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TENTANG KUMON

Program bimbingan belajar 
terbesar di dunia
Cinta seorang ayah kepada putranya melahirkan 
Metode Belajar Kumon. Pada tahun 1954, Toru Kumon, 
seorang guru matematika di Jepang menciptakan 
lembar kerja matematika yang ditulis dengan tangan 
untuk putranya yang duduk di bangku kelas 2 SD, 
untuk mengembangkan kemampuan menghitungnya 
secara terus-menerus. Hasilnya, ia mampu mencapai 
level diferensial dan kalkulus integral beberapa bulan 
sebelum ia naik ke kelas 6 SD.
Setelah lebih dari setengah abad, filosofi Toru Kumon 
terus menyebar secara global dan kini telah membantu 
lebih dari 4 juta siswa untuk mengembangkan 
kemampuan untuk mencapai target dan impian 
mereka. Tepat pada saat ini, seseorang, disuatu tempat 
di belahan dunia sedang belajar melalui Metode 
Belajar Kumon.    
Di Kumon, kami percaya pada potensi yang terdapat 
pada masing-masing dan setiap anak. Anak-anak bisa 
maju tanpa dipengaruhi oleh usia dan tingkatan kelasnya. 
Setiap waktu seorang anak secara bebas menghadapi 
tantangan yang belum pernah mereka ketahui atau 
alami sebelumnya, mereka menjalani proses yang 
membuat perkembangan kemampuan mereka menjadi 
maksimal, dengan sense of achievement yang kuat. 3
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LEMBAR KERJA KUMON

Belajar mandiri difasilitasi oleh penyusunan lembar kerja secara konstan

Lembar kerja Kumon disusun dengan sangat small steps  
Lembar kerja Kumon disusun dengan sangat small steps, sehingga memungkinkan 
siswa untuk maju secara lancar dari soal-soal yang mudah ke soal-soal yang sulit 
dan akhirnya menuju pembelajaran materi-materi SMA dengan mandiri.   

Lembar kerja direvisi melalui pembelajaran dari siswa  
Sejak lembar kerja asli yang diciptakan Toru Kumon pada tahun 1954, informasi 

seperti reaksi siswa terhadap lembar kerja dan masukan dari para Pembimbing 
secara kontinu telah menjadi catatan ketika 

merevisi lembar kerja. Dengan 
belajar dari para siswa dan 
Pembimbing, lembar 
kerja secara kontinu 
dikembangkan agar lebih 
efektif untuk belajar  
secara mandiri.
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PEMBIMBING KUMON

Peran Pembimbing Kumon adalah untuk menggali potensi 
pada setiap individu

Lembar kerja Kumon didesain agar siswa maju melalui 
pembelajaran secara mandiri. Meskipun begitu, ada kalanya 
siswa menemukan soal-soal yang tidak mereka pahami atau 
mereka tidak mampu menyelesaikan soal tersebut sendiri. 

Pada saat seperti ini, Pembimbing Kumon tidak menyuapi 
siswa dengan metode problem-solving. Justru, Pembimbing 

mengamati seberapa jauh pemahaman siswa sebelum 
memberikan petunjuk kepada mereka. Pembimbing akan 

menunjukkan contoh soal kepada siswa atau materi yang sebelumnya 
sudah dipelajari siswa untuk membantu mereka memecahkan soal sendiri. 

Dengan begitu, siswa akan menikmati perasaan berhasil dan mampu menguasai materi 
baru secara mandiri. 

Pembimbing Kumon mengamati kemampuan masing-masing siswa dan menggali 
potensi mereka. Pembimbing fokus pada siswa secara individu, memberikan perhatian 
pada kemampuan akademik, personal dan cara mereka menyelesaikan lembar kerjanya. 
Pembimbing kemudian memberikan support yang efektif untuk memastikan bahwa sebuah 
level benar-benar tepat bagi setiap siswa. 

Pembimbing Kumon menyampaikan perkembangan setiap siswa tanpa membandingkannya 
dengan siswa lain, melalui pemberian pujian dan dorongan. Bersamaan dengan itu, mereka 
bekerja sama secara erat dengan Orangtua untuk memantau perkembangan setiap siswa. 
Ini dikarenakan para Pembimbing yang berdedikasi, yang mengharapkan pertumbuhan 
siswa-siswa mereka dengan sungguh-sungguh, yaitu mereka bisa merasakan manfaat 
Metode Kumon secara nyata. 



Pengumpulan 
lembar kerja 
- Anak akan 

mengumpulkan 
lembar kerja 
setelah selesai 
dikerjakan untuk  
dikoreksi. 
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Belajar di kelas
- Di kelas, anak akan menyelesaikan 

lembar kerja yang telah diberikan. 

- Lama belajar saat mengerjakan 
lembar kerja tergantung materi yang 
dikerjaan saat itu. 

- Di masa awal belajar di Kumon, 
umumnya anak belajar 30 menit  
per subyek.    
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Menerima 
lembar kerja 
hari ini
-  Saat datang, 

anak akan 
menyerahkan 
lembar kerja 
yang telah 
dikerjakan di rumah 
dan menerima lembar kerja 
hari ini untuk dikerjakan  
di kelas. 
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Alur Belajar

Berikut ini merupakan karakteristik alur belajar untuk siswa Kumon. Tergantung di setiap kelas, akan ada variasi  
alur belajar:
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Memperbaiki kesalahan dan 
mendapatkan nilai 100
- Apabila ada kesalahan pada lembar 

kerja, anak akan melakukan 
perbaikan, kemudian 
akan diberikan tanda.

- Hal ini 
membuat anak 
mendapatkan 
nilai 100 untuk 
setiap lembar 
kerja yang telah 
diselesaikan.
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Membawa Pekerjaan Rumah
- Untuk memaksimalkan 

kegiatan belajar 
serta membentuk 
kebiasaan belajar 
yang baik, lembar 
kerja diberikan 
untuk dikerjakan di 
rumah di luar  
hari kursus.
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Mengerjakan lembar  
kerja di rumah
- Anak harus 

mengerjakan 
lembar kerja di 
rumah dengan 
lingkungan yang 
mendukung untuk 
terbentuknya 
konsentrasi.
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Pencatatan  
hasil belajar
- Waktu penyelesaian 

dan nilai di setiap 
lembar kerja akan 
dicatat.

- Apabila anak belajar lebih 
dari satu subyek, langkahnya  
akan sama.
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Bahasa InggrisMatematika
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Program Matematika

Mengembangkan kemampuan belajar  
mandiri matematika SMA  
Matematika adalah mata pelajaran yang memerlukan 
akumulasi pengetahuan dengan cara berlatih. Bertujuan untuk 
mempelajari matematika SMA dengan mudah (persamaan 
dan kalkulus integral), siswa akan memperkaya kemampuan 
berhitung, menanamkan kemampuan analisa matematika 
dan mengembangkan kemampuan berpikir. Hal ini akan 
menuntun mereka untuk mengembangkan kemampuan 
memecahkan berbagai persoalan yang akan mereka hadapi 
di dunia nyata.

Keunggulan Program Matematika
Program Matematika terdiri dari 20 level dari Level 6A 

sampai dengan Level O ditambah 5 level tambahan. 
Fokus lembar kerja ini adalah mengembangkan 
kemampuan berhitung tingkat tinggi yang berguna 
untuk konsep matematika lainnya. Dengan 
menghindari soal-soal yang tidak diperlukan 
dalam matematika, program 
Matematika Kumon 
bertujuan untuk membuat 
siswa mempelajari soal 
persamaan dan kalkulus 
integral secepat mungkin 
secara mandiri. 

Kalkulus Integral dan Persamaan 
Diferensial

Tempat Kedudukan, Barisan dan 
Deret, Limit dan Turunan

Trigonometri, Persamaan Garis, 
Lingkaran

Fungsi Logaritma, Kalkulus 
Diferensial dan Integral

Macam-macam Fungsi  
(Fungsi Kuadrat, Pecahan, 

Irasional dan Eksponen)

Pemfaktoran Tingkat Tinggi, 
Teorema Sisa, Teorema Faktor

Pemfaktoran, Persamaan Kuadrat 
dan Fungsi Kuadrat

Persamaan Majemuk, 
Fungsi dan Grafik

Empat Operasi Aritmetika pada Bilangan Positif 
dan Negatif, Persamaan Linear

Pecahan (Empat Operasi Aritmetika, Soal Cerita) 
dan Bilangan Desimal

Pecahan

Perkalian, Pembagian dan Pengenalan Pecahan

Tabel Perkalian, Perkalian dan Pembagian Dasar

Penjumlahan Bersusun dan Pengurangan

Penjumlahan dan Pengurangan

Penjumlahan Dasar

Menulis Bilangan sampai dengan 120, 
Pengenalan Penjumlahan

Menulis Bilangan sampai dengan 50 

Membaca Bilangan sampai dengan 50 

Membaca Bilangan sampai dengan 10
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K 

J

I

H

G

F

E

D
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B

A
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3A
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5A

6A



Program Bahasa Inggris (EFL)

Mengembangkan Kemampuan pemahaman bacaan 
berbahasa Inggris
Tujuan dari program EFL adalah untuk mengembangkan 
kemampuan pemahaman bacaan tingkat tinggi. Program 
ini telah didesain untuk siswa yang bahasa ibunya  
bukan bahasa Inggris dan disusun secara seksama  

untuk menanamkan kesenangan membaca dalam 
bahasa Inggris. Seiring dengan majunya materi 

pembelajaran siswa, maka mereka akan memperoleh 
keterampilan belajar mandiri saat mengembangkan 

kemampuan bacaan tingkat tinggi dalam bahasa Inggris.

Keunggulan Program EFL
Program EFL terdiri dari 21 level. Untuk membuat siswa dapat 
membaca dengan mandiri, maka program ini telah disusun agar 
siswa bisa melihat ke CD textbook sambil mendengarkan suara 
dalam bahasa Inggris yang terdapat di 
dalam CD. Di dalam CD textbook 
terdapat terjemahan dalam 
bahasa ibu untuk kata-kata 
baru bahasa Inggris. 

Di dalam lembar kerja juga 
terdapat catatan kaki yang 
berisi penjelasan dan uraian 
untuk ungkapan-ungkapan 
sederhana.

Stage I

Siswa memperoleh kemampuan pemahaman 
bacaan yang lebih luas dengan membaca cerita 

yang lebih panjang dan esai yang terdiri dari 
1000 hingga 1200 kata per 10 lembar kerja.

Siswa dapat memperluas kosa kata mereka 
dengan membaca esai mengenai berbagai macam 

topik dan cerita-cerita asli. 

Siswa memperoleh kemampuan pemahaman bacaan 
dengan membaca cerita dan esai yang memuat 

kosakata, ungkapan dan elemen  grammar yang baru.

Siswa dapat membaca dan memahami cerita pendek 
dan esai yang dikutip dari buku atau majalah yang  

terdiri dari 500 – 800 kata dalam  10 lembar kerja.

Siswa dapat memahami dan membuat kalimat  
majemuk dan kalimat yang menggunakan infinitive,  

tenses dan elemen grammar yang lain.

Siswa dapat membaca dan memahami cerita pendek  
yang terdiri dari 300 – 400 kata.

Siswa dapat memahami dan membuat kalimat  
sederhana.

Siswa dapat membaca dan memahami cerita pendek yang 
terdiri dari 150 – 250 kata.

Siswa menguasai ungkapan dasar dalam bahasa Inggris yang 
digunakan sehari-hari.

Siswa terbiasa dengan kosakata dasar seperti personal pronoun 
dan artikel yang sangat penting dalam membuat kalimat.

Siswa dapat membaca dan menulis kata, frasa, dan kalimat.

Siswa dapat memahami arti dari kata, frasa, dan kalimat yang 
telah mereka latih.

Siswa dapat mengingat dan mengucapkan kata, frasa, serta 
kalimat sambil melihat gambar dan tulisan.

Siswa dapat memahami arti dari kata, frasa, dan kalimat yang telah 
mereka latih.

Stage V

Stage IV

Stage III

Stage II

Stage VI
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Malaysia



  Indonesia
Kumon DI SELURUH DUNIA

Manfaat dari belajar Kumon masih saya rasakan sampai dengan saat ini, 
yaitu ketika saya menerima beasiswa Monbukagakusho dari Pemerintah 
Jepang. Ilmu yang sudah saya dapat di Kumon sangat membantu saat 
belajar Matematika di Tokyo, sehingga saya tidak mengalami kesulitan.

Luthfan, 19 tahun

Saya suka bahasa Inggris Kumon karena setiap lembar kerja memiliki cerita 
tersendiri. Selain menyajikan bacaan yang menarik, hal ini membantu untuk 
memperluas kosakata dan meningkatkan pengetahuan saya. Saat ini, 
saya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang guru saya tanyakan di 
sekolah karena saya telah mempelajarinya di Kumon. 
Set Jing Ying, 16 tahun

Kumon menghilangkan rasa takut belajar dan membantumu 
menyadari bahwa, kamu bisa melakukannya! Saya merasakannya 
setelah saya menyelesaikan Kumon, saya merasa bangga dan senang 
atas diri saya. Saat teman-teman di kelas bertanya bagaimana saya 
bisa menjadi pintar di pelajaran Matematika, saya selalu bilang, belajar 
di Kumon!    

Yuvraj, 12 tahun
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Cara 
mengikuti 

Kumon

Hubungi kelas Kumon terdekat

Buat perjanjian untuk mengikuti  
orientasi pengenalan

Anak mengikuti Tes Penempatan 
dan Orangtua menerima penjelasan 
bagaimana membangun kemampuan 
anak melalui Kumon

Info lebih lanjut

tel: 62-21-8590-1772    http://id.kumonglobal.com

Biaya Pendaftaran*
Rp. 250.000 ~ Rp. 280.000

Biaya Kursus Bulanan*
Rp. 320.000 ~ Rp. 470.000

*sesuai wilayah/area
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