HOMESCHOOLING
KREATIVA Level SMU

MISI

VISI

Islamic | Green | Leadership | Children Friendly | Inclusive
Terwujudnya lembaga pendidikan tingkat menengah yang
menginspirasi siswa untuk menjadi pemimpin berakhlak islami
sesuai potensi dirinya.
1. Mendidik siswa memiliki kecintaan terhadap Al-Qur'an.
2. Mendidik siswa menjadi pribadi yang produktif, bertanggungjawab
dan memiliki semangat berprestasi dalam menghadapi tantangan
masa depan.
3. Memberikan suasana belajar yang nyaman bagi ragam aktivitas
yang menjadi minat siswa.
4. Mendidik siswa agar memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan
lingkungan.
5. Membangun kemitraan dengan orangtua dalam proses
pengembangan potensi setiap siswa.

KURIKULUM
Homeschooling Kreativa adalah homeschooling jenis komunitas
jenjang SMU yang menggunakan kurikulum nasional dengan
mengutamakan fleksibilitas dan pilihan dalam kurikulum
tambahan berbasis pada potensi siswa. Kurikulum pembinaan
Islam dilakukan melalui pembelajaran Aqidah, Alquran dan
halaqoh Ilmu yang akan menjadi inti dari seluruh proses
pembelajaran yang dilakukan.

METODE PEMBELAJARAN
Ceramah
plus

Coaching &
Konseling

Problem
Based
Learning

Project
Based
Talent

Service
Learning

Talent
Based
Project

Blended
Learning

KEGIATAN PEMBELAJARAN
PEKANAN

BULANAN

·Kajian Aqidah
·Kajian Alquran
·Kajian hadits dan halaqoh Ilmu
·Akademik
·Project learning

·Coaching & konseling
project
·Coaching & konseling
bakat dan minat
·Olahraga

PROGRAM UNGGULAN
KELAS X
·Community Learning
Activity : Camping
·Magang kelompok
·Learning from Leaders
#1
·Self development,
project ragam bidang
minat
·service learning project
·School project

KELAS XI

KELAS XII

·Community Learning
Activity : Live in
·Magang personal
·Learning from Leaders
#2
·Project penguatan
bidang minat
·Service learning project
·School project

·Project penguatan
bidang minat
·Project explore
campus
·Service learning
project
·School project

PENJELASAN PROGRAM
ISLAMIC VALUE SHARING SESSION
Kegiatan Pembelajaran aktif tentang Kecintaan terhadap Alquran. Kecintaan
yang membawa ketundukan yang sempurna terhadap Allah dalam perintah
dan laranganNya, termasuk di dalamnya materi aqidah, akhlaq, ibadah dan
siroh.

AKADEMIK
Melatih siswa mengembangkan learning skill melalui mata pelajaran yang
mengacu pada kurikulum 2013. Memenuhi salah satu syarat kelulusan
sehingga setara dan berhak untuk diterima di jenjang Pendidikan selanjutnya.

COMMUNITY LEARNING ACTIVITY
Kegiatan belajar yang dilakukan di lingkungan alami bersama dengan komunitas
masyarakat, mengikuti aktivitas serta belajar pengetahuan dan keterampilan dari
leaders yang ada di masyarakat

INTERNSHIP
Kegiatan belajar yang dilakukan pada sebuah aktivitas kerja alami di ruang usaha
dengan level magang yang sesuai dengan capaian unik siswa.

SELF PROJECT
Kegiatan belajar melalui aktivitas project individu yang berfokus pada pengembangan
diri mengacu pada pembiasaan dalam 7 habits pada habit 1-3

PENJELASAN PROGRAM lanjutan
LEARNING FROM LEADERS
Kegiatan belajar bertema sustainable environment yang dilakukan di ruang
belajar luar sekolah bersama leaders yang telah mencapai produktivitas
di bidang environment di lingkup nasional dan Asia

TEAM PROJECT
Kegiatan belajar melalui aktivitas project tim yang berfokus pada pengembangan
diri mengacu pada pembiasaan dalam 7 habits pada habit 4-6. project bertema
sosial, seni dan budaya dan atau keterampilan khusus

SCHOOL PROJECT
Kegiatan belajar melalui aktivitas project yang berfokus pada misi sekolah

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
Berakhlak
islami

Memiliki jiwa
kepemimpinan

Peduli terhadap
lingkungan

Sadar bakat
dan potensi

Memenuhi
target akademik
Sekolah Kreativa

PERAN ORANG TUA
Secara umum, orang tua berperan dalam mendesain rencana pendidikan
minimal 3 tahun bersama siswa dan sekolah serta berkomunikasi aktif
dengan sekolah terkait desain pendidikan yang dibuat.

KELAS X : SELF DEVELOPMENT
•Membantu siswa menjalankan project selfdeveloment
•Memberi ruang bagi pilihan jalur lulusan dan minat yang dipilih siswa
•Membantu mencari tempat magang bagi siswa/tim
•Memberi ruang/izin dalam kegiatan outing

KELAS XI : THIS IS ME
•Membantu mencari tempat magang bagi siswa sesuai dengan bidang
minatnya
•Memberi ruang/izin dalam kegiatan outing
•Hadir dalam sesi konselling karir siswa

KELAS XII : MY MISSION
•Membantu project explore campus
•Mendukung project individu finding strength
•Hadir dalam sesi konselling karir siswa

Sekolah Kreativa
@sekolahkreativa.bogor
@homeschoolingkreativa
Yasmina - Sekolah Kreativa
08 111 20 22 44
www.sekolahkreativa.sch.id
Jl. Raya Munjul Kayu Manis, RT.03/RW.06,
Kel. Kayu Manis, Kec. Tanah Sereal,
Kota Bogor, Jawa Barat 16169
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