2021/01/28/40796/program-pintar-penggerak-munculkan-harapan-kemajuan-pendidikan-di-bumi-sailun-salimbai


Tribun Jateng, 

28 Januari 2021

Ringkasan

Okki Krishna Satyarini guru SMP 

Yos Sudarso, Jawa Tengah 

berbagi pengalamannya dalam

menggunakan unusr MIKiR dan

teknik gamifikasi. Teknik ini

memudahkan dirinya untuk

mengecek dan meningkatkan

partisipasi aktif siswa.



Tribun Jateng, 

28 Januari 2021

Ringkasan

Ulfatun Nadhifah menerapkan

unsur MIKiR untuk

mengajarkan musik kepada

murid-muridnya. Metode

pembelajaran aktif ini terbukti

mampu mengatasi kejenuhan

siswa selama belajar di rumah.



Kompas, 

29 Januari 2021

Ringkasan

Anik Widiastuti, dosen Universitas

Negeri Yogyakarta dan fasilitator

dosen mitra Program PINTAR 

berbagi 2 upaya yang dapat

dilakukan untuk membantu

pemerintah menghilangkan

intoleransi di sekolah. Pertama, guru 

dapat menerapkan metode reflective 

learning. Kedua, Perguruan Tinggi 

dan lembaga pendidikan membuat

pelatihan tentang toleransi dan

kebhinekaan untuk guru. 

https://edukasi.kompas.com/read/20

21/01/29/145558771/dukung-mas-

menteri-menghapus-dosa-

intoleransi-pendidikan-kita?page=1

https://edukasi.kompas.com/read/2021/01/29/145558771/dukung-mas-menteri-menghapus-dosa-intoleransi-pendidikan-kita?page=1


Guru harus terus belajar, seperti

mengikuti pelatihan ini. Outputnya

diharapkan siswa di Kabupaten Tebo

dapat berprestasi. Pembelajaran

yang baik dapat menjadikan siswa

berkualitas. 

Sindi, SH., MH Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Tebo memberi apresiasi

kepada para guru yang melakukan

diseminasi mandiri pelatihan

Program PINTAR – Kumparan.com 

(21/1/2021).

Grafik Organizer (GO) yang saya

dapatkan dari pelatihan Modul II 

Bahasa Indonesia Program Pintar

Tanoto Foundation sangat efektif

memudahkan siswa menulis teks

petunjuk dan mendorong mereka

terlibat aktif, menggali informasi, 

dan meningkatkan kemampuan

berpikir tingkat tinggi.

Zahlul Rizka, Guru MI NU 08 

Brangsong, Jawa Tengah 

menerapkan GO dalam PJJ yang 

dia fasilitasi – Tribun Jateng

(14/1/2021).


