
 

 

 

 

Mengurangi penggunaan handphone yang bersifat negatif serta mengembangkan kreatifitas anak 

ke arah positif dengan menggunaan teknologi komputer. Proses belajar menyenangkan, dikemas 

dalam bentuk game menarik dan materi latihan disesuaikan dengan aktifitas anak sehari-hari. 

Materi Kursus 

PERTEMUAN KE : MATERI KURSUS RINCIAN MATERI 

 ±1- 2  Pengenalan 

Komputer  

 Paint 

 Mengajarkan tentang pengertian tentang 

komputer, hal apa saja yang bisa dilkaukan 

oleh komputer, menjelaskan tentang 

komponen komputer, aturan penggunaan 

komputer, penggunaan mouse dan praktek 

mewarnai serta menggambar objek di 

software Paint. 

± 3  Penggunaan 

Internet 

 Materi penggunaan internet sangatlah 

penting diajarkan pada anak-anak. Hal ini 

bertujuan untuk menghindarkan anak-

anak mengakses informasi yang tidak baik. 

Adapun materi yang akan di pelajari :  

Pemahaman tentang konsep internet, 

istilah-istilah dasar di Internet dan 

pengertian tentang apa yang semestinya 

anak seusia mereka boleh diakses pada 

jaringan internet, Teknik pencarian 

informasi di Search Engine, Praktek 

membuat akun Email, megirim email, 

menerima email, Reply, Forward, 

attachment dan yang lainnya, Praktek 

penggunaan aplikasi google, seperti 

google drive, google form dan yang 

lainnya, Bermain game bertema 

pendidikan secara online 



 

 

± 4 - 7  Word Untuk 

Anak SD 

 Pada materi microsoft word 

mengajarkan teknik pembuatan 

dokumen sesuai keperluan sekolah. Hal 

ini akan mengajarkan anak-anak 

kreatif membuat berbagai hal untuk 

keperluan di sekolah ataupun di rumah.  

Seperti Mampu membuat surat untuk 

keperluan administrasi sekolah, 

Mampu membuat stiker atau notice 

yang nantinya bisa ditempel pada 

tempat tertentu dengan tujuan 

memberikan informasi dll. 

± 8 - 12  Excel Untuk 

Anak SD 

 Mengajarkan teknik penggunaan 

software pengolah angka sejak dini 

kepada anak-anak. Dengan mengusai 

materi ini, peserta kursus bisa 

mengimplementasikan konsep serta 

rumus yang sudah dipelajari pada 

aktifitas sehari-hari di sekolah atau di 

rumah. 

Misalnya Membuat daftar jadwal 

pelajaran, Membuat daftar jadwal piket 

di Sekolah, Membuat daftar inventaris 

kelas dll. 

± 13 - 14  Power Point 

 Presentasi 

 Materi kursus power point lebih 

mengedepankan pada teknik membuat 

presentasi sesuai aktifitas anak-anak di 

rumah atau di sekolah. Kemudian 

setelah mampu membuat desain slide 

presentasi yang baik, anak-anak akan 

mempresentasikkanya di depan kelas. 

 



 

 

BIAYA KURSUS 

Kelas Regular Rp.1.500.000,- 

Kelas Privat Rp.6.000.000,- 

 

MODUL PDF & VIDEO 

Setiap pertemuan peserta kursus akan mendapatkan materi berupa file pdf dan video 

latihan. Materi tesebut boleh dicopy untuk dibawa pulang dan jika ada kendala saat 

berlatih dirumah, peserta kursus boleh bertanya kepada instruktur atau 

bahkan datang langsung ke tempat kursus. 

 

PERSYARATAN 

Peserta kursus minimal seumuran anak SD dan sudah bisa baca tulis. 
Selanjutnya, tidak ada syarat keahlian khusus yang harus dimiliki oleh calon 
peserta kursus, bahkan mereka yang belum pernah menggunakan 
komputer sama sekalipun boleh ikut kelas ini. 

 


