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Mencubit, memukul, bahkan 
menampar memang sudah 
mulai ditinggalkan oleh orang-
tua dalam mendidik anak. Tapi 
bukan berarti tak ada lagi 
orangtua yang masih berlaku 
demikian. Sebab sebagian 
lainnya masih percaya metode 
memukul anak demi membu-
atnya disiplin dianggap sah-sah 
saja. Padahal hal ini jelas men-
imbulkan perdebatan di ka-
langan publik. Nah, menangga-
pi situasi perdebatan semacam 
ini, profesor psikiatri sekaligus 
dosen di State University of 
New York Upstate Medical 
University, Dr Ronald W Pies 
angkat bicara. 
 
Orangtua kerap memukul di 
bagian bokong atau telapak 
tangan sebagai salah satu ben-
tuk hukuman fisik. Kendati tak 
menimbulkan luka, Dr Ronald 
mengatakan hal ini bisa 
mengakibatkan masalah mental 
nan serius bagi si anak. Di lain 
sisi, ada korelasi yang kuat an-
tara hukuman fisik dengan 
penyiksaan anak. 
 
“Memukul seringkali menjadi 

tahap awal lingkaran pen-
yiksaan anak. Alasan orangtua 
untuk mendisiplinkan anak 
biasanya berujung dengan 
pelampiasan kemarahan mere-
ka,” ujar Dr. Michelle Knox, 
profesor psikiatri dari Universi-
ty of Toledo, Ohio, AS, 
Ia  merasa kasus ini sangat 
ironis sebab kalau pemukulan 
terjadi kepada orang dewasa, 
perlakuan tersebut dapat di-
tuntut dan diganjar dengan 
hukuman. Namun giliran dit-
erapkan kepada anak-anak, 
justru dianggap lumrah. 
 
Sementara itu berdasarkan 
temuan National Association 
of Pediatric Nurse Practition-
ers, hukuman fisik sangat 
berisiko memengaruhi pola 
perilaku anak menjadi impulsif 
dan anti-sosial. Anak yang ser-
ing mengalami hukuman fisik 
juga cenderung berperilaku 
kasar saat dewasa.  
 
Kendati hukuman fisik 
umumnya memberikan efek 
langsung saat diterapkan, tapi 
Bun dalam jangka panjang 
justru jadi tidak efektif. Huku-

man tersebut pun diasosiasikan 
dengan peningkatan agresi dan 
menurunkan pendalaman mor-
al untuk berperilaku baik. 
 
Bunda perlu tahu, anak yang 
terbiasa dipukul akan belajar 
bahwa kekerasan fisik merupa-
kan metode yang ‘umum’ 
digunakan untuk me-
nyelesaikan masalah. Itu akan 
terbawa di benaknya sampai ia 
tumbuh besar. 
 
Meski begitu, Dr. Ronald 
percaya, orangtua memang 
tidak memiliki niat buruk ter-
hadap anak-anak mereka. Han-
ya saja, stres yang dialami 
orangtua sering membuat 
mereka langsung memilih 
metode hukuman fisik ya, Bun. 
Ia menyarankan bahwa ada 
metode alternatif lain untuk 
mendisiplinkan anak, seperti 
menggunakan metode ‘time out‘ 
Bun, yaitu mendudukkan anak 
di sebuah kursi dalam jangka 
waktu tertentu untuk me-
renungkan kesalahan mereka. 
 
Source: http://sayangianak.com/

Bila Si Kecil Bersikap ‘Kelewatan’, Perlukah Diberi 
Hukuman Fisik? 
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Seminar Parenting 1 

Perayaan Natal 19 

Pembagian raport 20 

Libur Natal 21-31 

Libur tahun baru  1-6 

Agenda Des 2018 

Happy Birthday 

• Given Joly 3 Dec 15 

• Nadine Cristabel 23 Dec 14 

• Ananda Nathanael 11 Dec 13 

• Marcel Emery 15 Dec 14 

• Marvel Emery 15 Dec 14 

• Lindi Anna 27 Dec 14 

• Evelyn H. 11 Dec  13 

• Catheleen D. 2 Dec 12 

• Majeeda M. 9 Dec 12 

• Benett Aurelio 9 Dec 12 

TK B Marketing & cooking  project : Cooking vegetables soup 
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Bahasa Indonesia 

• Mengenal beberapa huruf 

tertentu Aa – Ll 

• Mengenal perbedaan pada 

gambar 

• Memahami perbedaan 

antara dua hal 

• Menjawab apa yang terjadi 

selanjutnya dari berbagai 

kemungkinan 

Matematika 

• Dapat mengenal angka 1-5 

• Dapat berhitung 

menggunakan benda 

• Dapat menuang biji-bijian 

kedalam tempat penam-

pung 

Sains 

• Percobaan melukis dengan 

udara 

• Mengenal bunyi dan sum-

ber bunyi 

Seni 

• Menggambar 

menggunakan berbagai 

media 

• Membentuk dengan kertas 

• Menjelaskan model/karya 

yang dibuatnya  

Olah raga 

• Berdiri dengan satu kaki 

• Melompat dari ketinggian  

Karakter dan pembiasaan 

• Bersabar membersihkan 

remah remah makanan 

• Meminjam dan memin-

jamkan mainan 

 

Materi Belajar PG 

• Mengenal lambang 

bilangan 

• Membilang banyak benda 

1 – 10 

• Mengenal konsep bilangan  

• Mengklasifikasikan benda 

berdasarkan fungsi, uku-

ran, bentuk & warna 

Sains 

• Menyimak perkataan 

orang lain (bahasa ibu atau 

bahasa lainnya) 

• Mengetahui konsep ban-

yak sedikit 

• Mengklasifikasikan benda 

berdasarkan fungsi, bentuk 

atau warna/ukuran  

• Mengerti dua perintah 

secara bersamaan 

• Mengklasifikasikan benda 

ke dalam kelompok yang 

sama atau kelompok yang 

sejenis atau kelompok 

yang berpasangan dgn dua 

variasi 

Seni 

• Mengkombinasikan 

berbagai warna ketika 

menggambar dan me-

warnai 

• Mengekspresikan diri 

dgn berkarya seni 

menggunakan berbagai 

media 

• Bernyanyi sendiri 

• Memilih jenis lagu yang 

di sukai 

• Menggambar objek di 

sekitarnya 

• Mengkordinasikan mata 

dan tangan untuk 

melakukan gerakan yg 

rumit 

Olah raga 

• Melakukan gerakan 

menggantung 

(bergelayut) 

• Menangkap sesuatu 

Materi Belajar TK A 

Bahasa Indonesia 

• Menyimak perkataan 

orang lain (bahasa ibu dan 

bahasa lainnya) 

• Mengerti dua perintah 

yang di berikan bersa-

maan 

• Memahami cerita yang di 

bacakan 

• Menjawab pertanyaan 

sesuai pertanyaan 

• Menceritakan kembali 

cerita/dongeng yang 

pernah di dengar 

• Mengulang kalimat seder-

hana 

• Memperkaya perbenda-

haraan kata 

• Mengenal lambang huruf 

• Meniru (menuliskan dan 

mengucapkan) huruf A-Z 

Matematika 

• Mengamati benda dan 

gejala rasa ingin tahu 
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English 

• Names of animals 

• Animal’s  babies 

secara tepat 

• Mengkordinasikan mata dan 

tangan untuk melakukan 

gerakan yang rumit 

• Memanfaatkan alat per-

mainan di luar kelas 

• Menirukan gerakan pohon 

tertiup angin 

English 

• Sentence: I can  climb, swing, 

slide, jump, walk, hop 

• Things in the playground 

 



Materi Belajar TK B 

Perayaan Hari Guru 

Bahasa Indonesia 

• Membaca kalimat seder-

hana dengan benar 

• Mengenal konsep seder-

hana dalam kehidupan 

sehari-hari 

• Mengenal perbenda-

haraan kata mengenai 

kata sifat 

• Memecahkan masalah 

sederhana dalam ke-

hidupan sehari-hari 

• Memahami peraturan 

dan disiplin dengan benar 

Matematika 

• Membentuk angka 20-an dan 

menghitung dari 20 -30 

Sains 

• Mengamati dan menentukan 

kendaraan yang bergerak 

didarat, diair, dan diudara. 

• Mengetahui beberapa ken-

daraan yang membutuhkan 

bahan bakar. 

• Membedakan antara ken-

daraan yang cepat dan lam-

bat. 

Seni 

• Menggambar kendaraan. 

• Anak dapat menyusun ben-

tuk geometri 

• Mengenal dan menyebutkan 

warna 

• Mencap gambar  

Olah raga 

• Mengkoordinasikan gerakan 

antara mata, tangan, dan kaki 

• Melatih kecepatan dan kelen-

turan tangan dan kaki 

 

Pada hari Senin 26  

November 2018. ka-

mi telah merayakan 

hari Guru Nasional. 

Terima kasih kami 

ucapkan kepada 

semua orang tua 

yang telah ber-

partisipasi dalam 

perayaan ini.  
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Emosi dan karakter 

• Bekerja sama dengan 

tema 

• Berbagi dengan te-

man 

English 

• There, that, this, 

those, these 

• Number words: 1—

10 

• Fish names 



Galery of the month 

English class: ‘ I can swing, slide, climb, jump’ 

Melukis dengan kelereng 

Menghitung dengan lego 

Percobaan susu pelangi 

Melukis dengan benang 

Latihan Membaca Buku 

Membuat  bangunan dengan lego 

Membaca surah dan doa doa pendek @ Maulid Nabi 


