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Assalamu’alaikum
Pendidikan tidak selalu identik dengan sekolah (schooling).
Pendidikan merupakan proses transfer nilai, pengetahuan, dan
ketrampilan dari generasi tua kepada generasi muda untuk hidup
sejahtera pada zamannya. Perlu kiranya, kita harus sanggup mendasain pendidikan untuk masa depan. Dengan demikian, maka format
pendidikan haruslah fokus, memiliki arah, tujuan (purpose), target
serta imajinasi kehidupan yang diidealkan di masa depan. Pendidikan
harus sanggup menghasilkan produk anak terdidik, karena pendidikan
mempunyai andil besar dalam mempertanggungjawabkan kondisi
moralitas bangsa dan kualitas SDM. Tepatlah kirannya kalau pendidikan dapat disebut sebagai human capital.
Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia yang
kemudian “diobati” dengan reformasi, ternyata diikuti pula oleh
beberapa anomali yang bersifat kontraproduktif, yakni krisis etika
dan moralitas yang semakin akut. Dan dekadensi moral merupakan
penyebab keterpurukan bangsa yang dulu dikenal sebagai bangsa
yang santun dan taat beragama. Aneh memang, bangsa dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan melandaskan falsafah negaranya
pada Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata menjadi negara yang paling korup di Asia dan di dunia. Angka Human Development Index
(HDI) kita juga tertinggal jauh dengan negara yang dulunya belajar
dengan kita.
Prestasi juga semakin menurun dan citra yang buruk merupakan ironi bagi kita. Konon, krisis multidimensional salah satu
penyebabnya adalah masih dimarginalkannya pendidikan sebagai
faktor perubah nasib bangsa. Perubahan bangsa baik yang mengarah kepada kemajuan maupun yang mengarah kepada kemunduran
merupakan masalah yang terkait langsung maupun tidak langsung
dengan penyelengaraan pendidikan, baik formal, maupun informal.
Pendidikan sebagai human capital akan menjadi suatu aset dan berperan sebagai agen perubahan sosial yang akan mampu membawa
dan mengarahkan seseorang (penduduk Indonesia) pada umumnya
untuk meraih masa depan yang gemilang berkeadilan dan sejahtera.
Situasi dan kondisi moral dan etika bangsa yang terpuruk
secara kolektif tersebut diatas menjadi sebuah tanda tanya besar
bagi bangsa ini. Bukankah pendidikan agama telah menjadi materi
wajib yang harus diajarkan sejak dari SD hingga Perguruan Tinggi.
Memang tidaklah fair, kalau kesalahan tersebut hanya ditumpukan
pada dunia pendidikan semata. Karena ada faktor-faktor lain, sebagai
akibat dari tekanan sosial-ekonomi yang sedemikian keras juga ikut
memengaruhi, memberi andil dalam terjadinya kemunduran dan
dekadensi etika dan akhlak.
Dalam konteks ini diperlukan re-orientasi pendidikan yang
mampu memperbaiki problem pendidikan yang sedang dihadapi.
Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan mengintegrasikan
konsep pendidikan masa depan secara cermat dan matang. Dengan
demikian kita harapkan ada perubahan yang signifikan, terutama
cara pandang memandang pendidikan yang tidak sebelah mata, akan
tetapi pendidikan di prioritasikan sebagai human investment yang
akan berguna di kemudian hari.
Itulah tema utama yang kita angkat pada edisi kali ini. Tentu
masih ada rubrik lain yang menarik, seperti wawancara seputar kurikulum 2013 dengan Drs. Mohammad Naim, M.Pd, yang mengupas
panjang kelemahan dan kelebihan kurikulum 2013.
Rubrik-rubrik lainnya tetap hadir seperti biasa, yang sayang
jika dilewatkan. Selamat membaca.
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Sekolah Bonek
Napak Tilas

“Dengan ‘bondho nekad’ (bonek),
anak-anak Pemuda Muhammadiyah
bersikukuh bagaimana caranya agar
bisa mendirikan sekolah. Maka sekitar
tahun 1959 berdirilah SD Muhammadiyah di Genteng, SMP (1962), lalu
SMEA (1963), “

Tamu Sekolah

8

Tamu kita, Drs. Mohammad Naim, M.Pd, MH,
menyatakan bahwa Kurikulum 2006 dan Kurikulum
2013 itu sama-sama KTSP. “Artinya, kurikulum tersebut
dikembangkan oleh satuan pendidikan. Jadi kurikulum
2006 dan 2013 tidak ada nama lain, tetapi sama-sama
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Perbedaan yang
pokok hanya dari standar isi, proses, dan penilaian,”
tuturnya.
4
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Warta Muda

32

Leon McLaod bercerita tentang perbedaan sekolah di
Indonesia dan Australia. “Di Indonesia, sekolah Ne
geri lebih laku dari pada sekolah swasta kan? Nah di
Australia malah sekolah Negeri yang mencari murid,
karena disana sekolah swasta jauh lebih laku dari
sekolah Negeri,” pria bermata biru itu berkata seraya
terkekeh pelan.

suara

HATI

Kritik : OB-nya kurang ramah. Lingkunganya kurang
bersih. Kelasnya kurang dingin.
Saran : Dimohon OB-nya bersikap yang ramah. Sebaiknya kebersihan lingkunganya harus dijaga. Sebaiknya
AC nya lebih dari satu. (Leon / 7D)

Kritik : Pintunya rusak. Stop kontak rusak.
Tembok penuh coretan.
Saran : Pintunya dibenerin biar buka/tutup pintu gampang.
Stop kontak dibenerin supaya bisa digunakan untuk memasang LCD. Temboknya di cat biar kelasnya bagus dan
bersih. (Shofiyah / 9A)

Kritik : Kelas 7E kok dihancurkan? Padahal banyak
kenangan -_Belum ada kolam renang & lapangan futsal. Kantin cuma
satu untuk yang putra, minta ditambah lagi.
Saran : Diberi wifi yang tidak di password. Tempat parkir
ditambah. Tambah AC lagi. Perbaiki gawang yang rusak.
(M.Husein / 7E)

Kritik : Fasilitas kurang memadai. Pelajaran seharusnya
ditingkatkan karena sekolah tempatnya menuntut ilmu!.
Sekolah ini kurang air di kala beberapa waktu.
Saran : Segera diberi apa yang menjadi permintaan siswa.
(Ais/9B)

Kritik : AC tidak pernah dingin. Bangku kurang. Kipas
angin kurang besar. Gordenya di tambah.
Saran : AC ditambah tiap kelas 2. Diberi gorden, bangkunya ditambah. (Yasmin / 8A)

Kritik : Air yang terkadang mati (lantai 3). Pintu kamar
mandi rusak (lantai 3). Ruang UKS belum ada. Lapangan
depan diratakan. Jajan kantin kurang banyak makanan
beratnya.
Saran : Harap stop kontak atau saklar dibenahi. Majalah
kurang berkualitas. (Amalia / 9C)

Kritik : Air dilantai 4 sering habis. Mohon diberi ruangan
buat anak IPM. Kursinya kurang. AC-nya kurang 1. Diberi ruangan untuk lab. matematika dan IPA. Jendelanya
mohon diberi gorden.
Saran : Sekolah bisa menanam banyak tanaman. Sering
mengadakan kerja bakti. (Uuf / 8B)

Kritik : Lampu di kelas mati. Gordenya kurang satu.
Saran : Tolong penjaga kantin ditambah lagi biar antrinya
gak panjang. Hari Jumat mohon pulangnya lebih awal.
(Gading cendana putra / 9D)

Kritik : Sehabis pulang sekolah, kelas tidak pernah dikunci dan dibuat mainan anak-anak. Pagi-pagi kelas selalu
berantakan dan banyak sampah. Kacanya ada yang pecah
karena dibuat mainan salah satu siswa 8F. Kelas 8C selalu
dibuat tempat pacaran.
Saran : Kelas harus dikunci setiap selesai pembelajaran.
Tolong kaca dan gordenya segera dipasang agar nyaman
waktu pelajaran. Kelasnya kurang dingin dan wangi. Kunci
kelas 8C tolong diduplikatkan. (Yusril / 8C)
Kritik : Kantin tidak beraturan dan kurang banyak. Ketika
wudhu biasanya airnya habis.
Saran : Fasilitas sekolah kurang memadai. (Yudhi / 8F)

Kritik : AC kurang dingin. Kurangnya buku pelajaran
kelas 9. Bangku patah dan papan tulis mulai jelek.
Saran : Penambahan AC dan buku baru. Bangku diganti.
Papan tulis dibenarkan/beli baru. (Galang / 9E)
Kritik : lapangan tidak rata. Gawangnya rusak. Mejanya
banyak yang bolong. Saluran air sering macet. Tambah
kantinya. Gurunya sering datang terlambat.
Saran : Seharusnya lapangan diperbaiki. Sarana dan
prasarana juga diperbaiki. Agar gurunya datang tepat
waktu. (Suara / 9F)
Kritik : Jendela dikasih gorden/selambu. Papan tulis dan
pengharum ruangan harap diganti. AC harap diservice
setiap bulan karena panas.
Saran : Seharusnya jendela diberi gorden biar kegiatan
yang ada di luar kelas tidak mengganggu pelajaran. ACnya cepat diperbaiki. (Anal-anak / 9G)
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TOPIK UTAMA

Menggagas
Pendidikan Masa Depan
Pendidikan pada hakekatnya
adalah upaya untuk memosisikan
kedudukan manusia pada tempat
yang sebenarnya. Artinya, tidak
lain adalah agar manusia mampu
meraih dan menemukan kesempurnaan dalam hidupnya. Oleh
karena itu, konsep pendidikan harus
dipikirkan untuk jangka panjang,
bukan hanya kebutuhan sesaat serta
benar-benar dirancang dengan
baik, sehingga tidak tertinggal dengan dinamika masyarakatnya atau
tidak sesuai dengan perkembangan
zaman.
Untuk merealisasikan itu
semua bukanlah sesuatu yang mudah.
Banyak faktor yang saling memiliki
keteri katan. Mulai dari aktivitas
pendidikan, fasilitas dan manajemen
sekolah.
6
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Apabila menghendaki pendi
dikan yang berorentasi ke masa depan, maka diperlukan serangakaian
teori dan konsep yang mampu menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Karena itu mau tidak mau
harus memulai merancang kurikulum
sendiri, dan sarana prasarana serta
manajemen sekolah harus memiliki
keterkaitan ses uai dengan konsep
pendidikannya. “Yang penting adalah
bahwa sistem pendidikan ini cukup
robust untuk bisa menyesuaikan diri
terhadap perubahan-perubahan amat
cepat yang didorong globalisasi. Sehingga hakekat pendidikan akan terpenui diantaranya, upaya membantu
peserta didik dal am mengembangakan potensinya guna menghadapi
problema kehidupan saat ini dan masa
depan,” ujar Sudarusman, ST.
Sistem pendidikan sebagai
konsep dapat didefinisikan sebagai
arsitektur berbagai faktor pendidikan

yang saling terkait satu sama lain
untuk mencapai tujuan pendidikan,
seperti yang diatur dalam UU No. 20
tahun 2003. “Tetapi realita dilapangan dalam mengimplementasikan
masih menghadapi banyak kendala.
Artinya sistem pendidikan cendrung
sentralisasi dan seragam, sehingga
yang terjadi faktor-faktor pendidikan
tidak sesuai dengan situasi setempat.
Dimulai dari tujuan pendidikan, guru,
murid, kurikulum, metode dan lainlain, yang seharusnya merupakan
kesatuan yang tidak bisa dipisahkan
dan fleksibel, menjadikan konsep
pendidikan kaku serta kurang berkembang,” sambung kepala sekolah satu
atap SMP Muhammadiyah 2 dan SMA
Muhammadiyah 10 Surabaya.
Lebih lanjut ia memaparkan,
jika konsep pengelolaan pendidikan
yang dipaksakan secara seragam
akan membuat sekolah tidak kreatif
dan inovatif serta gamang mengambil

TOPIK UTAMA

resiko, sehingga muncul kemalasan
berpikir dan kurang percaya diri
menjadi penyumbang terbesar mengapa sistem pendidikan kita tidak
berkembang dan tert inggal oleh
Negara lain. Ini semua terjadi, karena
program yang dilaksanakan pemerintah berdasar pengalaman di lapangan
masih berorentasi pada spirit progressivisme, sedangkan spirit humanisme
dan konstruktivisme kurang mendapat
penekanan. Artinya, penekanan masih
berorientasi pada intelektual atau
dalam ranah pengetahuan, sehingga
cenderung menempatkan matematika,
fisika segala-galanya sebagai bekal
untuk sukses di masa depan. Tidak
berhenti di situ, program-program
yang bersifat formalitas dalam pelaksanaan evaluasi kompetensi masih
sering terjadi. Akibatnya, para lulusan
yang dihasilkan tidak sesuai dengan
kebutuhan sektor riil dan dun ia
kerja. “Dan yang paling menyedih

kan kecenderungan pendidikan kita
berorentasi untuk “mencari ijazah”,
tandasnya.
Menggagas pendidikan yang
berorentasi ke depan, sekolah patut
memiliki keberanian mengembangakan konsep-konsep yang digagas
pemerintah. Sekolah ada keberanian
untuk melakukan inovasi dan kreativitas dalam melaksanakan pembelajaran. Memperkuat nilai-nilai yang
telah tumbuh-kembang di rumah
peserta didik, artinya rumah sebagai
satuan edukatif sekaligus produktif.
“Dalam melakukan proses belajar
mengajar guru dituntut untuk bisa
mensinergikan nilai-nilai universal ke
dalam materi pembelajaran, sehingga
peserta didik bisa merasakan manfaat
sekolah. Dengan demikian antara
rumah dan sekolah serta lingkungan
ada kesamaan dalam pembentukan
karakter pada peserta didik, sehingga
mereka tidak hanya mendapatkan
pengetahuan semata, lebih dari itu
mereka juga mendapatkan kecakapan hidup atau life skill. Pengalaman
untuk mengatasi problem kehidupan
secara arif dan kreatif”, tutur bapak
dari lima anak ini.
Di era kompetisi sekolah yang
kian ketat ini, sekolah tidak boleh ha
nya tepaku pada fasilitas sekolah yang
ada, harus ada keberanian mengem
bangkan simpul-simpul belajar di
luar sekolah, seperti dilapangan olah
raga, di mall, di kantor-kantor, pasar,
pengadilan dan sebagainya termasuk
temp at berkumpulnya komunitas
peserta didik. “Sekolah harus bisa
memanfaatkan tempat berkumpulnya
peserta didik, serta tempat-tempat
yang nyaman sebagai sarana proses
pembelajaran, sekaligus menimba
pengalaman. Jika semua itu berjalan,
maka tujuan akhir sekolah sekedar
“memperoleh ijazah” dengan nilai
yang bagus tidak akan terjadi, justru
sekolah lebih menitik beratkan pada
ilmu yang bisa dipergunakan dalam
kehidupan sehari-hari,” simpulnya.
Konsep pendidikan tidak bisa
lagi sekadar berorentasi pada pengembangan pengetahuan dan teknologi
semata, lebih dari itu, konsep pen
didikan musti disertai dan diarahkan
pada penguasaan kompetensi kehi
dupan. “Oleh karena itu, yang tepat
adalah kurikulum yang dipergunakan
berbasis pada kompetensi dengan

mengutamakan pembentukan karakter. Mengapa harus berkarakter? Ini
semua akan membuat sekolah lebih
tertantang, dituntut kreatif dan ino
vatif dalam menumbuhkembangkan
pot ensi peserta didik. Mau tidak
mau akan mengembangkan simpul
belajar, termasuk peran lingkungan
dan keluarga.”
Tentu saja konsep pendidikan tersebut tidak mudah untuk
dilaksanakan, perlu kesadaran diri,
terutama pada guru sebagai pendidik menempati posisi yang paling
penting. Karena strategi pendidikan
yang dimaksud, menempatkan guru
sebagai ujung tombak. Artinya, peran
guru harus benar-benar menjadi role
model, inspirasi dan motivator, dengan menempatkan anak sebagi pusat
pembelajaran, menjadikan sekolah
dan simpul-simpul pembelajaran di
luar sebagai ruang ekspresi yang luas
bagi peserta didik. “Jika sekolah dapat
melakukan konsep tersebut, maka
setapak demi setapak kompetensi dan
prilaku peserta didik akan tumbuh
sesuai dengan yang kita harapkan, se
hingga tida ada lagi ungkapan “orang
pandai banyak tetapi orang jujur
susah dicari”, pungkas Sudarusman
yang juga sering diundang sebagai pemateri pendidikan di sekolah-sekolah
Muhammadiyah.

Sudarusman, ST
PRESTASI / No. 8 / Mei 2015
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TAMU SEKOLAH
Drs. Mohammad Naim, M.Pd

Siapkan Secara Matang
Semua Unsur Sekolah
demi Menjalankan
Kurikulum 2013
Dengan diluncurkannya K13, dapat dibilang dunia
pendidikan kita tengah dalam masa transisi. Betapa tidak,
kurikulum 2013 yang baru berjalan beberapa bulan harus
mengalami ’penghentian’.
Anies Baswedan, menteri pendidikan dan
kebudayaan RI, menganggap tergesagesa atas penerapan Kurikulum 2013
tersebut. Banyak masalah yang
menyertainya, diantaranya kesiapan buku, sistem penilaian,
penataran guru, pendamping
guru dan pelatihan kepala
sekolah yang belum
merata.

8
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TAMU SEKOLAH
Menurut Anies, pendidikan
Indonesia menghadapi masalah
yang tidak sederhana karena Kurikulum 2013 diproses secara amat
cepat dan bahkan sudah ditetapkan
untuk dilaksanakan di seluruh Indonesia sebelum kurikulum tersebut
pernah dievaluasi secara lengkap
dan menyeluruh. Anak-anak,
guru dan orang tua yang akhirnya
harus menghadapi konsekuensi
atas ketergesa-gesaan penerapan
Kurikulum 2013. Lebih jauh Anies
menegaskan bila pertimbangan
utama dalam pengambilan keputusan tersebut adalah kepentingan
anak-anak Indonesia. “Ini murni
diambil demi kepentingan siswa,”
ujarnya.
Untuk menelisik lebih jauh
perihal kejelasan Kurikulum 2013,
Tim Prestasi Muda sengaja menemui Drs. Mohammad Naim, M.Pd,
: Ketua Majelis Pendidikan Dasar

dar Kompetensi dan Kompetensi
Dasar), sedang di kurikulum 2013
kita mengenal adanya KI (Kompetensi Inti) dan KD (Kompetensi
Dsar). Kompetensi Inti ada 4
item, yaitu KI 1 untuk kompetensi
spiritual dan KI 2 untuk kompetensi
sosial. Sedang KI 3 dan KI 4 untuk
pengetahuan dan keterampilan.
Meski antara kurikulum 2006
dengan kurikulum 2013, sepintas
memiliki kemiripan, namun sesungguhnya antara keduanya saling
menyimpan kelebihan. Kelebihan
dari kurikulum 2013 memberikan
dasar-dasar kepribadian utamanya
ada pada kompetensi spiritual dan
kompetensi sosial. Sehingga dengan
adanya kurikulum ini, diharapkan,
anak-anak bangsa kedepan nanti,
hubungan kepada Allah Swt dan terhadap sesama (spiritual dan sosial)
sudah dibangun sejak dini. Dengan
harapan, ke depannya kelak akan

Kurikulum 2013 sejak tahun
pelajaran 2013/2014, diharapkan
tetap menerapkan Kurikulum 2013.
Sekolah-sekolah yang telah menerapkan Kurikulum 2013 selama 3
semester ini dijadikan sebagai sekolah pengembangan dan percontohan
implementasi Kurikulum 2013.
“Jadi, intinya SDM dari
semua unsur sekolah harus disiapkan secara matang dengan diberikan
pelatihan secara menyeluruh supaya
memiliki kompetensi yang memadai,” jelas Mohammad Naim yang
merampungkan S1 Bahasa Indonesia di UMM ini.
Terkait dengan contents
Kurikulum 2013, disinyalir banyak guru yang merasa kesulitan
dalam hal pengisian nilai di rapor.
Menanggapi hal tersebut bapak tiga
anak kelahiran Surabaya 20 Januari
1960 ini memaparkan bila autentik
assassement itu merupakan hal baru

dan Menengah Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Surabaya (Periode
2010 – 2015).
Menurutnya, Kurikulum 2006
dan Kurikulum 2013 itu sama-sama
KTSP. “Artinya, kurikulum tersebut
dikembangkan oleh satuan pendidikan. Jadi kurikulum 2006 dan 2013
tidak ada nama lain, tetapi samasama Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan. Perbedaan yang pokok
hanya dari standar isi, proses, dan
penilaian,” tuturnya.
Seperti diketahui, Jika dulu
(kurikulum 2006), di standar isi kita
mengenal adanya SKKD (Stan-

menjadi bangsa yang beragama,
beradab, dan berbudi luhur.
Sementara, menurut mendikbud Anies Baswedan bersama tim
evaluasinya, K 13 dianggap tergesagesa dan masih banyak aspek pendukung yang belum siap, sehingga
harus dihentikan dan dikembalikan
lagi pada kurikulum 2006. Terutama
bagi sekolah-sekolah yang baru
melaksanakan Kurikulum 2013
selama 1 semester –sejak tahun
pelajaran 2014/2015— tidak akan
menerapkan Kurikulum 2013 lagi.
Sedangkan bagi sekolahsekolah yang sudah menerapkan

yang terkait dengan KI 1, KI 2,
KI 3, dan KI 4. “Tadinya guru kan
hanya berorientasi pada penilaian
pengetahuan saja. Lalu apakah
keterampilan dan sikap tidak perlu
dinilai? Perlu, namun di kurikulum
2006 porsinya amat sedikit, tatkala
menghadapi K 13 terdapat perubahan mindset, yang di dalamnya ada
penilaian etika dan sikap. Sikap
spiritual, sikap sosial. Inilah yang
menjadikan banyak guru kaget dan
dianggapnya sebagai pekerjaan
baru. Jadi menghadapi kenyataan
tersebut, semua kembali pada sejauh
mana pemahaman guru terhadap
PRESTASI / No. 8 / Mei 2015
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TAMU SEKOLAH

autentik assassement,” urai alumni
S2 IKIP Negeri Malang ini.
Pak Naim, begitu ia akrab
disapa, yang sehari-harinya juga
punya kegiatan sebagai instruktur kurikulum, Tim Pengembang
Kurikulum Jatim (khusus SD/MI),
menyadari atas situasi yang kurang
nyaman sepanjang proses belajar
mengajar di sekolah atas kenyataan
yang terkait dengan K 13 serta belum siapnya SDM dalam memahami
konten-kontennya tersebut. “Biasanya yang menjadi korban adalah para

10
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siswa. Anak-anak kena imbasnya.
Tak heran jika banyak siswa yang
kecewa, merasa kurang puas dalam
proses belajar mengajar,” keluhnya.
Menyikapi kenyataan tersebut, mungkinkah Muhammadiyah
membuat dan meluncurkan kurikulum sendiri? “Muhammadiyah bisa
saja membuat kurikulum sendiri,
namun sifatnya terbatas. Karena kita
memiliki kurikulum nasional, maka
kita patut mengikuti kurikulum
yang disiapkan pemerintah. Sedang
Muhammadiyah dapat membuat

atau menambah kurikulum yang
sifatnya sebagai ciri khusus. Misalnya kurikulum AIK, al-Islam dan
Ke-Muhammadiyah-an,” pungkas
Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kota Surabaya ini sembari
senyum.
Liputan:
Nisrina Mumtas /8,
Selsa Aurelia / 8,
Dyah Ardani / 7,
Razidah Dahniar / 9 )

Fahme Hidayati

Terharu
Ingat Waktu Masih Menjadi Siswa
“Guruku engkaulah pahlawan
tanpa tanda jasa”. Setiap siswa yang
ditanya mengenai sosok gurunya pasti
mereka akan mengatakan hal yang
sama, pahlawan tanpa tanda jasa.
Semua guru adalah pahlawan juga
orang tua bagi murid-muridnya yang
tanpa pamrih membagi ilmunya agar
kelak anak didiknya bias melebihi gurunya. Nasihat-nasihatpun tak jarang
selalu diberikan oleh sang guru guna
membuat anak didiknya tak hanya
pintar pelajaran namun juga pandai
dalam kehidupan.
Tanggal 25 November lalu ada
lah momen terindah untuk para guru,
saat itu diperingati sebagai hari guru.
SMP Muhammadiyah 2 Surabaya pun
ikut merayakan. Belasan siswa-siswi
membagikan bunga kepada ibu dan
bapak guru di sekolah.
Momen ini baru pertama kali
dirayakan pada tahun 2014. Sebelum-

sebelumnya SMP Muhammadiyah 2
Surabaya belum pernah merayakan
peringatan hari guru tersebut. Salah
satu yang menarik perhatian team
Frame Jurnalist Spemda saat itu
adalah Bu Fahme Hidayati.
Di tengah keceriaan dan kera
maian di ruang guru SMP Muhamm
adiyah 2 Surabaya, guru yang meng
ajar mata pelajaran matematika ini
terlihat berkaca-kaca. “He he he...
terharu, jadi inget waktu jadi siswa
dulu,” ujarnya sambil melontarkan
senyum. Gimana nih bu perasaannya
setelah dikasih bunga sama muridmurid? “Seneng bangettt, kan peringatan hari guru di sini baru pertama
kali diperingati,” terang bu Fahme
yang mendapat bunga mawar putih
paling banyak. Tidak heran, guru satu
ini memang guru favorit anak-anak
di sekolah. Selain cara mengajarnya
yang enak, bu Fahme juga guru yang

menyen angk an. Dia bisa menjadi
guru, or ang tua, juga teman bagi
murid-muridnya.
Menjadi guru di SMP Muham
madiyah 2 Surabaya kurang lebih 5
tahun, membuatnya dapat merasakan
sisi positif juga negatif nya. “Enaknya
itu bisa mengamalkan ilmu. Ilmunya
jadi gak pernah mati malah nambah
terus, gak enaknya itu jadi guru resiko
dan tanggung jawabnya besar,” terang
perempuan penyuka film Korea ini.
Guru yang selalu berpenampil
an modis ini juga terbilang guru yang
kreatif, selain sebagai guru, bu Fahme
juga memiliki usaha all shop baju
muslim, mukenah, dan kerudung.
Setiap guru dimanapun akan
selalu memiliki keinginan yang terbaik untuk anak didiknya. Bu Fahme
sebagai guru juga memiliki harapan
untuk murid-murid dan guru-guru
di SMP Muhammadiyah 2 Surabaya
“Untuk murid-murid jadilah orang
yang punya cita-cita dan berilmu se
tinggi-tingginya, sedang untuk para
guru, jangan pernah menyerah men
didik anak-anak serta selalu memberi
motivasi untuk mereka,” nasehat guru
pecinta fotografi tersebut.
AisyahCahya / 9b
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Firda Syam Amrullah

Menggapai Akhirat,
Dunia akan Mengekor
Manusia yang me
miliki karakter yang dapat
dipahami oleh banyak
orang. Yang juga memiliki
banyak cerita-cerita ten
tang kehidupannya. Per
cayalah, setiap manusia
memiliki nilai masing-masing di mata Allah SWT.
Firda Syam Amrul
lah, kelahiran Surabaya,
Jawa Timur, 15 Desember
1994 ini dikenal sebagai
guru tahfidz Al- Qur’an
di SMP Muhammadi
yah 2 Surabaya. Pe
rempuan yang gemar
mengaji dan berba
hasa Arab ini adalah
lulusan Pondok Pe
santren Gontor Jawa
timur.
Setelah lulus dari Pondok
Gontor Putri,
Firda melanjut
kan ke Pondok

12
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Tahfidz Ibnu Ali selama 1 tahun. Selama dalam pondok tahfidz, ia dapat
menghafal satu surat dalam setiap
hari. “Kalau surat panjang, seperti
Al-baqarah, Al imron dan lainnya bisa
saya tempuh satu minggu hafalan
nya,” ungkap Firda, disela-sela meng
ajar Tahfidz.
Guru yang tergolong baru ini,
sudah menularkan ilmunya ke be
berapa siswanya. Ada 20 siswa yang
telah belajar dalam tahfidz. “Menular
kan ilmu Al-Qur’an itu mudah, tapi
butuh konsentrasi dan niat yang be
sar,” lanjutnya.
Katanya, belajar Al-Qur’an
itu butuh otak yang bersih, niat yang
tulus dan konsentrasi besar. “Saat pi
kiran saya sedang gelisah, hafalanpun
tidak bisa maksimal dan berefek tidak
bisa maksimal,” akunya.
Semua orang bisa membaca
Al-Qur’an, tapi tidak semuanya bisa
menjadi seorang hafidz. Pikiran dan
hati memang menjadi modal utama
dalam menghafal al-Qur’an. Kebersihan pikiran dan hati akan menjadikan
ilmu menjadi bermanfaat.
Memperlancar dan menghafal
Al-Qur’an adalah tugas utama yang
ia lakukan sebagai guru. Setiap

Firda saat mengajar.
“Menjadi guru hafidz bisa
bahagia dapat dua pahala,
akhirat dan dunia.”

siswa selalu diberikan target dalam
menghafal. “Memberikan target pada
siswa harus disesuaikan juga dengan
kemampuannya,” ungkap penggemar
gado-gado ini.
Ia memiliki konsep dalam me
ngajar tahfidz, diawal akan dilakukan
klasikal Al-Qur’an bersama-sama
selama satu jam, memasuki jam kedua
akan dilakukan tes setiap siswa untuk
setor target yang sudah ditentukan.
Seminggu dua kali, siswa-siswi juga
akan diajarkan berpidato bahasa Arab.
Kelas tahfidz yang berlangsung dari
senin hingga sabtu dimulai dari pukul
06.45 hingga 09.30 Wib.
Kesukaannya dengan AlQur’an, akhirnya menjadikan Firda
semangat dan tertantang dalam me
ngajar. “Menjadi guru hafidz bisa
bahagia dapat dua pahala, akhirat dan
dunia,” lanjut penyuka surat Yusuf ini.
Meskipun godaan duniawi yang
luar biasa gencar ia tetap memandang
lurus ke depan. Tak tergoyahkan me-

naburkan ilmu kepada siswa-siswinya
melalui Al-Qur’an. “Daripada saya
mengikuti pergaulan zaman sekarang,
lebih baik belajar memahami AlQur’an lebih dalam lagi,” tuturnya
mengakhiri wawancara.
Faisyah Rizky Hidayati / 8B
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Alfian Septian Syah

Mengelola Perpustakaan
yang Ramah
dan Menyenangkan
Manusia memiliki hak untuk
mem ilih profesi yang diinginkan.
Tapi, tidak semua orang bisa memilih profesi yang diinginkan. Maka,
jadikanlah pilihan akhir menjadi
sebuah profesi yang dicintai.
Alfian Septian Syah
laki-laki kelahiran Surabaya
ini memilih profesi sebagai pengelola perpustakaan
SMP Muhammadiyah 2 Su
rabaya. Sejak lama laki-laki
ini mencintai dunia buku dan
komputer, tapi ini bukanlah
profesi yang diharapkan.
Sejak Ia masuk di SMP
Muhammadiyah 2 Surabaya,
tidak langsung menjadi penge
lola perpustakaan. Laki-laki
kelahiran 1987 ini, mu
lanya sebagai pengarsipan
data-data siswa hingg a
membantu memasukkan
data dalam buku induk.
“Awalnya, bosen bekerja seperti ini, tapi saya
yakin suatu saat saya
harus merubah posisi
saya,” ungkapnya.
Satu tahun berlalu sejak Ia masuk
tahun 2011, Kepala

14
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Sekolah menempatkan dirinya untuk mengelolah perpustakaan meski
masih sebagai asisten. Saat itulah, Ia
mulai gemar untuk menata buku dan
mendesain ruangan. “Dan saya mulai
mencintai pekerjaan ini, minat baca
makin tinggi dan ilmu pun makin
bertambah,” tutur laki-laki lulusan
Poltek New Surabaya College (NSC)
Surabaya.
Tidak berhenti di sini, tugas
baru yang dihadapinya pun penuh
tantangan dan rintangan. Mengelola
perpustakaan adalah suatu amanah
yang berat. Bagaimana membuat sis
wa agar nyaman di dalamnya hingga
menumbuhkan semangat membaca.
Dan akhirnya, perpustakaan
dipindah di lantai bawah, konsep
ditata dengan baik dan nyaman. “Al
hamdulillah, siswa banyak yang me
nikmati suasana perpustakaan baru,
minat baca lumayan meningkat,”
lanjutnya.
Menghadapi siswa memang
gampang-gampang susah. Buku yang
dipinjam kadang kala selalu tidak
sesuai dengan keadaan awal. “Buku
sering acakadut sampulnya, dan saya
sering memarahi agar mereka disiplin
dalam meminjam dan mengembalikan. Minimal tanggung jawab untuk
menyampuli,” tutur pecinta warna
merah.
Meskipun Ia saat ini bekerja
sebagai pengelola tunggal perpusta
kaan, semangatnya untuk memba
ngun perpustakaan yang unik dan
nyaman tetap dia lakukan. Dekorasi
unik, penataan rapi dan pelayanan
ramah sangat Ia terapkan untuk men
jadikan perpustakaan yang akrab.
“Saya merasa bahagia saat perpusta
kaan banyak didatangi oleh siswa,”
pungkasnya.
Nabila Ainur Rahma,
Firzah

PERJALANAN

Senja di Malang Selatan
Ini adalah perjalanan kita di
akhir pekan. Kali ini kita menuju ke
Malang Selatan. Anak-anak komuni
tas jurnalistik ingin berbagi cerita
tentang pengalaman perjalanan se
lama 2 hari. Tujuan kita diawali dari
Surabaya, dengan mengendarai Avan
za berangkat pukul 7 pagi, dengan 6
perempuan dan 2 laki-laki.
Logistik sengaja kita bawa
dari Surabaya untuk mengantisipasi
persoalan materi dan fisik. Perjalanan
kita tempuh selama 5 jam. Perjalanan
kita buat sangat santai. Sengaja, kecepatan dibuat 50 km/jam. Meski perjalanan terasa lama namun kita puas
menikmati indahnya alam sekitar.
Berangkat tepat tanggal 2
Januari 2015, kita lakukan di awal
tahun. Sebab, hanya tanggal itu jadwal kawan-kawan jurnalis kosong,
selesai deadline. Bertepatan pas hari
Jumat. Sampai di Desa Turen kita
menemukan sebuah masjid besar, Attaqwa. Di sana laki-laki sholat Jum’at
sedang perempuan tetap stay di mobil.
Tak lama, sholat jum’at pun berakhir

dan saatnya kami kaum perempuan
yang sholat.
Melanjutkan perjalanan di
tujuan awal, menuju Pantai Kondang Merak kita melewati hutan
belantara. Alarm perut sudah mulai
berbunyi, waktunya kita berjelajah
untuk mencari makanan. Sepanjang
jalan yang penuh dengan pemandangan alam indah dan dikelilingi oleh
hutan, warung makan pun jarang
ditemui. Akhirnya, kita temukan juga
sebuah warung bersandarkan bambu.
Kelihatannya nyaman. Menu yang
disajikan bakso dan minuman hangat. Tak berbasa-basi, kita langsung
melahapnya.
Tanpa berlama-lama, melan
jutkan lagi perjalanan dengan santai.
Kembali berhenti di suatu hutan de
ngan pemandangan yang menarik.
Kita sempatkan untuk mengambil
foto di area tersebut. Rasanya, kebisingan Surabaya terlupakan sejenak
dengan nikmatnya sunyi, semilir
angin dan rindangnya pohon di hutan
belantara.

Meskipun perjalanan sedikit
menegangkan karena rute GPS yang
kami ikuti ternyata ada perbaikan
jalan. Kami pun berbalik jalur, sedikit
lebih jauh. Jalanpun sedikit berkelok
dan berlumpur. Kami pun menemukan jalan setapak dengan simbol dua
arah, lurus dan belok kanan. Terlihat
di pinggir jalan terdapat panah bertuliskan Pantai Balai Kambang dengan
simbol lurus dan simbol kanan Pantai
Kondang Merak. Mobil kami langsung berbelok ke kanan. Di situ kami
melihat banyak mobil mengambil
arah lurus ke Pantai Balai Kambang
dan ternyata hanya mobil kita yang
berbelok ke Pantai Kondang Merak.
Memasuki kawasan pantai, kita akan
melalui perjalanan off road selama
500 meter tapi tak kecewa karena
suguhan pantai, hilanglah lelah.
Tepat pukul 13.00 wib, kita
samp ai ke bibir Pantai Kondang
Merak, pantai yang konon dulunya
sering dihampiri oleh burung merak
ketika senja. Di awal tahun 1980
burung merak tersebut mulai punah
PRESTASI / No. 8 / Mei 2015
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PERJALANAN
Pantai Kondang Merak ketika
itu cukup sepi, hingga berasa pantai
pribadi. Pasirnya berwarna putih,
airnya biru bening. Tapi sayangnya,
karang dan ikan sedang bersembunyi menyelamatkan diri karena
ombak. Meski begitu, sesekali ikan
pun menyapa kita untuk mengajak
bermain-main air bersama. Kitapun
terbawa oleh rayuan ikan, meleburlah
kita bersama ombak. Pantai Kondang
Merak ternyata terkenal sebagai penghasil ikan hias.
Rasanya kita tidak ingin beran
jak pulang, padahal sudah dua jam
kita bermain ombak bersama kawankawan. Tak hanya itu, kita pun
menyelam, bermain balapan renang
dan yang sangat mengesankan adalah
membuat lubang dari pasir untuk

karena ada penangkapan liar.
Memasuki pantai kita cukup
membayar Rp. 5.000 per orang. Par
kiran tepat di garis pantai. Turun,
kita langsung menikmati pantai. Aura
yang kami rasakan sangat berbeda.
Pikiran rasanya tenang, mata serasa
dimanjakan oleh pemandangan yang
hijau. Di bibir pantai, kita juga dimanjakan dengan goyangan pohon kelapa
16
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yang menghapus gerah di badan.
Kala itu pantai sedang meng
alami air pasang dan ombak besar.
Tapi, kita tak menyurutkan niat untuk
lebur dengan air pantai. Ombak besar
sesekali bertatapan dengan karangkarang besar yang ada di tengah
pantai. Karang itulah yang membuat
kita save untuk bermain ombak di
paras pantai.

memasukkan tubuhnya ke dalamnya.
Senja mulai menyapa, matahari
sudah mulai malu untuk menampak
kan dirinya. Langsung kita bergegas
untuk mandi dan bersiap-siap melan
jutkan perjalanan berikutnya. Lampu
penerangan minim sekali memberikan cahaya pada perjalanan kita. Jalan
off road kita lalui kembali, dan saat ini
berbeda kondisi, gelap gulita.

PERJALANAN
Langsung menuju ke pom ben
sin Batu, kita parkir dan langsung me
rebahkan tubuh untuk beberapa jam.
Pukul 04.00 wib, pagi nya langsung
kita sholat shubuh di pom bensin ter
sebut. Matahari sudah mulai menya
pa, kita langsung bergegas tancap
gas mobil.
Pagi-pagi kita langsung ke
Pujon untuk menikmati susu KUD
dan gorengan. Suasana dingin jadi
terasa nikmat. Sambil menikmati
pemandangan hijau, kita bercengkrama bersama, rasanya belum puas
untuk menikmati alam Batu. Kita
harus bergegas pulang karena masa
sekolah sudah dimulai di hari senin.
Liburan pun diakhiri dengan berjalan
pulang melewati Tretes dan kita semTepat pukul 18.30 wib, kita
berhenti di Masjid untuk melakukan
sholat. Selesai dari sholat kita lanjutkan perjalanan menuju Batu untuk
makan malam di tahu telur onderdil.
Tahu telor onderdil tepatnya di batu
depan terminal Landungsari. Rasanya
menggoda lidah, harga cukup untuk
saku pelajar, Rp. 10.000 perporsi.
Lelah mulai terasa, jarum jam
sudah menunjukkan pukul delapan
malam. Tapi rasanya masih ingin
men ikmati suasana Aloon-Aloon
Batu. Kita sisipkan waktu untuk menikmati ketan bumbu legendaris khas
Aloon-Aloon Batu, perporsi hanya
Rp. 6.000 dengan rasa manis, beda
rasa beda harga. Hanya satu jam kita
di sana, mata sudah tak tahan, kantuk
menghampiri.
patkan untuk makan sate kelinci di
depan Hotel Surya. Tak lama setelah
makan, kita mampir ke masjid untuk
Sholat Dhuhur dan ashar. Melanjutkan perjalanan pulang dengan melewati Trawas untuk sekedar menikmati
alam hijaunya.
Tepat pukul enam malam, kita
sampai di Surabaya. Suasana kota
Pahlawan terlihat ramai dan macet,
sebab hari itu adalah Sabtu dan hari
terakhir liburan sekolah. Rasanya,
tidak ingin mengakhiri liburan, tapi
tanggung jawab sebagai pelajar
sudah menanti kami. Semoga tahun
depan kita akan memberikan cerita
perjalanan di kota yang berbeda.
(Tim Jurnalis)
PRESTASI / No. 8 / Mei 2015
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Sekolah’Bonek’
PrestasiMuda mencoba menelisik perjalanan serta kondisi SMP Muhammadiyah 2 Surabaya beberapa puluh
tahun lalu. Untuk itu tim redaksi menemui beberapa narasumber yang dianggap layak dan tahu fakta-fakta
sejarah tersebut. Berikut rangkumannya.
Moeslimin
- Kelahiran Surabaya, 11 September 1937.
- Ketua Kwartir HW Pusat Muhammadiyah

Menelisik kembali kondisi sekolah ini puluhan tahun
lalu, sungguh jauh dari sebutan layak sebagi sekolah. Bangunannya semi permanen, separoh bagian bawah tembok,
setengah atasnya lagi dari papan, bahkan ada yang dari
sesek. “Ada beberapa keluarga yang tinggal di area sekolah.
Sisi barat ditempati orang Ambon, Setelah orang Ambon
pindah kemudian dihuni keluarga China. Dengan banyaknya
keluarga, tak heran jika terdapat kandang kambing, kandang
ayam, bahkan anjing,” kata Moeslimin mengawali kisahnya.
Keberadaan dan berdirinya sekolah Muhammadiyah di
Surabaya tak bisa lepas dari perjuangan anak-anak Pemuda
Muhammadiyah kala itu. “Dengan ‘bondho nekad’ (bonek),
anak-anak Pemuda Muhammadiyah bersikukuh bagaimana
caranya agar bisa mendirikan sekolah. Maka sekitar tahun
1959 berdirilah SD Muhammadiyah di Genteng, SMP (1962),
lalu SMEA (1963), “ imbuhnya.
Muhammadiyah dulu punya gedung di Genteng
Durasim juga digunakan kegiatan pendidikan, namanya
Tarbiyatul Aitam, pengurusnya Yakin Abdullah. Tahun
1961, Moeslimin bersama kawan-kawan membuat kegiatan
bernama Sunday School. Kegiatannya berisi pengajian dan
seputar dunia pendidikan. Aktivitasnya di Genteng (SMP
Muhammadiyah 2 sekarang ini) dan di Tarbiyaul Aitam
(Masjid Genteng, sebelah barat Pasar Genteng). Karena ada
persoalan dengan teman-teman pengurus lainnya, maka sebagian muridnya diboyong ke lokasi yang sekarang ini, Jln.
Genteng Muhammadiyah.
Sementara, di area sekolah sebelah barat masih dihuni
orang Ambon yang ogah pindah dan terus bertahan tinggal
karena punya kepentingan misi keagamaan. “Maklum saja,
situasi politik saat itu amat sensitif bagi kegiatan propaganda
antar umat beragama,” lanjut Moeslimin yang ketika itu
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menjadi Pimpinan Pemuda Muhammadiyah ex Karesidenan.
Demi menyelamatkan aqidah anak-anak muda, Sunday
School terus berlanjut dan dikembangkan. Banyak tokoh terlibat memberikan materi Sunday School, di antaranya Mayor
(AL) Muin Ruspandi, Abdullah Wasian, Amrozi Hamidi,
Letnan (Marinir) Yusuf, dr. Luth Affandi Toha, dr. Muslim
Gunawan, dan Bu Fatimah.
Sunday School mendapat respon bagus dari anak-anak
muda Muhammadiyah. Untuk mendinamisir, kegiatan Sunday
School tidak lagi hanya seputar agama tetapi juga membuka
kursus mikro biologi dan diadakan di Plampitan Gg. VIII,
menempati gedung Aisyiyah.
Pada tahun 1961, Supeno berinisiatif mendirikan SMP
dan dipromotori Yakin Abdullah. Nama kepala sekolah SMP
Muhammadiyah waktu itu Moechaeni, tinggal di Kaliasin Gg
VI, dekat pak Wisatmo. Harbiyah, putri pertama Moechaeni,
pernah menjadi murid Moeslimin ketika di PGAL Mujahidin
(1963). Moeslimin yang pada tahun 1959 sudah masuk di
Genteng dan aktif di HW kebagian mengajar Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris di SMP Muhammadiyah. Sedang
pak Pono sebagai guru di SMP Muhammadiyah. “Perihal
pak Pono, banyak orang salah melihat. Hanya karena pak
Pono tinggal di situ dikira kepala sekolahnya itu pak Pono,”
jelas Moeslimin. Yang mem back-up SMP Muhammadiyah
kala itu pak Ilham Zein suami dari Kholifah. “Seingat saya
terakhir menjabat Kepala Dikbud Kabupaten Sidoarjo. Dan
di Sidoarjo, nama beliau bukan dikenal sebagai Ilham Zein.
Nah, aneh kan?” ujarnya sambil senyum.
Tahun 1963, Moeslimin mendirikan SMEA Muham
madiyah. Meski banyak yang menentang, bersama –sama
dengan Ir. Oetman Hanifah, lalu datang Jen Rumbia, Abdullah
Siwar, Karim. “Lha, Oetman Hanifah ini punya mbak yang
kuliah di IKIP, dan mbaknya Oetman inilah yang membawa
teman-temannya untuk membantu mengajar dan mengembangkan SMEA,” papar Moeslimin yang kala itu sudah sering
mengadakan latihan HW di Genteng.
Selanjutnya, teman-teman dari IKIP dan lulus Sarjana
Muda berinisiatip mendirikan SMA Muhammadiyah (1964)
yang dipandegani dr. Masduki Sulaeman, dr. Moeslim Goenawan, serta Luth Afandi Toha. Waktu itu mereka masih
dokter muda. Dengan berdirinya SMA Muhammadiyah, maka
di Genteng ada empat sekolah dalam satu komplek, SD, SMP,
SMEA, dan SMA Muhammadiyah. “Yang didapuk menjadi
kepala sekolah SMA Muhammadiyah pertama kali seingat
saya bernama Moeljono yang kala itu sudah Sarjana Muda
Fakultas Hukum UNAIR,” kata Moeslimin mengingat. Dan

untuk mengisi murid di SMA, anak-anak Pemuda Muhammadiyah yang belum SMA diminta agar menjadi muridnya,
biaya sekolah dari Pemuda Muhammadiyah. Farid Anwar,
salah satu murid angkatan awal di SMA Muhammadiyah.
Lalu dari mana dana untuk menggaji guru-gurunya?
Selain dari Pemuda Muhammadiyah, juga urunan. Moeslimin
yang sudah dapat penghasilan ikut membantu. Iksan Amin
bahkan tang segan-segan menjual arloji segala.
Dengan adanya empat sekolah, Genteng kondisinya
jadi penuh sesak. Akhirnya SMEA belajarnya pindah ke Masjid Blauran (1964) bersamaan dengan didirikannya Akademi
Tabligh Muhammadiyah yang sudah digagas sejak 1963.
Penggagasnya diantaranya Iksan Amin, Amrozi Hamidi,
Abdullah Wasian dll.
Sejak pindah dari Genteng, mulai dipikirkan bagaima
na nasib SMEA selanjutnya. Sebab, murid-muridnya tidak
saja datang dari Surabaya tetapi ada yang dari Bangil dan
Porong.

SMP Muhammadiyah 2 Surabaya, dulu.
Meski jumlahnya tidak besar, kita mulai mensyarat
kan untuk membayar uang sekolah bagi para murid. Dan dr.
Masduki Sulaeman boleh dibilang sebagai penyandang dana.
“Artinya, kalau ada kurang-kurang uang kita ‘sambat’ nya ya
ke beliau ini. Ada juga dr. Moeslim Gunawan dan dr. Luth
Afandi Toha,” ujarnya.
1965 meletus G30S PKI. Pada tahun 1966, sesudah
PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah,
terjadi gejolak gerakan demonstrasi pelajar dan mahasiswa
Surabaya mengambil alih gedung-gedung milik BAPERKI.
Pemuda Muhammadiyah bergerak di depan untuk merebut
gedung yang ada di Jln. Kapasan.
Melalui Walikotamadya Surabaya atas nama peme
rintah, kemudian diberikanlah gedung-gedung tersebut kepada lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Kotamadya
Surabaya untuk dimanfaatkan sepenuhnya bagi pendidikan.
Muhammadiyah memperoleh bagian “ghanimah” tersebut
berupa sebuah gedung tua milik sebuah yayasan yang berafiliasi dengan organisasi Cina, BAPERKI yang berideologi
komunis. Selanjutnya gedung tersebut dimanfaatkan menjadi
gedung sekolah. Dan, SMEA pun diboyong ke Jln. Kapasan.
“Nah, sejak 1967 itulah bertambah satu lagi SMP Muhammadiyah, yakni di Jln. Kapasan. Atas pertimbangan gedung
yang lebih baik, maka sebagian siswa SMP Muhammadiyah

yang ada di Jln. Genteng dipindah ke Jln. Kapasan oleh
Mapendapda (sekarang Dikdasmen) yang ketika itu diketuai
Mayor Soekarsono. Dan dinyatakan sebagai SMP Muhammadiyah 1 Surabaya” urai Moeslimin.
Di Kapasan ini mulai dipikirkan struktur organisasi
sekolah, termasuk siapa yang berhak menjadi kepala sekolah
seperti yang diatur dalam Undang-undang yang di dalamnya memuat persyaratan untuk menjadi guru dan kepala
sekolah. Atas dasar hal tersebut Moeslimin boleh dibilang
tidak berkompeten menjadi kepala sekolah karena belum
memenuhi syarat. “Akhirnya Abdullah Siwar didapuk sebgai
kepala sekolah sedangkan saya sebagai wakilnya.” Kenang
Moeslimin.
TU di SMEA Muhammadiyah Kapasan dipegang
Fuad Faqih suami dari Aminah. Guru-guru SMEA juga ba
nyak merangkap mengajar di SMA. Sedang guru yang hilang
dari peredaran dan tak diketahui juntrungnya adalah Sun’an
Miskan dari PHIN.
Kala itu ada nama-nama Kohar yang sudah menyan
dang titel B1 sejarah. Ada pula Jen Rumbia, Abdullah Siwar,
yang masih mahasiswa dan aktif di HMI, sedang Moeslimin
di Pemuda Muhammadiyah dan belum menyandang titel.
Ketika rapat Majelis Pendidikan, Kohar sempat me
nyampaikan pendapat bahwa Moeslimin tidak bisa jadi kepala
sekolah karena tidak sesuai dengan bunyi yang diamanatkan
dalam Undang-undang. “Jadi, mereka merasa bahwa saya
tidak berkompeten dan belum berhak jadi kepala sekolah.
Saya sendiri merasa nggak bener jika saya didapuk sebagai
kepala sekolah. Masak lulusan SMA ngajar SMEA? Hehe...”
aku Moeslimin yang mengurus SMEA hingga 1972.
Agar lembaga pendidikan Muhammadiyah tidak dilecekan masyarakat, teman-teman Pemuda Muhammadiyah
yang ada di Kedokteran UNAIR itu kita tarik ke Genteng.
Menindaklanjuti sikap tersebut kita mengadakan kursus mikro
biologi, sekitar 1961-1962, tempatnya di Mushola Aisyiyah,
Jln. Peneleh Gg. VIII. Untuk menarik minat peserta, kegiatan
awal berupa kesenian. Jadi di Mushola kita ajarkan anak-anak
kesenian tari-menari. “Melihat itu semua ibu-ibu Aisyiyah
“girap-girap”, hehehe..., iki yok opo iki, mushola dipakai
tari-tarian,” kenang Moeslimin.
Setelah mendapat protes dari Aisyiyah, kita adakan
kursus mikro biologi. Waktu itu Ketua Pemuda Muhammadiyah dipegang oleh dr. Bhirom Nurjasin, putra dari kiyai Nurjasin, Krian. Bhirom ini juga lulusan dari Australia, makanya
isterinya juga orang Australia. Dan di UNAIR, Bhirom ini
berkedudukan sebagai Kepala Lab. Biologi, sehingga kita
gampang pinjam alat-alat untuk praktik biologi bagi muridmurid di Genteng.
Perihal HW Moeslimin menuturkan, setelah 1961 itu
ada nama Imam Suyuthi mengajar Pramuka di SMP Muhammadiyah, tetapi sampai sekarang ia tidak mau masuk ke HW.
“Jadi kalau Imam Suyuthi mau mengadakan latihan Pramuka,
lapangan kami gunakan latihan kasti bersama anak-anak
Pemuda Muhammadiyah. Jadi Pramuka nya nggak sempat
latihan,” katanya sembari tertawa.
“Jadi, dulunya sekolah Genteng itu benar-benar kandang. Ada kandang kambing, kandang adu ayam, kandang
asrop, juga kandang orang judi. Dan statusnya liar. Total liar.
Pokoknya, kalau persebaya ada ‘bonek’, kita sudah beraksi
dengan ‘bonek’ pertama kali. Bayangkan, anak SMA berani
ngajar SMA,” pungkas Moeslimin terkekeh.
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Kandang Anjing Juga Ada

IMAM KHAMBALI
Lahir di Tulungagung 1946
Ketika diminta konfirmasi tentang kondisi SMP
Muhammadiyah Genteng beberapa puluh tahun lalu,
Imam Khambali mengatakan sudah banyak lupa. Meski
begitu, dari yang sedikit ia ingat akan menambah informasi
seputar sekolah yang konon mirip kandang ini.
“Bangunan gedungnya dulu dari papan dan sesek.
Dan di sekitar sekolah tinggal beberapa keluarga, diantaranya China dan memelihara anjing,” katanya.
Imam Khambali yang tahun 1980 mengabdi di SMP
Muhammadiyah, ketika itu mengemban tugas sebagai TU
dan tenaga administrasi selama lebih kurang sepuluh tahun. “Dalam melaksanakan tugas sebagai TU saya banyak
dibantu oleh bu Ninik dan juga ibu-ibu Aisyiyah cabang
Genteng,” kenang alumni AAN Surabaya ini.
Imam Khambali mengatakan, bila murid-murid
yang terdaftar dari kelas 1 – 3 di SMP Muhammadiyah
waktu itu rata-rata sekitar 15 – 25 anak per kelas. “Pak
Pono waktu hanya sebagai guru, sebab saya pernah memberi gaji kepadanya,” pungkasnya.

Halaman Sekolah Berdebu
dan Becek
IMANURKHAN
Penjual angkringan dari 1974
hingga sekarang
Bapak tiga anak yang
lahir di Driyorejo, Gresik
1948 ini manegadu nasib ke
Surabaya pada tahun 1968.
Mbah Man, begitu ia akrab
disapa, awalnya berjualan
minuman dan makanan (angkringan) di sekitar pasar Genteng dengan cara dipikul. Pada 1974, kemudian pindah
di depan SMP Muhammadiyah Surabaya (kini SMP
Muhammadiyah 2).
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Menurutnya, dulu sekolah ini dikelilingi beberapa
rumah tinggal yang dihuni berbeapa keluarga. Mereka
adalah keluarga pak Pono, pak Fauzan, dan pak Djono.
Dan ada juga dari keluarga China dan satu dari Sumenep.
“Yang China dan yang dari Sumenep ini saya lupa namanya,” katanya.
Jangan dulu membayangkan keadaan lingkungan
sekolah yang seperti sekarang. Kala itu halaman sekolah
banyak ditumbuhi tanaman Trembesi dan juga Beringin.
“Jumlah muridnya dari kelas 1 – 3 pun hanya sekitar 50
anak,” lanjut kakek dari 5 cucu ini.
Di sebelah barat pasar Genteng ada gedung yang
bernama Tarbiyatul Aitam dan digunakan kegiatan sekolah
semacam pondok pesantren. “Entah karena apa, beberapa
murid-murid dari Tarbiyatul Aitam selanjutnya diboyong
ke sekolah yang sekarang jadi SMP Muhammadiyah ini,”
imbuhnya.
Kendaraan dokar dan cikar banyak lalu-lalang di
depan sekolah dan pasar Genteng. Halaman sekolah pun
masih berupa tanah, yang ketika kemarau berdebu dan jika
penghujan becek. Bila jam sekolah usai, halaman sekolah
digunakan berbagai kegiatan oleh penduduk sekitar serta
orang-orang seputar pasar. Ada yang berolahraga, bahkan
ada pula yang sabung ayam. “Seingat saya, sejak pak
Sudarusman masuk SMP Muhammadiyah Genteng, mulai
ada perubahan. Halaman sekolah mulai disemen hingga
jadi seperti sekarang ini,” pungkas mBah Man yang pada
1996 sudah berhaji dan sampai sekarang masih bertahan
menggelar angkringan di depan SMP Muhammadiyah 2
Surabaya ini sembari senyum.

Sekitar 7 – 9 Siswa Saja
yang Mendaftar
MAHMUD
Penjual soto ayam
depan sekolah sejak 1972
Jika melihat keberadaan bangunan SMP
Muhammadiyah 2 Surabaya berrdiri megah dan mewah seperti sekarang tentu
banyak yang berdecak
kagum. Namun, tak banyak yang tahu jika sekian
puluh tahun yang lalu se
kolah ini kondisinya bisa
dibilang bak kandang kambing. Fisik bangunannya jauh
dari sebutan layak sebagai gedung sekolah. Dindingnya
terbuat dari papan, berlantai semen dan tanah, lingkungan
sekitarnya singup terkesan ‘horor’. Sebagian temboknya
retak-retak berlumut ditumbuhi tanaman menjalar. Memprihatinkan.
Untuk menelisik jejak sekolah di masa lalu, berikut
kesaksian beberapa warga sekitar serta orang yang pernah
mengalami keterlibatan secara langsung atas perjalanan
SMP Muhammadiyah 2 Surabaya.

Cikal bakal
gedung SMP
Muhammadiyah 2
Surabaya

Cak Mud, begitu sapaan akrabnya, tinggal di
Surabaya dari tahun 1968. Ia penjual soto yang ada di seberang SMP Muhammadiyah 2 Surabaya. Sebagai penjual
soto, ia terbilang setia yang sejak tahun 1972 menempati
lokasi berdagangnya di depan sekolah. “Saya awalnya berjualan soto di sekitar pasar Genteng. Sejak pasar Genteng
sepi saya pindah dan berjualan soto di sisi barat di luar
pagar sekolah ini. Karena ada pengembangan kampung
yang mendirikan pos, maka saya pun harus pindah ke sisi
timur pagar sekolah. Anehnya, yang saya rasakan, ketika
menempati posisi di barat sekolah jualan soto saya terasa
laris. Ketika di barat, sering kehabisan dan kekurangan
kuah soto. Beda dengan kala menempati sisi timur, omsetnya jadi sedikit menurun. Bukti jika posisi barat lebih
ngrejekeni itu, ketika ditempati warung nasi oleh orang
madura, warung tersebut dalam sehari bisa menghabiskan
setengah kuintal nasi,” kisahnya sembari senyum.
Lebih jauh, pria asli Glagah, Lamongan ini
menceriterakan bila dulu sekolah ini merupakan rumah
tinggal biasa. Terdiri dari beberapa bangunan sederhana
yang sebagian dindingnya terbuat tembok dari papan kayu.
Jika musim hujan halaman rumah jadi becek, dan ketika
musim panas debu-debu berhamburan terbawa angin. Kon

disi seperti itu bertahan kira-kira sampai
tahun 1975, sebelum pak Sudarusman
menangani sekolah yang boleh dibilang
seperti ‘kandang kambing’ itu.
“Dulu, ketika sekolah selesai dan
anak-anak pulang, halama n sekolah
sering dipakai adu ayam (sabung ayam)
oleh warga dan para tukang becak sekitar
sekolah. Bahkan ada yang ‘main’ (ber
judi) segala di sekolah. Mereka bermain
secara liar, tidak ada yang menjamin ke
amanan mereka jika ada petugas datang.
Kalau sore halaman sekolah dipakai ber
main bola oleh anak-anak kampung sini.
“Dulu halaman sekolah masih berupa
tanah. Jadi kalau ada yang main bola
ya... debunya beterbangan. Kalu lagi
musim hujan becek,” cerita bapak dari
4 anak ini sembari mengenang.
Cak Mud yang bernama lengkap
Mahmud ini, juga menyebut jika di tahun 1970-an ada nama-nama bu Azizah,
Nurul Huda, pak Muntoha, serta pak
Pono sebagai guru-guru yang masih
lekat diingatannya.
Di awal-awal brdirinya SMP Muhammadiyah 2 Surabaya, jumlah siswa
tentu belum sebanyak seperti seka Di
awal-awal brdirinya SMP Muhammadiyah 2 Surabaya,
jumlah siswa tentu belum sebanyak seperti sekarang. “Dulu,
SMP Muhammadiyah ini muridnya, dari kelas 1 – 3 hanya
sekitar 40 anak. Tiap penerimaan murid baru itu ya... sekitar
7 – 9 anak saja yang mendaftar,“ katanya.
Dulu di halaman depan sekolah ada dua pohon beringin. Oleh pak Sudar dua pohon tersebut ditebang. Lalu semen
dan berkembang hingga seperti sekarang. Sebagai kepala
sekolah, komunikasi serta hubungan pak Sudarusman dengan masyarakat sekitar cukup baik. “Buktinya, lingkungan
sekolah digunakan berjualan juga tidak dilarang. Padahal,
hingga tahun 1990 itu muridnya juga belum terlalu banyak,”
aku kakek 3 cucu ini.
Kepala boleh sama hitam rambutnya, namun tentu
akan beda apa yang ada di benak. Zaman terus berkembang, tentu akan berbeda pula irama serta tantangan yang
dihadirkannya. “Perkembangan sekolah turut memberi andil
atas omset penjualan soto saya. Semakin banyak siswanya,
semakin bertambah pembelinya. Mulai dari murid, wali murid, juga guru-guru di sini. Dalam sehari, rata-rata saya bisa
menghabiskan 7 potong ayam dan 6 kilo nasi,” pungkas cak
Mud yang sempat menuntaskan pendidikan anak-anaknya
hingga S1 ini bersyukur.
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KHAZANAH
Pembohongan sejarah

Tantangan Dunia Akhir Zaman
Surat Al-Baqarah ayat : 30
“Dan ingatlah ketika
Tuhanmu berfirman kepada para
malaikat “Sesungguhnya aku ingin
menjadikan seorang khalifah di
muka bumi”. Lalu para malaikat
menjawab “Adakah kamu ingin
menjadikan diatas muka bumi ini
orang-orang yang akan merusakkan
bumi dan menumpahkan darah?
Sedangkan kami yang senantiasa
bertasbih dan memuji-Mu serta
Mensucikan-Mu”. Tetapi Allah
berfirman “Sesungguhnya aku
tahu apa yang tidak kamu ketahui
semua”.
Persoalannya, apakah perkara
yang dimaksud oleh Allah tidak dike
tahui oleh para malaikat?
Persoalan itu telah dijawab pa
da ayat-ayat selanjutnya yaitu Allah
telah mengajarkan kepada Nabi Adam
‘nama-nama’ keseluruhannya. Setelah
Nabi Adam mengetahui ‘namanama’ tersebut bersujudlah para
malaikat sebagai tanda penghormatan
kepada manusia. Kecuali iblis, ia
merasa sombong dan merasa bahwa
ia memiliki derajat yang lebih tinggi
dari Nabi Adam. Iblis diciptakan
dari api sedangkan Nabi Adam dari
tanah. Karena itu iblis enggan sujud
dan telah berjanji sampai hari kiamat
untuk membuktikan bahwa manusia
tetap akan melakukan pengerusakan
di muka bumi dan menumpahkan
darah, walaup un sudah diajarkan
mengenai ‘nama-nama’ tersebut oleh
Tuhannya.
Lalu, apa ‘nama-nama’ itu?
Nama-nama itu adalah penjelasan
tentang kerusakan dan pertumpahan
darah yang sedang berlaku di akhir
zaman ini, sebagaimana yang telah
dijelaskan Allah kepada Nabi Adam.
Mari kita melihat sejarah awal
kehidupan manusia
Inilah garis zaman pra sejarah
yang sering diajarkan kepada kita
zaman batu (paleolitik, meso
litik, neolitik) >> zaman gangsa >>
zaman logam >> zaman modern
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Adakah Nabi Adam diturunkan
oleh Allah dalam keadaan sehina
ini tanpa ilmu sama sekali?
Kita sering menyangka bahwa
sejarah awal manusia bermula dari
zaman batu. Konon, manusia pada
zaman dahulu tidak tahu apa-apa.
Tidak dapat berbicara dan tidak ada
bahasa. Tetapi, berkembang sedikitdemi sedikit hingga mencapai kama
juan hingga zaman modern seperti
sek arang ini. Itulah sejarah yang
dipercaya oleh kebanyakan orang.
Apabila kita berbicara
tentang zaman purba, pasti kita akan
membayangkan manusia yang hidup
di dalam gua. Apakah kita lupa,
bahwa ka’bah dan masjidil Al-Aqsa
yang telah di bangun oleh Nabi Adam
sebagaimana yang telah diberitahukan
dalam hadist Rasulullah? Dan ini
menunjukan manusia pertama telah
pandai dalam membangun sebuah
bangunan. Lalu, apakah mereka itu
yang tinggal dalam sebuah gua seperti
binatang? Malah Nabi Adam telah
pandai berpakaian, berkata-kata serta
bertindak seperti manusia yang waras
dan sama seperti kita sekarang ini.
Nabi Nuh juga telah bisa mem
buat kapal yang sangat besar (lihat
gambar).

Dan ini adalah salah satu
bangunan yang telah dibuat oleh
orang-orang yang telah kita anggap
sebagai “orang gua”.

Bangunan Pyramida.
Sebuah artefak unik ini
ditemukan di babylon. Dan
setelah dikaji, ternyata ini adalah
BATERAI. Dan ini menunjukkan
bahwa kerajaan kuno Babylon sudah
pandai menggunakan tenaga elektrik
berjuta-juta tahun sebelum kita (lihat
gambar).

Artefak unik di Babylon.
Jadi, zaman batu dan zaman
gangsa tidak pernah ada! “Paleolitik”
hanyalah istilah khayalan. “Mesolitik”
hanyalah istilah dongeng.
ZAMAN BATU HANYA
L A H S U AT U I S T I L A H
PEMBOHONGAN SEJARAH!
(HARUN YAHYA)
Lalu, siapakah dalang dibalik
semua pembohongan sejarah ini?

Charles Darwin dan para
pendukung teori revolusi.

Perahu Nabi Nuh.

Perubahan monyet menuju ke
manusia menurut teori revolusi dari
Charles Darwin.
TEORI REVOLUSI HANYA
LAH PEMBOHONGAN SEMATAMATA!
Dan ini menjadi sesuatu yang
sangat penting bagi kita untuk menge
nali sejarah asli kita.

KHAZANAH
Adam >> Idris >> Nuh >> Hud
>> Shalih >> Ibrahim >> Ismail >>
Luth >> Ishaq >> Ya’qub >> Yusuf
>> syu’aib >> Ayyub >> Dzulkifli
>> Musa >> Harun >> Daud >>
Sulaiman >> Ilyas >> Ilyasa >> Yunus
>> Isa >> Muhammad
Al-Quran hanya memakai na
ma-nama Nabi sebagai ukuran dalam
masa sejarah. Contoh : 1) “...di masa
kerajaan Sulaiman...” (Al-baqarah
102). 2) “...sesudah Musa...” (AlBaqarah 246). 3) “...Sesudah Nuh...”
(Al-isra’ 17). Karena, para Nabi ini
merupakan wakil dari kaum mereka
pada tempat, waktu dan peradaban
tert ent u. Inilah cara yang benar
untuk mengk aji sejarah. Kajilah
berdasarkan nabi-nabi yang telah
diutus oleh Allah SWT. Sehingga kita
menjadi paham tentang peradaban
kaum tersebut. Dan bagaimana bisa
peradaban mereka HANCUR sekejap
mata ketika kita menyangka mereka
berada di ZAMAN BATU.
“Telah berlalu aturan-aturan
yang tetap sebelum kamu, maka
karena itu berjalanlah kamu di muka
bumi dan perhatikanlah bagaimana
kesudahan orang-orang yang
medustakan (ayat-ayat Allah)” Q.S
Ali Imran : 137
Mereka bukanlah “orang gua”
yang hanya tahu makan dan tidur.
Tetapi mereka telah membina suatu
peradaban yang begitu hebat. Dan
bisa saja kecanggihan mereka bisa
lebih hebat dari pada kita sekarang.

Ilmu pengetahuan mereka begitu ting
gi, sehingga mereka bisa mencercap
bintang-bintang di langit. Tetapi kare
na kekufuran sebagian dari mereka
kepada Allah, maka kehebatan mere
ka bisa HANCUR sekejap mata
karena kita menyangka mereka ini
adalah orang-orang zaman batu yang
tak pernah menciptakan apa-apa.
Begit ul ah sejarah berulang-ulang
tetapi hanya sedikit yang mengambil
pelajaran. Dan sejarah terus berjalan
hingg a pada masa yang terakhir.
Jangka masa dalam sejarah mengikuti
nabi-nabi yang telah di utuskan. Dan
apabila nabi yang terakhir telah di
utus, maka ini juga bermakna sejarah
juga sudah sampai pada masa yang
terkahir. Masa ini sangat penting
bagi makhluk yang bernama Iblis.
Karena Iblis telah berjanji kepada
Tuhannya dan membuktikan bahwa
sejak awal sejarah manusia, manusia
akan berbuat kerusakan di bumi dan
menupahkan darah (membunuh).
Mengikuti hadits, zaman
umat Nabi Muhammad SAW dibagi
menjadi 5 menurut kerangka masa.
“Masa kenabian itu berada di tengahtengah kalian, adanya atas kehendak
Allah, kemudian Allah mengangkat
nya apabila ia menghendaki untuk
mengangkatnya. Selanjutnya adalah
masa khilafah yang mengikuti jejak
kenabian (Khilafah ‘ala minhaj annubuwwah), adanya atas kehendak
Allah, kemudian Allah mengangkat
nya apabila ia menghendaki untuk
mengangkatnya. Selanjutnya adalah
masa kerajaan yang menggigit (Mul
kan ‘Adhan), adanya atas kehendak
Allah, kemudian Allah mengangkat
nya apabila ia menghendaki untuk
mengangkatnya. Setelah itu masa
kerajaan yang menyombong (Mul
kan jabarriyan), adanya atas kehen
dak Allah, kemudian Allah meng
angkatnya apabila ia menghendaki
untuk mengangkatnya. Selanjutnya
adalah masa Khilafah yang meng
ikuti jejak kenabian (Khilafah ‘ala
minhaj an-nubuwwah). Kemudian
beliau( nabi) diam”. [HR. Ahmad dan
baihaqi dari Nuaman bin Basyir dari
Hudzaifah].
Mengikut Rasulullah, masa
pertama bagi umat ini adalah :
1. Ketika nabi masih hidup
(Zaman ini sudah berlalu)

2. Kemudian, datang pula za
man pemerintahan yang mengikuti
cara kenabian. Pada zaman ini kita
bisa melihat bahwa umat Islam telah
di perintah oleh 4 Khulafaur rasyidin
(zaman ini sudah belalu)
3. Kemudian, datang pula
zaman pemerintahan kerajaan yang
“menggigit”. “Mengigit” yang dimak
sud dalam hadits tersebut ialah mere
ka yang hanya menyerahkan kekuasa
an kepada keturunan mereka. kita
dapat lihat pada masa ini, kerajaan
Umayyah, Abassyiah dan Uthmaniah
yang berkuasa dengan menggunakan
sistem monarki (zaman ini juga telah
berlalu)
4. Kemudian datang pula
satu zaman yang dunia di perintah
oleh pemerintah yang sombong dan
merajal ela. Dan masa itu adalah
zaman sekarang. Kemudian setelah
berlalunya masa ke-4 akan datang
pula masa ke-5. Pada masa ke-5 dunia
akan di perintah kembali menurut
cara nabi yang berdasarkan syariat
Islam. Setelah bercerita mengenai 5
masa tersebut, tiba-tiba Rasulullah
diam. Dan diam tersebut bermaksud
“Sejarah manusia sudah tamat”.
Rasulullah akan mengingatkan
kepada umatnya yang akan hidup
pad a masa ke-4 ini adalah akan
datangnya satu fitnah. Fitnah yang
paling besar dalam sejarah peadaban
manus ia. Itulah fitnah Al-masih
Ad-dajjal. Dajjal tidak akan datang
pada masa ke-5, karena pada masa
ke-5 kekuasaan telah berada pada
orang-orang yang beriman. Dajjal
juga tidak akan muncul pada masa
setelah masa ke-5. Karena pada masa
itu sejarah peradaban manusia sudah
tamat. Hanya pada masa ke-4 saja
peluang untuk iblis mengumpulkan
pengikutnya sebanyak mungkin yang
akan ke neraka. Dan masa ke-4 itu
adalah zaman yang kita berada di
dalamnya. SEKARANG. Sebelum
turunnya Nabi Isa dan Imam Mahdi
yang akan memindahkan kita ke
masa yang ke-5. Seterusnya meng
akhiri sejarah peradaban manusia dan
mengalahkan usaha iblis di peringkat
terakhir zaman manusia.
Shelsa Aurelia GP (8 A)
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Tentang kereta api

yang digerakkan sendiri. Dari awal
abad ke-19 hampir semuanya didukung oleh lokomotif uap. Dari tahun
1910-an dan seterusnya lokomotif
uap mulai digantikan oleh lokomotif
diesel atau lokomotif listrik, sementara pada waktu yang sama beberapa
kendaraan unit yang digerakk an
sendiri baik sistem tenaga menjadi
jauh lebih umum dalam pelayanan
penumpang.
Jenis-Jenis Kereta Api
Dari segi populasi (tenaga
penggerak)
1. Kereta api uap
2. Kereta api diesel
Terdiri dari:
1. Kereta diesel listrik
2. Kereta diesel hidrolik
3. Kereta rel listrik
4. Kereta rel sugeng

Kereta api adalah bentuk trans
portasi rel yang terdiri dari serangkai
an kendaraan yang didorong sepan
jang jalur kereta api untuk mengangkut kargo atau penumpang. Gaya
gerak disediakan oleh lokomotif yang
terpisah atau motor individu dalam
beberapa unit. Meskipun propulsi
historis mesin uap mendominasi,
bentuk-bentuk modern yang pailing
umum adalah mesin diesel dan listrik lokomotif, yang disediakan oleh
kabel overhead atau rel tambahan.
Sumber energi lain termasuk kuda,

tali atau kawat, gravitasi, pneumatik,
baterai dan turbin gas. Rel kereta api
biasanya terdiri dari dua, tiga atau empat rel, dengan sejumlah monorel dan
guideways magleu/mayleu (tulisan
tidak jelas) dalam campuran. Kata
‘train’ berasal dari bahasa Peran
cis tua ‘trahiner’, dari bahasa latin
trahere ‘tarik’.
Ada beberapa jenis kereta yang
dirancang untuk tujuan tertentu. Kere
ta api biasa terdiri dari kombinasi satu
atau lebih dari lokomotif dan gerbong
kereta terpasang, atau beberapa unit

Dari segi rel
Kereta api monorel (kereta
api rel tunggal) adalah kereta yang
jalurnya tidak seperti jalur kereta
yang biasa dijumpai. Rel kereta api
ini hanya terd iri dari satu batang
besi. Letak ker eta api didesain
menggantung pada rel atau atas rel.
Karena efisien, biasanya digunakan
sebagai alat transportasi kota khususnya di kota-kota met ropolitan
dunia dan dirancang mirip jalan
layang.
Vania Sholli Nugraheni (VII A)

Siapa Penemu Kereta Api
Ide awal kereta api
pertama kali dicetuskan
oleh seorang ilmuwan Ing
gris yang bernama William
Murdoch. Idenya sangat
sederhana, yaitu sebuah
rangkaian kereta yang ditarik oleh kuda. Namun, karena
pada waktu itu rangkaian
kereta ini sangat dibutuhkan
untuk membawa bahanbahan tambang di daerah
pertambangan, maka untuk
efisiensi pengangkutan me
reka membutuhkan rang
kaian kereta yang banyak
24
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dengan sekali tarik. Untuk
itu, kemudian dibuatlah
beberapa rangkaian kereta
yang ditarik dengan satu
kuda. Agar beban berat dari
beberapa rangkaian kereta
tersebut terasa lebih ringan,
kem ud ian rangkaian itu
dijalankan pada jalur khusus yang terbuat dari besi.
Jalur kereta ini kemudian
dinamakan dengan trem.
Meski model kere
ta api pertama ini masih
sangat sederhana dan ma
sih mengandalkan tenaga

KHAZANAH
kuda, namun prinsip dasar kereta
api sebenarnya berawal dari sini. Sehingga, Murdoch kemudian dikenal
dan disebut-sebut sebagai penemu
kereta api.
Pencetus awal konsep transpor
tasi masal ini memang ilmuwan Inggris yang bernama Murdoch. Namun,
untuk bisa menjadi kereta api modern
dengan konsep yang lebih sempurna,
sejarah telah mencatat nama-nama ahli
lain yang ikut melengkapi konsep awal
tadi. Mereka terlibat dalam penemuan
teknologi yang berperan penting dalam
penyempurnaan alat transportasi ini.
Penemu yang Menyempur
nakan Kereta Api
Berikut adalah beberapa nama
ahli yang jasanya pantas disandingkan
dengan penemu kereta api pertama
kali, yaitu:
• Richard Trevithick. Ia tercatat sebagai ahli pertama yang membuat
mesin lokomotif dan kemudian
merangkainya dengan kereta pada
tahun 1804.
• George Stephenson, menciptakan
lokomotif uap untuk mengge
rakkan kereta. Lokomotif uap

pada tahun 1888. Dan pada tahun
1895 ia kembali memperkenalkan
lokomotif listrik yang menjadi cikal bakal lahirnya kereta api listrik.
• Rudolf Diesel, ikut men yum
bangkan idenya untuk per
kembangan alat transportasi ini.
Ia memperkenalkan kereta api
berm es in diesel yang ternyata
jauh lebih bertenaga dan efisien
dibandingkan dengan kereta api lokomotif uap. Akhirnya pada tahun
1925, kereta api bermesin diesel ini
digerakkan untuk pertama kalinya.
George Stephenson
terbukti menghasilkan daya yang
lebih besar dan mampu menarik
beban lebih banyak. George Stephenson juga berhasil menjalankan
lokomotif uapnya diatas jalur rel
yang lebih lebar. Stephenson juga
dikenal sebagai pencetus standar
ukuran rel kereta api yang masih
dipakai hingga saat ini.
• Franks J. Sprague membuat jalur
kereta api listrik pertama di Richmond, Virginia sepanjang 19 km

Ya, itulah beberapa nama yang
ikut menyempurnakan tekn ol ogi
kereta api. Masih banyak ahli-ahli
lain yang ikut menyempurnakan
rangkaian teknologi alat transportasi
masal ini. Nama-nama ini akan terus
bertambah, seiring dengan langkah
inovasi dan penyempurnaan teknologi
kereta api yang tentunya tidak akan
pernah berhenti. Dan, mereka-mereka
yang melahirkan inovasi baru dalam
setiap zamannya ini, pantas juga
disebut sebagai penemu kereta api.
Chairunnisa M.P (7A)

Sejarah Kereta Api di Indonesia
Sejarah perkeretaapian di Indonesia diawali dengan pengangkutan
pertama pembangunan jalan kereta
api di desa Kemijen, Jum’at tanggal
17 Juni 1867 oleh Gubernur Jenderal
Hindia Belanda, Mr. L.A.J. Baron Sloet
Van Den Beele.
Pembangunan diprakarsai oleh
“Naamlooze Venootschap Neder
landsch Indische Spoorweg Maat
schappij” (NV. NISM) yang dipimpin
oleh Ir. J.P. de Bordes dari Kemijen
menuju desa Tanggung (26 km) dengan
lebar sepur 1435 mm.
Ruas jalan dibuka untuk angkut
an umum pada hari Sabtu, 10 Agustus
1867. Keberhasilan swasta, NV.NISM
membangun jalan KA antara Sema
rang-Tanggung, yang kemudian pada
tanggal 10 Februari 1870 dapat meng
hubungkan kota Semarang-Surakarta
(110 km), akhirnya mendorong minat investor untuk
membangun jalan KA di daerah lainnya.
Tidak mengherankan kalau pertumbuhan panjang
jalan rel antara 1868-1900 tumbuh dengan pesat. Kalau

tahun 1867 baru 25 km, tahun 1878 menjadi 110 km,
tahun 1880 mencapai 850 km, tahun 1890 menjadi 1,427
km dan pada tahun 1990 menjadi 3,338 km. Adrina
Mediani Syafa
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M. Burhanuddin Ilmansyah
Siswa SMP Muhammadiyah 2 Surabaya yang
memiliki bakat dibidang seni tradisional mendalang.
Panggil saja Ilman, cowok kelahiran surabaya, 29 Juni
2000. “Pertama kali saya menyukai seni mendalang
karena sering melihat Pak Dhe saya memainkan wayang,
sejak saat itu barulah saya mempunyai keinginan untuk
belajar menjadi pendalang,” ungkapnya.
Bagi Ilman seni mendalang itu tak banyak
susahnya. “Gak banyak susahnya kok, hanya dibagian
ngepasin suaranya aja yang agak sulit,” tuturnya.
Bukan hanya pertujukannya yang mengesankan
dan musik gamelannya yang menarik hatinya, tetapi ia
menjagokan salah satu tokoh wayang, yaitu Werkudara.
“Saya suka banget sama tokoh Werkudara karena Wer
kudara adalah sosok tokoh yang gagah serta tegas untuk
menyelesaikan setiap permasalahannya,” jelasnya.
Sejak kecil Ilman sudah tertarik belajar mendalang
namun baru kelas 6 SD ia baru berani mendalang di
hadapan banyak orang, sejak itu ia sering mengisi acaraacara mendalang di JMP. Banyak festival dalang yang
pernah ia ikuti, seperti Festival Dalang Se-indonesia di
solo, dan yang kemarin ini Festival Dalang Bocah seJatim “Alhamdulilah, aku seneng banget waktu dengar
aku dapat juara III se-Jatim, bangga banget, sejauh ini
baru bisa bahagiakan orang tua,” terangnya penuh haru.
Siswa kelas 8 yang dikenal pendiam ini
menuturkan kalau orang tuanya sangat mendukung
akan bakatnya ini. “Pernah dulu, aku ditawarin sama
orang untuk berhenti mendalang dan masuk di club
teater. tapi aku menolak karena aku kurang tertarik
meskipun teater lebih modern dibanding mendalang,”
pungkasnya. ( Izza Islami / 9c)
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Ngepasin
Suara Tokoh Saja
Susahnya

Emira Salsabila

Suka Film dan Baca

Setiap manusia selalu memiliki potensi terpendam dalam diri. Bakat misalnya,
bila setiap manusia tidak mengasahnya
dengan baik, maka akan terdiam saja bakat
tersebut dalam dirinya. Emira Salsabila,
tak disangka bahwa dirinya memiliki bakat
dalam dunia mendongeng.
Tidak ada sedikit pun perasaan grogi
menghinggapi dirinya saat mengikuti lomba
story telling bulan lalu. Emira pun meraih
juara 1 tingkat Jawa Timur dalam ME award
2015 di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo.
“Bahagia dan kaget saat nama saya disebutkan
sebagai juara pertama,” ungkap siswi kelahiran
11 Maret 2000.
Emira menyingkirkan 42 peserta. Dari
Surab aya 6 peserta yang telah terkalahkan.
Dongeng yang dibawakan saat lomba berjudul A
wolf and Seven Lambs. Dia menceritakan bahwa
persiapan lomba tersebut terbilang sangat cepat,
kurang lebih tiga minggu.
“Sedihnya, empat hari sebelum lomba, naskah
dongeng harus diganti karena panitia telah menyiap
kan,” lanjut siswa yang memiliki suara merdu. Sing
katnya waktu dalam pergantian naskah dongeng mem
buat Emira sedikit gelisah untuk bisa tampil maksimal
dan memenangkan lomba. Emira mengungkapkan ada
beberapa kriteria yang akan dinilai. Yakni, pengucapan
dalam bahasa Inggris saat mendongeng, ekspresi tubuh
(body language), pendalaman karakter serta ekspresi
mimik.
Persiapan yang dilakukan harus matang. Oleh karenanya dia sampai belajar teater dengan baik, belajar dialog
didepan kaca, bicara sendiri tanpa teks. “Semua saya
lakukan untuk bisa lebih percaya diri dan menumbuhkan
imajinasi, “ lanjutnya, saat ditemui tim majalah prestasi.
Diah Ardani, Nabila Ainur Rahma, Ferzah
PRESTASI / No. 8 / Mei 2015
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Adhelia Zalza Bella Putri

Gadis Mungil Penuh Prestasi
Banyak sekali suara yang merdu, tapi yang bisa
teknik dalam berqiroah itu sangat minim. Belajar membaca
al-Qur’an dengan suara merdu itu gampang-gampang
susah. Diawali dengan lancar bertilawah adalah kunci
utama untuk dapat membaca al-Qur’an dengan indah.
Seperti gadis berusia 14 tahun ini memiliki talent bersuara
merdu dalam membaca al-Qur’an.
Tubuh yang mungil bukan berarti kecil potensi. AdheliaZalza Bella Putri adalah gadis manis yang memiliki
segudang potensi. Tak hanya dikenal didunia persilatan,
Dhea sapaan akrabnya, juga hebat dalam bidang qiro’ah.
Suaranya menjadikan suasana sunyi tertegun mendengar
lantuanannya.”Saya belajar qiro’ah dari ibu, ibu saya
sangat pandai dalam berqiro’ah,” ungkapnya.
Sejak kecil Dhea memang sudah dibiasakan untuk
bertilawah dengan sempurna. Ibunya yang juga seorang
guru, sangat telaten untuk mengajari dan mendampingi
Dhea. “Berawal dari belajar tilawah yang baik sesuai dengan tajwidnya, baru saya belajar lagunya. Itu semua tidak
instan, butuh proses yang panjang untuk bisa qiro’ah,”
lanjut anak dari pasangan Miftahul Chasanah dan Chusnul.
Sejak masuk SMP, Dhea makin banyak jam terbangnya dalam bidang qiro’ah. Mulai dari penyambutan tamu
dari Malaysia hingga pada acara-acara protokoler. “Saya
bersyukur atas kelebihan yang diberikan Allah, saya jadi
percaya diri dan banyak mendapat penghargaan,” lanjut
pemenang juara 1 Qiro’ah tingkat Surabaya baru-baru ini.
Meskipun suaranya indah, dhea masih belum
tertarik untuk jadi penyanyi. “Menyayi itu menarik, tapi
belum minat untuk jadi biduan,” ungkap gadis yang juga
juara 1 Tapak suci tingkat Nasional. Prestasi Dhea saat ini
memang sangat deras, tak hanya qiro’ah, tapak suci pun
juga menyabet banyak juara.
Soalcita-cita Dhea cukup sederhana, ingin sukses
dalam bidangnya dan bermanfaat untuk orang tua dan
sekeliling.”Simpel aja, ingin sukses dan bisa bermanfaat
untuk semua orang khususnya orang tua,” tutur gadis
kelahiran Surabaya.
Viola Bella Adelia (VIII-B)
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Emilia Cahya Lestari

Karena Melihat
Akhirnya Jatuh Cinta
Setiap manusia selalu memiliki potensi terpendam
dalam diri. Bakat misalnya, bila setiap manusia tidak
mengasahnya dengan baik, maka akan terdiam saja bakat
tersebut dalam dirinya. Emira Salsabila, tak disangka
bahwa dirinya memiliki bakat dalam dunia mendongeng.
Tidak ada sedikit pun perasaan grogi menghinggapi
dirinya saat mengikuti lomba story telling bulan lalu.
Emira pun meraih juara 1 tingkat Jawa Timur dalam ME
award 2015 di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. “Bahagia
dan kaget saat nama saya disebutkan sebagai juara pertama,” ungkap siswi kelahiran 11 Maret 2000.
Emira menyingkirkan 42 peserta. Dari Surabaya
6 peserta yang telah terkalahkan. Dongeng yang diba
wakan saat lomba berjudul A wolf and Seven Lambs. Dia
menceritakan bahwa persiapan lomba tersebut terbilang
sangat cepat, kurang lebih tiga minggu.
“Sedihnya, empat hari sebelum lomba, naskah
dongeng harus diganti karena panitia telah menyiapkan,”
lanjut siswa yang memiliki suara merdu. Singkatnya waktu
dalam pergantian naskah dongeng membuat Emira sedikit
gelisah untuk bisa tampil maksimal dan memenangkan
lomba. Emira mengungkapkan ada beberapa kriteria yang
akan dinilai. Yakni, pengucapan dalam bahasa Inggris saat
mendongeng, ekspresi tubuh (body language), pendalaman
karakter serta ekspresi mimik.
Persiapan yang dilakukan harus matang. Oleh
karenanya dia sampai belajar teater dengan baik, belajar
dialog didepan kaca, bicara sendiri tanpa teks. “Semua saya
lakukan untuk bisa lebih percaya diri dan menumbuhkan
imajinasi, “ lanjutnya, saat ditemui tim majalah prestasi.
Diah Ardani, Nabila Ainur Rahma, Ferzah
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Azmi

Mudah Menghafal
Mudah Mempelajari
Cerdas dan berkarakter, itulah pendeskripsian yang
tepat untuk siswa Smp Muhammadiyah 2 Surabaya yang
satu ini. Sebut saja Azmi, cowok yang saat ini duduk
di kelas IX ini memiliki bakat luar biasa, yaitu tahfid
(penghafal Al-Quran). Bakat yang mulia dan tidak banyak
orang bisa melakukaannya. Azmi memulainya sejak kelas
8. “ Saat itu sekolah membuka komunitas penghafal AlQuran. “Awalnya saya juga tidak ada niatan untuk ikut
tapi pak Sudar memotivasi saya untuk mencoba, katanya
saya punya bakat di situ, akhirnya saya mencoba dan
ternyata makin lama saya makin ketagihan buat menghafal
Al-Quran,” ceritanya.
Disamping dibimbing Ustad Rozzi dan Ustadzah
Firda berjalan kurang lebih satu tahun cowok kelahiran
1999 ini sudah menghafal 3 juz Al-Quran. Ia juga pernah
mengikuti lomba PDM Tahfid Al-Quran dan mendapat
juara III Se-Surabaya. Menurutnya, tahfid Al-Quran adalah
kegiatan yang tidak membutuhkan banyak tenaga, manfaatnyapun banyak. “Saya merasa lebih mudah menangkap
pelajaran dan jika mengerjakan soal-soal bisa lebih cepat
dari sebelumnya,” ujarnya.
Ternyata tidak hanya penghafal Al-Quran saja
kelebihan Azmi, cowok ini juga pandai bermain catur.
Berawal dari sekedar coba-coba mengikuti extrakurikuler
di sekolah. “Sebenarnya dari SD saya udah bisa main catur
tapi belum tau trik-trik khusus buat ngalahin lawan jadi
pas tau ada extra catur di sekolah ya aku langsung ikut
juga,” urai cowok pecinta cabcai ini.
Meski banyak kegiatan, urusan membagi waktu
sudah bukan hal yang sulit bagi Azmi. Sering keluar kelas
juga tidak membuatnya ketinggalan pelajaran. “Setiap kali
ketinggalan pelajaran saya selalu pinjam catatan punya
teman. Kalo saya bisa mempelajari sendiri ya saya coba
tapi kalo ada yang kurang paham langsung saya tanyakan
sendiri kepada guru mata pelajarannya,” terang cowok
yang menyukai warna hijau muda ini.
(Aisyah Cahya/8b)
30



PRESTASI / No. 8 / Mei 2015

warta
muda
Batik merupakan salah satu
hasil seni yang dapat diaplikasikan
pada berbagai media termasuk kain.
Proses karya batik meliputi teknik
penggambaran dengan lilin atau ma
lam dan pewarnaan.
Batiksudah ada sejak lama di
Indonesia, tetapi menjadi bertambah populer ketika United Nations
Educational, Scientific, and Culture
Organization (UNESCO) memberikan pen gakuan dan mengesahkan
secara resmi Batik Indonesia sebagai
warisan budaya dunia (World Heritage) pada tanggal 2 Oktober 2009.
Tanggal tersebut kemudian ditetapkan
sebagai Hari Batik Nasional melalui
Keputusan Presiden.
Bertepatan dengan Hari batik,
SMP Muhammadiyah 2 Surabaya
ingin memberikan sebuah apresiasi
khusus. Batik carnival 2014, sebuah
bentuk pengenalan secara langsung
kepada siswa-siswi SMP Muhamm
adiyah 2 Surabaya tentang pakaian
batik. Setiap siswa wajib mengguna
kan batik Indonesia dan memahami
filosofinya.
Batik carnival yang berlang
sung tepat (2/10) ini juga diharapkan
untuk membudayakan batik sejak
usia remaja. “ Bagi anak SMP, batik
itu masih terkesan pakaian orang tua,
maka dari itu saya ingin mengenalkan
batik kepada siswa-siswi dalam bentuk batik carnival,”tutur Sudarusman,
ST selaku kepala SMP Muhammadiyah 2 Surabaya.
Dengan konsep batik carnival,
maka siswa-siswi lebih tertarik, kare-

Membudayakan Batik
Sejak Usia Muda

na batik bisa lebih terkesan kekinian. Setiap
kelas wajib berdandan
yang unik dan menarik
untuk menjadi maskot
kelas. Terlihat sekali
antusias siswa dengan
adanya batik carnival
2014. “ Asyik dan menarik acara ini, karena
saya bisa mengekspresikan rok batik menjadi
unik dan up to date, “

ungkap Estri Khidmatul H sebagai
maskot kelas 9C.
Rute yang akan dilewati dalam
batik carnival adalah Jalan Genteng,
Jalan Simpang, jalan Gubenur Suryo,
Jalan Pemuda, Jalan Ketabang kali.
Dengan batik carnival juga mengenal
kan batik kepada bagi masyarakat
sekitar.
Tak hanya mengenalkan batikbatik Indonesia, tapi juga dimeriahkan oleh tarian khas Surabaya Tari
Labasamya, karawitan dan atraksi
Tapak suci SMP Muhammadiyah
2 Surabaya. Sedangkan di sekolah
juga diadakan bazaar serta karya seni
siswa-siswi SMP Muhammadiyah 2
Surabaya.
Firzah
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warta
muda
Siang Rabu itu, seorang pria
dengan rambut keputihan tengah me
ngunjungi sekolah SMP Muhammadi
yah 2 Surabaya. Leon McLeod,
nama pria itu,wakil kepala sekolah
Goulburn Valley Grammar School
dari Australia. Pria dengan wajah
ramah itu memang tengah melakukan
perjalanan kunjungan ke Indonesia.
Ia mengetahui sekolah SMP Muhammadiyah 2 Surabaya dari seorang
temannya yang berc erita banyak
perihal Sekolah Prestasi ini, dan Ia
pun tertarik denganSMP tersebut.
“Aku ingin tau tentang sekolah ini
dan budaya di sini.” Jawabnya dengan
logat Australia yang kental ketika ditanya mengapa ia mengunjungi SMP
Muhammadiyah 2.

Iapun terus bercerita tentang
perbedaan sekolah di Indonesia dan
Australia. “Di Indonesia, sekolah
Negeri lebih laku dari pada sekolah
swasta kan? Nah di Australia malah
sekolah Negeri yang mencari murid,
karena disana sekolah swasta jauh
lebih laku dari sekolah Negeri,” pria
bermata biru itu berkata seraya terkekeh pelan.
Setelah berbincang dengan be
berapa guru dan murid, Ia pun diajak
berjalan menyusuri sekolah. Pria itu
pun diajak menyusuri hingga lantai
3 sekolah SMPM 2, lalu Ia pun kembali ke ruangan kepala sekolah untuk
mencoba beberapa jajanan tradisional
Indonesia. “Setelah melihat sekolah
ini, aku sangat kagum dengan sekolah
ini, para murid-muridnya sungguh
brilian dan berbakat,” pungkasnya.
Nabila AinurRahma (VII B)
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Leon McLeod

Sekolah Swasta Lebih Laku

warta
muda
Juara II Tarian Terbaik Lomba Yosakoi

Vini, Vidi, Vici
(Saya Datang, Saya Melihat, Saya Menang)

Acung jempol patut diberikan kepada Spemda Dance
Club. Betapa tidak, baru kali pertama ikut Lomba Tari Yosakoi
yang merupakan agenda tahunan Pemkot Surabaya-Konjen
Jepang di Taman Surya, 24 Agustus 2014, anak-anak SMP
Muhammadiyah 2 Surabaya langsung menyabet gelar juara
II untuk kategori tarian terbaik.
Sukses luar biasa ini disambut suka cita seluruh anggota
Spemda Dance Club yang merupakan gabungan dari siswi
kelas 7, 8, dan 9.
Ungkapan kegembiraan ini disampaikan oleh Indira
Devi, salah anggota Spemda Dance Club. Menurut dia, perasaan senang, deg-degan semua campur aduk. “Kami bangga
karena bisa menunjukkan kalau kami bisa membawakan tari
kreasi. Ini kita, SMP Muhammadiyah 2,” ujar Devi sambil
meneriakkan yel-yel.
Ditanya persaingan di lomba tersebut. Devi yang juga
siswi kelas 8 A menuturkan sebagai pendatang baru, dirinya
sempat pesimis, mengingat sekolah-sekolah lain lebih ber
pengalaman, dan desain kostumnya juga bagus-bagus. Tapi
diluar prediksi, dan mengusung semboyan Vini, Vidi, Vici,
akhirnya Spemda Dance Club mampu meraih hasil maksimal,
kendati hanya juara II.
“ Sebagai tim baru, pencapaian ini adalah luar biasa. Ya,
kuncinya kekompakan, kebersamaan dan latihan rutin dibawah
bimbingan Kak Lala,” ungkapnya.
Dengan bekal ini, lanjut Devi, dirinya dan temantemannya akan berlatih lebih giat lagi dengan kreasi baru dari
Kak Lala. Dengan harapan kalau tahun depan (2015) ada lomba
lagi, akan bisa meraih hasil terbaik.
Vinniq Rawina Alifia
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warta
muda

100 Peserta

Meriahkan
Festival Layang-layang

Sekitar 100 peserta meme
riahk an Festival Layang-layang
yang digelar Dinas Kebudayaan
Pariwisata Kota Surabaya bekerjasama dengan Persatuan Layanglayang Surabaya (Perlabaya). Festival tahunan yang digelar di Side
Area Long Beach Selatan Pakuwon
City , Sabtu & Minggu (13-14/9) itu
juga dihadiri peserta asal Malaysia
dan Swedia.
“Komunitas pelayang yang
ada di 8 Propinsi dan 39 klub
layang-layang ikut festival ini.
Dari data kami memang ada peserta
dari Swedia dan Malaysia”, terang
Wiwiek Widyati Kepala Dinas
Pariwisata Surabaya.
Wiwiek mengatakan ada 4 jenis layang-layang yang dilombakan
untuk memperebutkan hadiah total
RP 43,5 juta. Yakni layang-layang
2 dimensi, layang-layang kreasi 3
dimensi, layang-layang train naga
dan rokkaku challange.
Diharapkan dengan digelarnya ferstival yang ke-17 ini
masyarakat lebih mengetahui bahwa layang-layang dengan segala
keunikkannya memiliki nilai-nilai
menarik dan keindahan yang luar
biasa.
Ditanya soal tujuan festival layang-layang ini Wiwiek
membeberk an, jika lomba iini
untuk menjunjung potensi pariwisata daerah, melestarikan budaya,
memberikan hiburan berkualitas
kepada masyarakat, serta memberikan pengetahuan keterampilan
membuat layang-layang kepada
anak-anak sekolah.
Ardha (7B) & Aulia (7A)
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ILPENG

Apa arti fisika

Pengertian Fisika
Fisika berasal dari bahasa Yu
nani yang berarti “alam”. Fisika
adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat dan gejala pada bendabenda di alam. Gejala-gejala ini pada
mulanya adalah apa yang dialami

lajari materi, energi, dan fenomena
atau kejadian alam, baik yang bersifat makroskopis (berukuran besar,
seperti gerak Bumi mengelilingi
Matahari) maupun yang bersifat
mikroskopis (berukuran kecil, seperti gerak elektron mengelilingi inti)

oleh indra kita, misalnya penglihatan menemukan optika atau cahaya,
pendengaran menemukan pelajaran
tentang bunyi, dan indra peraba yang
dapat merasakan panas.
Mengapa kalian perlu mem
pelajari Fisika? Fisika menjadi ilmu
pengetahuan yang mendasar, karena
berhubungan dengan perilaku dan
struktur benda, khususnya benda
mati. Menurut sejarah, fisika adalah
bidang ilmu yang tertua, karena dimulai dengan pengamatan-pengamatan
dari gerakan benda-benda langit,
bagaimana lintasannya, periodenya,
usianya, dan lain-lain. Bidang ilmu
ini telah dimulai berabad-abad yang
lalu, dan berkembang pada zaman
Galileo dan Newton. Galileo meru
muskan hukum-hukum mengenai
benda yang jatuh, sedangkan Newton
mempelajari gerak pada umumnya,
termasuk gerak planet-planet pada
sistem tata surya.
Fisika adalah salah satu ilmu
pengetahuan alam dasar yang banyak digunakan sebagai dasar bagi
ilmu-ilmu yang lain. Fisika adalah
ilmu yang mempelajari gejala alam
secara keseluruhan. Fisika mempe-

yang berkaitan dengan perubahan zat
atau energi.
Fisika menjadi dasar berbagai
pengembangan ilmu dan teknologi.
Kaitan antara fisika dan disiplin
ilmu lain membentuk disiplin ilmu

membentuk fisika material, dengan
geologi membentuk geofisika, dan
lain-lain. Pada bab ini akan dipelajari
tentang dasar-dasar ilmu fisika.
Pada zaman modern seperti
sek arang ini, ilmu fisika sangat
mendukung perkembangan teknologi, industri, komunikasi, termasuk
kerekayasaan (engineering), kimia,
biologi, kedokteran, dan lain-lain.
Ilmu fisika dapat menjawab pertanya
an-pertanyaan mengenai fenomenafenomena yang menarik. Mengapa
bumi dapat mengelilingi matahari?
Bagaim ana udara dapat menahan
pesawat terbang yang berat? Me
ngapa langit tampak berwarna biru?
Bagaimana siaran/tayangan TV dapat
menjangkau tempat-tempat yang ja
uh? Mengapa sifat-sifat listrik sangat
diperlukan dalam sistem komunikasi
dan industri? Bagaimana peluru ken
dali dapat diarahkan ke sasaran yang
letaknya sangat jauh, bahkan antar
benua? Dan akhirnya, bagaimana
pesawat dapat mendarat di bulan?
Ini semua dipelajari dalam berbagai
bidang ilmu fisika.
Bidang fisika secara garis besar
terbagi atas dua kelompok, yaitu
fisika klasik dan fisika modern. Fisika
klasik bersumber pada gejala-gejala
yang ditangkap oleh indra. Fisika
klasik meliputi mekanika, listrik
magnet, panas, bunyi, optika, dan
gelombang yang menjadi perbatasan

yang baru, misalnya dengan ilmu astronomi membentuk ilmu astrofisika,
dengan biologi membentuk biofisika,
dengan ilmu kesehatan membentuk
fisika med is, dengan ilmu bahan

antara fisika klasik dan fisika modern.
Fisika modern berkembang mulai
abad ke-20, sejak penemuan teori
relativitas Einstein dan radioaktivitas
oleh keluarga Curie.
PRESTASI / No. 8 / Mei 2015



35

Korean Music
Bagi para K-Popers (Sebutan
orang yang menyukai Korean pop/
music korea) Hallyu/Korean wave sudah tidak asing lagi bagi mereka. Tapi,
pada sebagian orang mungkin masih

juru dunia melalui media massa. Dan
yang terbesar adalah melalui internet.
Korea sangat menarik dalam menye
barkan budayanya. Diantaranya
melalui drama-drama korea yang di

bingung dan bertanya apa Hallyu/Korean wave itu. Untuk mengetahuinya,
simak penjabaran berikut ini.
Hallyu/Korean wave (bahasa
Indonesia : Gelombang Korea) adalah
istilah yang digunakan bagi tersebarnya budaya pop Korea secara
global di seluruh dunia. Umum
nya Hallyu memicu banyak
orang-orang di Negara itu
untuk mempelajari budaya Korea. Sedangkan Korean Wave
mengacu pada penyeb ara n
budaya Korea Selatan. Korean wave juga merujuk pada
peningkatan secara signifikan
popularitas budaya Korea diseluruh dunia pada abad ke-21.
Penyebaran budaya ini sangat
cepat, terutama pada kalangan
generasi Net.
Pada hakikatnya Korean
Wave merupakan demam korea
yang disebarkan lewat Korean
Pop Culture ke seluruh pen

ekspor ke seluruh pasar asia dan du
nia. Dan tak kalah dengan artis Boy
band dan Girlbandnya juga. Tak bisa
dipungkiri bahwa banyak sekali orang
yang tertarik untuk menonton drama
korea, mendengarkan music K-pop
(Korean pop) bahkan makanan khas
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korea serta baju khasnya juga (han
bok). Serta segala macam kosmetik
dengan brand ternama juga telah
masuk ke pasar dunia.
Saat ini Negara yang terkena
pen garuh Korean wave sangatlah
banyak. Negara pertama yang terkena pengaruhnya adalah China dan
Jepang. Sedangkan negara-negara

lainnya seperti Vietnam, Thailand,
Hongk ong, Filiphina, Malaysia,
Amerika Serikat, Amerika Latin,
Indonesia dan juga Timur Tengah.
Terbukti di Indonesia dengan adanya
konser-konser Boyband dan Girlband
seperti Super Junior, EXO, SHINee,
SNSD, TVXQ, 2NE1 dan
Boa. Bahkan Stasiun TV di
Indonesia pernah mengundang
Boyband Super Junior di acara
ulang tahunnya yang ke-25.
Di Indonesia, penye
baran budaya Korea ini bisa
dilihat sekitar tahun 2002.
Dengan ditayangkannya dra
ma Korea berjudul “Autumn
Tale” dan “Endless Love”
yang ditayangkan di Stasiun
TV Indosiar. Tercatat sekitar
50 judul K-drama (Korean
drama) yang pernah tayang di
TV swasta Indonesia. Setelah
mel ihat kesuksesan dramadrama korea, kini hadirlah

boyband dan girlband korea yang
akan menambah pernak-pernik hiburan korea di seluruh dunia.
Berbicara tentang boyband dan
girlband, di Korea Selatan terdapat 3
perusahaan artis K-Pop terbesar yaitu:
SM Entertainment, YG Entertainment
dan JYP Entertainment. SM Entertainment adalah salah satu perusahaan
artis terbesar di Korea Selatan dari
ke-tiga perusahaan tersebut. Para artis
yang bernaung di bawah SM Entertainment seperti TVXQ, KangTa,
Boa, Super junior, SNSD, f(x) dan
EXO sangat sukses menggebrak pasar
asia maupun dunia.
EXO-Growl
EXO adalah boyband group
asuhan SM Entertaiment yang debut
di tahun 2012 dengan merilis album
pertama mereka yaitu “MAMA”.
EXO beranggotakan 12 orang, dan
terbagi menjadi 2 sub unit group yaitu
EXO-K untuk Korea dan EXO-M
untuk Mandarin/China. Dalam pembagian itu, EXO-K mempromosikan
di Korea dan EXO-M mempromosikan di China. Tetapi, secara tidak
langsung mereka adalah satu group.
Pada Mei 2013, EXO comback
dengan album XOXO. Dan Growl
adalah lagu dari hasil repackaged
album “XOXO”. Lagu yang berdurasi
3 menit 25 detik ini di nyanyikan
dalam 2 bahasa (korean ver dan china
ver). Growl ini bergenre Urban Pop
(campuran Jazz, Rock dan Pop). Style
yang diusung EXO dalam MV Growl
adalah kembali pada masa sekolah.
Dimana semua member mengenakan seperti seragam sekolah yang
casual,simple dan menarik. Lengkap

dengan atribut sekolah lainnya.
Bahkan, EXO sangat menda
lami tema “back to school” ini.
Dengan melakukan penyutingan
MV di salah satu gedung SMA di
Seoul, Korea selatan. Dan sempat

EXO ingin melakukan shooting di
tempat tersebut.
Ditambah lagi EXO yang me
lakukan shooting tepat pada pukul 3
dini hari. Juga, lampu-lampu dalam
MV ini kedap-kedip sendiri mirip
banget seperti gedung tua yang lama
tak terpakai lagi. Jadi kesannya terasa
horror. Mungkin, SM memang sengaja milih tempat seperti ini supaya
bikin ‘greget’ lagi. Nah, di MV growl
ini penyutingannya menggunakan one
take. Jadi hanya sekali saja, maka dari
itu banyak sekali kesalahan-kesalahan
di dalam MV tersebut. Seperti : Topi Kai yang jatuh secara tak sengaja
di MV Growl Korea ver.
- Kaki Sehun yang tak sengaja terinjak oleh Suho di MV Growl
China ver.
Walaupun terkesan horor dan
banyak kesalahan, namun Growl ini
banyak di sukai karena musiknya

ada berita yang sangat mengejutkan
tentang MV ini. Yaitu gedung yang
digunakan untuk membuat MV Growl
ini adalah gedung SMA yang sudah
7 tahun tidak pernah dibuka. Dan di
buka untuk pertama kalinya karena

yang energik dan gerakan dance
yang simpel dan menarik. Boyband
ini juga pernah mengadakan konser
di Indonesia tepatnya di Jakarta pada
sabtu 6 September 2014 lalu.
(Shelsa Aurelia GP / 8A)
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untuk menangani kasus
Seorang novelis bernama
ini, apalagi belakangan ini
Owen Quine menghilang. Sang
pihak polisi menemukan
istri mengira suaminya hanya
satu demi persatu bukti yang
pergi tanpa pamit selama beberapa
mengarah pada Leonora
hari seperti yang dialakukan
Quine sendiri sebagai
sebelumnya. Sang istri, Leonora
pembunuh suaminya, Owen
Quine meminta tolong Cormoran
Quine.
Strike untuk menemukan dan
Menurut Cormoran
membawanya pulang.
Leonora tidak bersalah,
Namun, ketika Strike
bersama Robin,
memulai penyelidikan, dia
Sekretarisnya di tengah
mendapati bahwa perihal
upayanya untuk berusaha
menghilangnya Quine tidak
menghalau kenangan
sederhana yang disangka oleh
bersama Charlotte mantan
istrinya. Novelis itu baru saja
tunangan manipulative
menyelesaikan naskah yang
yang akhirnya menikah
menghujat orang banyak, yang
dengans eorang bangsawan.
artinya ada banyak orang yang
Cormoran berusaha matiingin Quine lenyapkan.
matian untuk membuktikan
Kemudian mayat Quine
bahwa kliennya tidak terlibat
ditemukan dalam kondisi ganjil
dalam pembunuhan sang
dengan bukti-bukti telah dibunuh
novelis, meskipun demikian
secara brutal. Kali ini Strike
mengancam kelangsungan
berhadapan dengan pembunuh
persahabatannya dengan
keji, yang mendedikasikan waktu
Anstiss, temannya sewaktu
dan pikiran untuk merancang
dinas di Angkatan Darat.
pembunuhan yang biadab tak
Judul buku
: The Silk Worm
“Jika anda meng
terkira.
		 (Ulat Sutra)
harapk an persahabatan
Cormoran Strike, detektif
Penulis
: J.K. Rowling
seumur hidup dan kesetia
partikelir dengan kaki satu itu,
Penerjemah
: SiskaYunita &
kawaan yang tidak egois,
sedang dilanda dengan berbagai
		 M. Aan Mansyur
bergabunglah dengan militer
masalah, tahu-tahu datanglah
Penerbit : Gramedia Pustaka Utama
dan belajarlah membunuh.
Leonora Quine yang bertampang
Kalau anda menginginkan
lusuh dan berharap Cormoran
CetakanPertama : Oktober 2014
aliansi temporer seumur
bisa menemukan suaminya yang
Halaman
: 536 halaman
hidup dengan sesama yang
hilang beberapa hari yang lalu.
Nomor ISBN
: 978-602-03-0981-1
akan menari gembira di
Dari synopsis novel, kita
atas tiap kegagalan anda,
mengetahui bahwa Strike akan
menulislah novel.” –
mendapatkan bahwa orang
yang dicarinya, Owen Quine, tewas dengan cara Michael Fancourt(hal.467).
Novel kedua Robert Galbraith ini enak untuk
yang sangat mengerikan di rumah peninggalan
dibaca dan membuat semakin penasaran kelanjutannya
almarhum sobatnya, Joe North.
”Penulis memang berbeda, aku belum dan mampu menggambarkan kisah Cormoran dengan
pernah bertemu penulis bagus yang tidak sedikit sangat detail, seperti menggambarkan kota London
yang terperinci serta kebiasaan Cormoran dan Strike
nyentrik.” –Waldegrave (hal. 118).
Alasannya karena penulis yang sepertinya menggunakan kereta dengan menggunakan kaki
menyebalkan ini menulis naskah yang berjudul prostetiknya itu. Dan mungkin ada beberapa bab yang
Bombyx Mori atau Ulat Sutra, yang isinya sedikit membosankan, tapi memasuki bab selanjutnya
membongkar rahasia rekan-rekan sesame penulis, akan makin terbawa oleh emosi tulisannya. Ada
editor, bahkan penerbit, dengan menggunakan beberapa bahasa yang digunakan di novel ini agak sulit
bahasa yang vulgar dan menjijikkan ala Owen dipahami, alurnya maju dan sesekali mundur.
Robert Galbraith adalah nama alias J.K. Rowling,
Quine. Celakanya, naskah ini sudah tersebar ke
pengarang serial Harry Potter, The Casual Vacancy, dan
seluruh negri.
Yang membuatnya berkonflik dengan beberapa novel Cormoran Strike yang pertama, The Cuckoo’s
orang yang berpengaruh di dunia penerbitan, mau Calling (Dekut Burung Kukuk).
Almira Parahita / 9B
tidak mau waktu dan tenaga Strike habis dicurahkan
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Film
Rilis
Genre

: 25 Desember 2014
: Fantasy Musical
Adaptation
Penulis naskah : James Lapine
Sutradara
: Rob Marshall
Studio
: Walt Disney Pictures

Kisah Dongeng yang Gelap
Seorang novelis bernama Owen Quine menghilang.
Sang istri mengira suaminya hanya pergi tanpa pamit
selama beberapa hari seperti yang dialakukan sebelumnya.
Sang istri, Leonora Quine meminta tolong Cormoran
Strike untuk menemukan dan membawanya pulang.
Namun, ketika Strike memulai penyelidikan, dia
mendapati bahwa perihal menghilangnya Quine tidak
sederhana yang disangka oleh istrinya. Novelis itu
baru saja menyelesaikan naskah yang menghujat orang
banyak, yang artinya ada banyak orang yang ingin Quine
lenyapkan.
Kemudian mayat Quine ditemukan dalam kondisi
ganjil dengan bukti-bukti telah dibunuh secara brutal.
Kali ini Strike berhadapan dengan pembunuh keji, yang
mendedikasikan waktu dan pikiran untuk merancang
pembunuhan yang biadab tak terkira.
Cormoran Strike, detektif partikelir dengan kaki
satu itu, sedang dilanda dengan berbagai masalah, tahutahu datanglah Leonora Quine yang bertampang lusuh
dan berharap Cormoran bisa menemukan suaminya yang
hilang beberapa hari yang lalu.
Dari synopsis novel, kita mengetahui bahwa Strike
akan mendapatkan bahwa orang yang dicarinya, Owen
Quine, tewas dengan cara yang sangat mengerikan di
rumah peninggalan almarhum sobatnya, Joe North.
”Penulis memang berbeda, aku belum pernah
bertemu penulis bagus yang tidak sedikit nyentrik.” –
Waldegrave (hal. 118).
Alasannya karena penulis yang sepertinya
menyebalkan ini menulis naskah yang berjudul Bombyx
Mori atau Ulat Sutra, yang isinya membongkar rahasia
rekan-rekan sesame penulis, editor, bahkan penerbit,
dengan menggunakan bahasa yang vulgar dan menjijikkan
ala Owen Quine. Celakanya, naskah ini sudah tersebar ke
seluruh negri.
Yang membuatnya berkonflik dengan beberapa
orang yang berpengaruh di dunia penerbitan, mau tidak
mau waktu dan tenaga Strike habis dicurahkan untuk
menangani kasus ini, apalagi belakangan ini pihak polisi
menemukan satu demi persatu bukti yang mengarah pada
Leonora Quine sendiri sebagai pembunuh suaminya,
Owen Quine.
Menurut Cormoran Leonora tidak bersalah, bersama
Robin, Sekretarisnya di tengah upayanya untuk berusaha

menghalau
k e n a n g a n
bersama Charlotte
mantan tunangan
manipulative yang
akhirnya menikah
dengans eorang
bangsawan.
Pemeran :
C o r m o r a n
Meryl Streep – the witch
berusaha matiEmily Blunt – Baker’s wife
matian untuk
James Corden - Baker
membuktikan
Anna Kendrick - Ciderella
b a h w a
Chris Pine – Cinderella’s Prince
kliennya tidak
Johnny Depp – the Wolf
terlibat dalam
Lucy Punch -as- Lucinda
pembunuhan sang
novelis, meskipun
demikian mengancam kelangsungan persahabatannya
dengan Anstiss, temannya sewaktu dinas di Angkatan
Darat.
“Jika anda mengharapkan persahabatan seumur
hidup dan kesetiakawaan yang tidak egois, bergabunglah
dengan militer dan belajarlah membunuh. Kalau anda
menginginkan aliansi temporer seumur hidup dengan
sesama yang akan menari gembira di atas tiap kegagalan
anda, menulislah novel.” –Michael Fancourt(hal.467).
Novel kedua Robert Galbraith ini enak untuk dibaca
dan membuat semakin penasaran kelanjutannya dan
mampu menggambarkan kisah Cormoran dengan sangat
detail, seperti menggambarkan kota London yang terperinci
serta kebiasaan Cormoran dan Strike menggunakan kereta
dengan menggunakan kaki prostetiknya itu. Dan mungkin
ada beberapa bab yang sedikit membosankan, tapi
memasuki bab selanjutnya akan makin terbawa oleh emosi
tulisannya. Ada beberapa bahasa yang digunakan di novel
ini agak sulit dipahami, alurnya maju dan sesekali mundur.
Robert Galbraith adalah nama alias J.K. Rowling,
pengarang serial Harry Potter, The Casual Vacancy, dan
novel Cormoran Strike yang pertama, The Cuckoo’s
Calling (Dekut Burung Kukuk).
Almira Parahita / 9B
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Dinosaurus akan hidup lagi di
tahun 2015. Tapi tenang, dinosaurus yang
ini adalah film terbarunya yang berjudul
Jurassic World. Terakhir kali film Jurassic
hadir pada tahun 2001 dengan judul
“Jurassic Park III”. Namun kali ini
didukung dengan teknologi yang sangat
modern, Jurassic World akan menyajikan
efek visual yang mengagumkan.
Film Jurassic World kali ini
disutradarai oleh Colin Trevorrow,
sedangkan Steven Spielberg masih
berperan sebagai produser seperti pada
film Jurassic Park III. Meskipun begitu,
film produksi Universal Pictures ini
bukan sekuel dari film sebelumnya,
karena menyajikan cerita yang baru dan
berbeda namun tetap dalam lingkup
dinosaurus.
Film yang akan dirilis pada 12
Juni 2015 ini dibintangi oleh aktor
dan aktris yang berbeda dengan film
sebelumnya yaitu Bryce Dallas
Howard, Chris Pratt, Jake
Johnson, Ty Simpkins, Judy
Greer, Katie McGrath, dan
Nick Robinson.

Sinopsis/ Cerita film Jurassic World:
“Jurassic World” berkisah tentang sebuah pulau yang sangat luas yang dijadikan sebuah
taman hewan purbakala, dinosaurus. Dinosaurus adalah binatang yang telah punah namun
dihidupkan kembali oleh para ilmuwan dengan cara rekayasa genetika.
Di tempat tersebut, para pengunjung bisa melihat dinosaurus dari berbagai jenis dan
pertunjukkan dari hewan purba tersebut. Suatu hari terjadi insiden di taman tersebut. Salah satu
species dinosaurus menghancurkan kendaraan serta memakan korban. Owen (Chris Pratt) salah
satu pekerja yang mengetahui hal itu menyarankan untuk mengevakuasi seluruh pulau.
Namun saat mereka akan melakukan evakuasi, hal itu sudah terlambat. Seekor T-rex ganas
mulai meneror dan membahayakan seluruh pengunjung, mereka harus menyelamatkan diri dari
makhluk cerdas tersebut.
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Film

Detail Film Jurassic World
•
•
•
•

Sutradara
Produser
Penulis Naskah
Pemain

: Colin Trevorrow
: Steven Spielberg, Frank Marshall, Patrick Crowley
: Derek Connolly, Colin Trevorrow
: Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Jake Johnson,
Ty Simpkins, Judy Greer, Katie McGrath, Nick
Robinson, Vincent D’Onofrio, Irrfan Khan, Lauren
Lapkus, Omar Sy, BD Wong, Andy Buckley
• Genre
: Petualangan, Thriller
• Tanggal Rilis Perdana : 12 Juni 2015
• Studio
: Universal Pictures
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IBU
Ibu...
Kau adalah orang yang baik
Orang yang paling baik
Orang yang sangat sempurna dimataku

Perjalanan
kharisma brilian M.I.R.P

Perjalanan…………
Yang panjang ini
Baru di mulai ………
Dan akan sangat berat
Bahkan mereka yang ……
Sangat lemah membutuhkan
Mereka yang sangat kuat
Aku merasakannya ……………
Bukankah kau merasakanya
Mereka butuh kau ……………
Yang sangat kuat dalam
Kehidupan ini …………………
Kau adalah orang tua yang
Kuat, tolong …..bombing ….
Kami untuk melewati ……….
Kehidupan ini yang sangst panjang
Tolong bantu kami ……
Tolong bantu kami ……
Tanpa kau ………………
Kami hanyalah sampah
Bukan-kah kau ingin kami
Menjadi yang terbaik……
Jadi tolonglah kami ………
Agar kami tidak melenceng

Disaat aku nakal, kau selalu menasihatiku
Disaat aku jahat, kau selalu menegurku
Tetapi, disaat aku dipukul orang lain
Betapa tidak terimanya engkau
Ibu...
Kau adalah orang yang paling berjasa bagiku
Orang yang selalu mengerti perasaanku
Orang yang selalu paham dengan keadaanku
Terima kasih ibu...

Sahabat
Malam yang sungi dan gelap
Siang yang terang dan terik
Kita hadapi bersama
Susah dan senag kita lewati
Kau ada selalu disampingku
Tak peduli kekuranganku
Sahabt oh sahabat
Betapa manisnya kenangan kita
Kenangan bersama, kenangan sedikit berpisah
Kini kita jauh
Terasa jauh...
Seakan hampa sekali dunia ini
Kuhanya bisa bersedih dan meratap
Dalam benakku terlintas kenangan
dan kisah manis tentang kita
Seandainya jarak kita tak berhenti
Kan kulalui ruang dan waktu
dengan sekejap saja
By. rassya dan aulia
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“Junghee!”
Pekikan ceria itu membuyarkan
lamunan seorang gadis yang tengah
berbaring di ranjang rumah sakit.
“Gwiboon!” gadis bernama Junghee
itu segera memposisikan dirinya
untuk duduk dan memeluk tubuh
ramping di hadapannya.
“Pssh, kau bertambah kurus
saja!” omel Gwiboon sembari
mencubit pipi Junghee dengan
gemas.”Yakk! Dan kaupun bertambah
cerewet,” dengus Junghee kesal
seraya menampik jari-jari lentik
sahabatnya itu.

Gwiboon dan Junghee,
Dua gadis bermarga ‘Kim’
yang telah bersahabat sejak SD.
Mereka selalu melakukan sesuatu
bersama sehingga mereka tak dapat
dipisahkan. Namun semua itu
berubah ketika Junghee tiba-tiba
divonis kanker otak stadium akhir.
Kedua gadis itu begitu terkejut.
Awalnya Junghee sungguh terpukul,
gadis itu menangis sepanjang hari
ketika pertama kali mendengar
berita tersebut. Orang tua Junghee
telah meninggal sementara anggota
keluarga yang lain tidak peduli
dengannya. Ia mau tak mau harus
hidup dengan sisa warisan orang
tuanya. Gwiboon, sahabatnya itu terus
menyemangati serta menemaninya.
Hingga saat ini, mereka selalu
bersama. Walau Junghee akhirnya
harus dirawat inap, Gwiboon masih
sering menemaninya.
“ Ya h , G w i b o o n i e , a k u

ingin cheese cake,” ujar Junghee
tiba-tiba. Gwiboon pun langsung
mencibir pelan, “Kenapa tiba-tiba?”.
“Terserahku dong,” ucap Junghee
sambil menjulurkan lidahnya.
“Untung kau punya teman sebaik
dan secantik aku.” Gwiboon segera
berdiri dan berjalan keluar kamar.
Kemana?
Tentu saja untuk membeli
cheese cake.
Tepat 30 menit setelahnya,
Gwiboon kembali. Gadis itu segera
meletakkan kotak berisi cheese cake
di nakas sebelah ranjang Junghee lalu
duduk disisi ranjang tersebut.
“Hei hei Jungie~” panggil
Gwiboon dengan cengiran lebar
seraya menarik tangan Junghee
yang tidak tersambung dengan infus.
“Apa?” Junghee menjawab sembari
mengerucutkan bibirnya. Gwiboon
terus menyengir kekanakan, tangan
kiri gadis itu tengah mereba
sakunya seakan sedang
mencari sesuatu. ‘Aku yang
paling cantik ini punya

Hello

Goodbye
Cast
: Kim Junghee dan Kim Gwiboon
Author : Nabilah Ainur Rahma VII-B (NamMinRa)
Genre : Angst, Frienship, Hurt/Comfort
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sesuatu untukmu~” Gadis itupun
mengeluarkan 2 buah charm bracelet.
Junghee menatapnya aneh, “Apa itu?”.
Gwiboon menghela nafas mendengar
kepolosan Junghee. “Ini charm
bracelet,” ujar Gwiboon sembari
memainkan gelang itu diantara jarijarinya. “Hoo~ Lalu untuk apa?”
tanya Junghee dengan nada tanpa
dosa. Gwiboonpun menggembungkan
pipinya kesal.
“Tentu saja untuk aku dan
kau!” pekik Gwiboon keras membuat
Junghee mendengus pelan. “Santai
saja Gwiibonie,” gumam Junghee
seraya menyentil dahi sahabatnya itu.
Tanpa menggubris sentilan Junghee,
Gwiboon segera memakaikan seutas
charm bracelet di pergelangan tangan
gadis penderita kanker itu.
“Nah dengan ini aku bejanji
akan terus menemanimu,” ucap
Gwiboon dengan senyum lembut
seraya memakaikan gelang lainnya
di pergelangan tangannya sendiri.
“Benar?” gumam Junghee ragu.
Gwiboon mengangguk yakin.
“Aku janji.”
Haripun berganti bulan, tanpa
sadar musim gugurpun datang.
Junghee menatap taman rumah sakit
yang dihiasi daun kuning dan oranye
itu dengan tatapan sendu. Mungkin
Ia terlihat kuat dan ceria, namun
sebenarnya Ia merasakan sakit yang
luar biasa. Setup malam Ia harus
melakukan terapi yang luar biasa
sakit, makanannya pun dicampur
dengan beragam obat-obatan. Setiap
Junghee akan tidur, Ia harus disuntik
olat obat dahulu agar bisa tidur.
Pikirannya seketika terbuyar
ketika pintu kamarnya terbuka,
memperlihatkan Gwiboon yang
terlihat sangat senang. Sahabatnya itu
langsung memeluknya dengan sangat
erat. Jungheepun memekik kaget dan
menatap Gwiboon bingung.”Yahh!
Ada apa? Ibumu membelikanmu
Ferrari hot pink impianmu?” gurau
Junghee. Gwiboon hanya terkekeh
senang, “Bahkan lebih baik dari
itu!”. “Cepat beritau aku Boomie!”
pekik Junghee antusias. Gwiboonpun
tersenyum lebar lalu berbisik di
telinga Junghee.
“Aku ditembak Onew.”
Perkataan Gwiboon membuat
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mata Junghee melebar. “Benarkah?!”
jerit Junghee tertahan. Gwiboon
mengangguk senang. Junghee
langsung berseru senang seraya
memeluk erat sahabatnya. “Selamat
Gwiboonie~ Aku sungguh senang
akhirnya perasaanmu dibalas!” ujar
Junghee sembari menyengir.
Onew adalah kakak kelas yang
telah lama Gwiboon sukai. Junghee
selalu menggodanya akan perasaan
sahabatnya itu. “Pshh, aku tidak
menyangka kakak kelas sebaik Onew
mau berpacaran denganmu,” canda
Junghee yang langsung mendapat
cubitan keras dihidungnya dari tangan
Gwiboon. “Ampun Gwiboonie~”
rengekan Junghee pun membuat
Gwiboon melepaskan cubitannya, lalu
menjulurkan lidahnya ke Junghee.
“Aku bercanda Gwiboonie,
aku sungguh senang akhirnya dia
bisa membalas perasaanmu. Pfft, aku
akan melihatmu menikah, lalu kau
kan mempunyai anak-anak manis
dan mereka kan memanggilku ‘bibi
Jungie’~” ujar Junghee dengan nada
ceria seraya menyenderkan kepalanya
di bahu Gwiboon.
Gwiboon hanya tersenyum
manis.
Junghee menatap cemas jam
di dinding kamarnya. Sudah pukul 4
sore. Biasanya Gwiboon akan datang
tepat pukul 2 siang. Tapi sekarang Ia
ragu. Gadis itu menghela nafas pelan
seraya memainkan selang infus di
tangan kirinya.
Tiba-tiba handphone di nakas
sebelah ranjangnya bergetar. Junghee
segera meraih benda tersebut lalu
membuka pesan yang baru saja
masuk. Ia pun hanya bisa tersenyum
kecut melihat isi pesan tersebut.
To : Jungie~
From : Gwiboonie ^w^
Maaf Junghee, Onew
mengajakku kencan  Aku janji akan
mendatangimu esok hari!
Xoxo,
Gwiboon.
Hari pun berganti minggu,
sudah hampir 3 minggu Junghee tidak
melihat Gwiboon. Pesan Gwiboon
yang awalnya berisi ‘Maaf Jungie~

Aku ada rencana mendadak ^^’
menjadi ‘Maaf aku sibuk’.
Hati Junghee terasa sakit
sekali. Setiap Ia melihat pesan-pesan
tersebut, rasa sesak seperti memenuhi
dada hingga tenggorokannya. Dan
tidak bisa dipungkiri Ia telah menangis
berkali-kali akibat masalah ini.
Menatap sendu charm bracelet
di tangan kanannya, Junghee pun
berbisik dengan mata berair,
“Kau berjanji akan terus
menemaniku…”
“Junghee, maafkan kami. Tapi
harus kami katakan, kau hanya akan
bertahan 3 hari lagi.” Dokter Junghee
menghela nafas sembari mengelus
pelan rambut Junghee.
Junghee hanya tersenyum
pahit.
Gadis itu tidak menangis atau
terlihat kaget.Junghee merasa otaknya
kaku dan hatinya hampa. Lagipula Ia
akan menjadi beban jika terus hidup
kan? Tidak akan ada orang yang
merindukannya. Orang tuanya telah
tiada, anggota keluarga lain tidak
peduli dan Gwiboon melupakannya,
“Junghee, kau tak apa?”
Junghee hanya menggeleng
pelan sembari tersenyum lembut.
“Aww!” pekik Junghee ketika
salah satu jarum mengenai kulit
jarinya. Gadis itu mendengus pelan
sembari melanjutkan rajutannya.
Untuk apa Ia merajut di hari-hari
terakhirnya? Junghee tersenyum.
Tentu saja untuk Gwiboon.
Jika musim dingin tiba,
Gwiboon akan mudah sakit karna
dia tidak tahan dingin. Maka dariitu
Junghee akan membuatkannya
syal berwarna hot pink. Junghee
tersenyum sendiri memikirkannya.
Ini adalah hari kedua setelah Ia
divonis akan meninggal. Syal untuk
Gwiboon pun hampir jadi. Ia segera
meraih handphonenya lalu menelepon
Gwiboon.
“Ya halo? Dengan Gwi---“
“Gwiboonie~!” pekikan
Junghee seketika memotong ucapan
Gwiboon. Junghee tersenyum senang
karna Ia dapat mendengar suara
cempreng khas sahabatnya itu.
“…J-Junghee?” gumam
Gwiboon ragu. Junghee menyengir
senang seraya menganggukkan

kepalanya.
“Yap ini aku,”
ujar Junghee lembut. “Ada apa
Junghee?” tanya Gwiboon dengan
suara bergetar.
Junghee pun berbisik,
“Kumohon datanglah esok,
sekali saja”
Pukul dua siang tepat, pintu
kamar Junghee terbuka perlahan.
Tampaklah Gwiboon di ambang pintu
tersebut. “J-Junghee?” Gwiboon
menggumam ragu. Hati Gwiboon
serasa hancur melihat sahabat yang
telah dikupakannya itu terbaring
lemah di ranjang rumah sakit. Junghee
terlihat lebih kurus dan kulitnya
sangatlah pucat.
“Kemari Gwiboonie..” ucapan
Junghee membuyarkan lamunan
Gwiboon. Dengan canggung, gadis itu
pun duduk disebelah ranjang Junghee.
“Ceritakan tentang hubunganmu
dengan Onew.” Junghee tersenyum
sembari menggenggam tangan
Gwiboon. Awalnya Gwiboon terlihat
ragu, namun Iapun mulai bercerita
setelah melihat senyum lembut
Junghee. Gadis itu terus bercerita
dan kadangkala membuat Junghee
tertawa mendengar cibirannya.
“Hei Gwiboonie, aku punya
sesuatu untukmu,” ucap Junghee ceria
sembari mengeluarkan sebuah kotak

berhiaskan
pita. Gwiboon
menatapnya bingung.
“Untukku?”. Junghee hanya
mengangguk senang. Gwiboon
pun menerima kotak itu lalu mulai
membukanya perlahan. Mata
kecoklatannya seketika mebesar
melihat isi kotak tersebut. “Junghee,
kau membuatnya sendiri?” bisik
Gwiboon pelan sembari mengusap
syal berwarna hot pink itu dengan
haru. Junghee mengangguk
dan tampak puas dengan reaksi
sahabatnya. Tak terasa air mata mulai
mengalir di pipi Gwiboon, gadis itu
pun segera memeluk erat Junghee.
“Maaf Junghee, Maafkan
sahabat bodohmu ini. Maaf aku telah
meninggalkanmu. Aku berjanji akan
terus menemanimu mulai sekarang,”
isak Gwiboon dengan nada penuh
sesal. “Sshh, sudahlah Boonie,
aku memaafkanmu.” Junghee pun
membalas pelukan Gwiboon. Setelah
beberapa saat mempertahankan posisi
itu, Gwiboon pun menghapus air
matanya dan melepas pelukan mereka.
“Aku harus pulang sekarang.” Gadis
itu segera memakai syal barunya
dengan senang. Junghee terus
tersenyum melihat sahabatnya itu.
“Sampai jumpa Junghee!” pekik
Gwiboon ceria seraya menutup pintu
Junghee.
Setelah pintu tertutup rapat,
air matapun menetes dari mata indah
Junghee. Gadis itu menggenggam erat
charm bracelet di tangan kanannya
alalu berbisik,
“Selamat tinggal, Gwiboon.”

Siang itu, salju turun dengan
lembut. Seorang gadus bersyal hot
pink tengah berjalan santai di lorong
rumah sakit. Gadis bernama Gwiboon
itu segera mempercepat langkahnya
ke kamar Junghee. Dengan cepat
Ia buka pintu kamar yang telah
familiar baginya itu lalu memekik,
“Junghee!”.
Tapi tak ada seorang pun
disana, infus dan alat-alat penopang
hidung Junghee pun hilang. Hati
Gwiboon berdetak kencang, Ia
menggenggam erat kotak berisi
cheese cake di tangannya seraya
berlari ke resepsionis.
“Permisi, apa pasien di ruang
107 pindah kamar?” tanya Gwiboon.
“Pasien 107? Kim Junghee?” ujar
penjaga resepsionis. Gwiboon
mengangguk pelan.
“Maaf, dia telah meninggal
tadi malam.”
Dan sekotak cheese cake pun
jatuh ke lantai marmer rumah sakit
seraya tangisan pecah dari gadis
sahabat Junghee tersebut.
THE END
Epilog
Seorang wanita cantik tengah
berjalan santai di sebuah pemakaman.
Wanita itu mengeratkan syal hot pink
yang melingkari lehernya karna saat
ini salju tengah turun.Ia berjongkok
di depan sebuah batu nisan lalu
meletakkan sebuket bunga di depan
makam itu.
“Hai Jungie, ini Gwiboon.”
Wanita itu berujar pelan. “Kau
tahu Junghee? Sekarang aku sudah
menikah dengan Onew dan kami
memiliki seorang anak lucu.” Wanita
itu mulai mengusap lembut nisan
didepannya. “Pfft, katanya kau akan
melihatku menikah dan punya anak.
Nyatanya? Kau pergi duluan. Anakku
pun tak bisa memanggilmu ‘bibi
Jungie’ seperti yang kau impikan
dulu. Dasar Junghee pembohong.”
Tanpa wanita itu sadari, air mata
mulai tampak di pipi mulusnya.
Ia mengecup nisan itu lembut lalu
berbisik,
“Aku merindukanmu,
Junghee.”

PRESTASI / No. 8 / Mei 2015



45

Butir-butiran sel darah
serasa tersenyum satu sama lain
menuju suatu tempat. Banyak
diantara mereka gugur dalam
pekerjaannya itu. Memang
sungguh mulia perjuangannya.
Detik demi detik berlalu begitu
saja. Seorang ibu berbaring
lemas dalam kasurnya yang
telah usang. Kecemasan itu
tampak jelas di matanya. Apa
harus tersenyum? Diriku terlalu
bersalah ibu Noka menatap
anaknya yang menangis
tersedu-sedu di sampingnya.
Penyakitnya kini tak lagi bias
disembuhkan. Apakah detikdetik terakhirnya akan tersiasiakan? Mengapa seorang
ibu rela membuka luka bagi
sang buah hatinya sendiri?
Sekaranglah dia menyesal,
disaat terakhir. Dan mungkin
inilah mimpi terburuk dalam
hidupnya.
“Mengapa? Dunia terlalu
kejam.” Noka mengatakan
itu dengan penuh kebencian.
Teman-temannya melihat
Noka, sedih dan keheranan

mereka bercampur. Noka begitu
saying kepada ibunya. Padahal
ibunya selalu membuatnya
kecewa, bahkan pernah
mengatakan ingin membunuh
dirinya. Keheningan mengisi
suasana rumah itu, hingga
salah satu dari teman-teman
Noka, Koto menyarankan agar
mereka pulang dan member
waktu kepada Noka untuk
tenang. Teman-temannya
percaya Noka akan kembali
riang. Canda dan tawa mereka
mungkin akan kembali
juga. Mereka hanya perlu
menunggu… menunggu…
dan menunggu…..
2 tahun berlalu
Sekarang mereka semua
sudah SMA. Sejak hari itu
Noka tak pernah menampakkan
wajahnya. Apa yang terjadi
padanya? Teman-temannya
sangat cemas. Dan akhirnya
teman-teman Noka berencana
memberikan beasiswa untuk
masuk SMA ternama di kotaitu.

Mengapa Noka?
Kisah Seorang Gadis
yang Putus Asa Ditinggal Sang Ibu
(karya :AmirotulUmmah : 7B)
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SMA itu sangat diimpikan oleh
kebanyakan pelajar. Tak jarang,
banyak juga murid dari luar daerah
ikut mendaftarkan diri disana.
Kesedihan tak bias dibiarkan melekat
selalu pada manusia, harus segera
diakhiri. Dengan saling punggungmemunggung dan tersenyum senang,
mereka semua akan menggembalikan
senyum manis khas Noka.
Di rumah Noka, kakeknya
bercerita dengan nada putus asa.
Nenek Noka hanya menganggukngangguk sambil mengusap air mata
yang membasahi pipi keriputnya.
Sejak hari kematian ibunya, Noka
selalu mengurung diri di kamar.
Ayahnya telah pergi satu minggu sejak
kejadian buruk itu terjadi. Temantemannya serasa dikecewakan.
Mengapa Noka tega menyakiti diri
sendiri? “Kami tidak bias melakukan
apapun untuk membuatnya keluar.”
Lanjut kakeknya. Tawa yang mereka
rindukan mungkin takkan kembali.
Kamar itu pintunya sudah
mulai rapuh dimakan rayap. Di
dalamnya terbaring seorang gadis
berambut acak-acakan dengan tubuh
kurusnya yang menakutkan. Bau
menyengat hadir ditengah kesan
ruangan itu. Tidak ada suara tangis
yang menemani. Mahkota bunga
mawar dan melati berhamburan
di ruangan itu. Lany yang melihat
kehampaan di kamar itu, cepat-cepat
berlari dan memeluk Noka, tangis
membayang di matanya. “Noka...
kamu kenapa?” Lany mengelus-elus
rambut Noka yang basah terkena air
matanya.
Tiba-tiba terdengar teriakan dari
depan pintu kamar Noka, “Mengapa
Noka?! Kamu menghianati kami!
Pa...padahal..” Hito mengatakan
itu dengan mencoba menurunkan
emosinya. Noka yang mendengarkan
teriakan itu hanya terdiam. Bau tak
sedap kembali menguat di ruangan
itu. “Mengapa kau putus asa, Noka?!”
Hito mulai melanjutkan dengan
mencoba menyeka air matanya agar
tidak jatuh. Hito menarik nafasnya

sambil memegang dadanya. “Padahal rambutnya. Hito sedang duduk di
kami su...sudah… mempercayaimu! sebatang pohon sambil meneteskan
Ka...kami sudah menyiapkan ha... sesuatu yang berkilauan terkena
hadiah istimewa untukmu. Ta...tapi... cahaya mentari. Noka menghampiri
ini yang kamu berikan?” Suara Hito Hito. Dengan jarak yang terbentang
kini mulai memohon. Apakah rasa cukup jauh Noka berkata “a...aku..
persahabatan masih kurang bagi min...minta ma..af. Mu...mu..lai
Noka? Masih belum cukup? Ruangan se..karang..a..aku akan be..ru..
itu terasa makin panas perlahan- bah pi..ki..ran.” Noka memandang
lahan. Gadis periang yang berjuang bungkusan yang dipegangnya lalu
mengalahkan kehampaan hidup kini melemparkannya ke tanah. Noka
tlah berubah. Hanya karena ditinggal tak peduli apapun isi bungkusan itu.
sang ibu yang tak pernah peduli Hito menoleh, perlahan terlihatlah
seorang gadis
padanya. Hanya
tersenyum tulus
karena itu?
di hadapannya.
Hanya karena
“Mengapa kau putus
Noka kembali
itu dia harus
asa, Noka?!” Hito
melangkah
mengecewakan
pergi. Hito
t e m a n mulai melanjutkan
memandangnya
temannya?
dengan mencoba
dengan bingung,
Apakah itu
mau kemana dia?
pilihannya? Hito
menyeka air matanya
Selangkah
melihat Noka
agar tidak jatuh. Hito
diambil Noka
untuk terakhir
tanpa ragu,
kali sebelum ia
menarik nafasnya
selangkah lagi,
pergi menjauh.
sambil memegang
dan byur!! Air
Ia menendang
sungai menciprat
pintu kamar
dadanya. “Padahal
ke
manadengan sangat
kami su...sudah…
mana. Noka
keras, hingga
menceburkan
membuatnya
mempercayaimu! Ka...
dirinya ke
terlepas dari
temboknya, lalu kami sudah menyiapkan s u n g a i d e k a t
rumahnya. Inilah
melangkah pergi.
ha...hadiah istimewa
keputusannya.
Setiap langkanya
untukmu.”
Dia tersenyum
dipenuhi rasa
menatapi langit.
sedih dan kecewa.
“ Te r i m a k a s i h
Tak terasa
waktu berlalu. Detik, menit, jam terasa semua.” Ucapnya. Mungkin akan baik
tak ada bedanya. Noka berdiri dari bila mereka tidak memedulikannya.
tempat tidurnya dengan sangat pelan. Tidak adalagi yang terluka karenanya.
Wajahnya ditutupi rambut kusutnya Selamanya…
Mereka semua tersenyum dan
itu. Lany berusaha membantu, tapi
ditolaknya. Noka mengambil langkah menatap perginya tubuh gadis muda.
sambil bergoyang-goyang lemas. Seakan tak peduli mengenai apa yang
Ia mengambil paksa bungkusan telah terjadi. Hito menaikkan tangan
yang dibawa Koto. Noka terus kanannya dan berkata riang “Maafkan
melangkah dan melangkah dengan aku juga, Noka…” Matahari hari
anehnya. Teman-temannya yang itu terasa tidak sepanas biasanya.
melihatnya hanya terdiam, tak kuasa Burung-burung menyanyikan lagu
menahannya. Apakah gadis itu akan yang indah. Hal yang teringat saat
ini hanyalah Semoga bias bertemu
pergi menyusul Hito?
Angin pagi memburaikan kembali, Noka…
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KOLOM

Semangat Spiritualitas
Kurikulum Islam dan
Kurikulum 2013
Oleh
Fakhruddin Arrozi,
guru agama
Baru-baru ini dunia pendidikan
nasional digemparkan dengan adanya
polemik soal kurikulum 2013 (K13), setelah Menteri Pendidikan
menghentikan sementara K-13
bagi sekolah-sekolah yang baru
mengimplementasikan selama satu
semester. Sebelumnya, perdebatan
panjang mengenai K-13 juga telah
terjadi, terutama tentang aspek
substansi dan teknis operasional di
tingkat sekolah. Padahal, penerapan
kurikulum ini telah menelan biaya
sekitar 6 triliun rupiah. Mari kita
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renungkan bersama, apa yang salah dari
sistem kurikulum kita? Dan bagaimana
sistem yang ideal? Di sini penulis akan
mencoba mengajak pembaca untuk
menilik sistem kurikulum Islam dan
menkomparasikan dengan sistem
K-13.
Kurikulum menurut kamus
besar bahasa Indonesia adalah
perangkat mata pelajaran yang
diajarkan pada lembaga pendidikan.
Dalam UU No. 20 tahun 2003
dijelaskan bahwa kurikulum
merupakan acuan atau pedoman

dalam proses belajar untuk mencapai
tujuan tertentu, didalamnya
terdapat rencana, tujuan, isi dan
model pembelajaran. Menurut AlSyaibani, kurikulum adalah sejumlah
pengalaman pendidikan, kebudayaan,
sosial, olahraga, dan kesenian yang
disediakan oleh sekolah bagi muridmurid di dalam dan luar sekolah
dengan maksud menolongnya untuk
berkembang menyeluruh dalam
segala segi dan merubah tingkah laku
mereka sesuai dengan tujuan-tujuan
pendidikan.

KOLOM
Sebagaimana tujuan Pen
didikan Nasional, yang ditegaskan
dalam UU No 20 tahun 2003:
“Pendidikan nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.”
Sesuai dengan tujuannya,
mestinya pendidikan dapat melahirkan
insan-insan yang saleh, berilmu,
berakhlak mulia dan bertanggung
jawab. Namun nyatanya, penerapan
pendidikan di lapangan berbanding
terbalik dengan tujuan pendidikan
tersebut. Coba kita lihat
bagaimana penyelenggaraan
UN yang kerap diwarnai
dengan kecurangan dan
ketidakjujuran. Bagaimana
mungkin bangsa ini bisa
melahirkan generasigenerasi yang jujur dan
baik, kalau pendidikannya
sudah terbiasa dengan
sistem ketidakjujuran. Hal itu
disebabkan karena pendidikan
k ita cen d er u n g men g ejar
kecerdasan otak ketimbang
karakter, moral, dan nilai-nilai
agama. Anak didik hanya dituntut
pintar secara ilmu pengetahuan tetapi
mengabaikan nilai-nilai akhlak.
Seorang psikolog Inggris,
Thomas Moore menyatakan bahwa
pendidikan umum seharusnya tidak
Cuma mengisi otak dengan informasi
atau memberi keterampilan, tetapi
mendidik dan mengembangkan budi
yang luhur.
Ciri Khas Sistem kurikulum
Islam dan kurikulum 2013
Dalam bukunya Sistem
Pendidikan Islam, Menurut Quthb,
pada dasarnya sistem pendidikan
buatan manusia bermuara di dalam
suatu tujuan pendidikan yaitu
“membentuk nasionalisme sejati”.
Tiap-tiap bangsa pun berbeda-beda
dalam memformulasikan dan memberi
batas tentang apa itu nasionalisme.

Akan tetapi Islam, tidak
berada dalam muara itu dan berusaha
mewujudkan suatu tujuan yang
lebih besar dan menyeluruh, yaitu
membentuk “manusia sejati”. Islam
dalam membentuk manusia sejati itu
tidak membiarkan manusia berjalan
sendiri-sendiri menurut kemauannya,
akan tetapi Islam menunjukkan arah
kemana yang harus dilalui manusia.
Misalnya, untuk menjadi manusia
yang baik adalah dengan bertakwa
(Al Hujurat ayat 13), untuk menjadi
manusia yang baik adalah dengan
menuruti ajaran Allah (Al Baqarah
ayat 38).
Menurut Al-Zuhri Pendidikan
Islam bermaksud mengasuh,

memelihara, memimpin, mendidik,
menguasai, memperbaiki dan
membentuk kepribadian yang
sempurna yang berhubungan dengan
jasmaniah dan batiniyah. Dalam
mendidik manusia, Islam melakukan
pendekatan terhadap jasmani, akal
dan jiwa. Dengan itu, Islam mendidik
manusia secara menyeluruh meliputi
semua aspek kehidupannya dari
jasmani, akal dan jiwa atau kehidupan
yang bersifat maddi (material) dan
maknawi (spiritual).
Keseimbangan antara
ketiga aspek itu (jiwa, akal dan
jasmani) merupakan sifat insan
saleh. Keseimbangan itu akan
melahirkan insan yang sempurna
sifat kemanusiaannya, melahirkan

keseimbangan dari segi keimanan
kepada alam yang wujud dan
alam yang ghaib. Keseimbangan
itu juga akan melahirkan
keseimbangan dalam kehidupan
baik dari segi politik, ekonomi, dan
kemasyarakatan.
Sebagaimana pendidikan
Islam, nampaknya sistem K-13
telah mencoba menyeimbangkan
ketiga aspek di atas dengan
menerapkan standar kompetensi
lulusan (SKL) sebagai kualifikasi
kemampuan lulusan yang terdiri
dari beberapa aspek yakni, aspek
sikap, aspek pengetahuan, dan aspek
keterampilan. Kompetensi Lulusan
pada setiap jenjang dikembangkan
untuk memenuhi tuntutan kebutuhan
kompetensi. Standar Kompetensi
Lulusan (SKL) menjadi acuan
utama pengembangan standar isi,
standar proses, standar penilaian
pendidikan, standar pendidik
dan tenaga kependidikan dan
beberapa standar lainnya.
Pada aspek sikap lah
kemudian semua bermuara.
Dalam aspek sikap, standar
kompetensi lulusannya
adalah bagaimana peserta
didik memiliki perilaku
yang mencerminkan sikap
insan saleh, berakhlak
mulia, berilmu, dan
bertanggungjawab dalam
berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial.
Seluruh mata pelajaran harus
merujuk pada aspek sikap tersebut.
Tidak hanya guru agama, guru
matematika dan biologi juga wajib
menanamkan nilai-nilai agama pada
mata pelajaran yang diampunya.
Dalam mengembangkan standar isi
pada seluruh mata pelajaran harus
mengacu pada standar sikap diatas.
Meskipun K-13 mempunyai
semangat sepiritualitas yang
tinggi, namun dalam penerapannya
guru belum siap dengan K-13
ini. Kebanyakan guru terbebani
dengan penilaian siswa yang rumit,
sehingga penyampaian materi tidak
bisa maksimal. Seharusnya dengan
teknik penilaian yang sederhana
dan mudah semua pihak dapat
mewujudkan tujuan dari K-13 ini
yaitu mencetak generasi bangsa
yang saleh, berilmu, berakhlak
mulia dan bertanggung jawab.
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KULINER

Warung Kaliotik Lamongan

Dalam perjalanan dari Surabaya ke Tuban, selepas dzuhur, kami
mampir rehat untuk makan siang di
kota Lamongan. Warung Kaliotik
kami coba jadikan pilihan. Warung
ini lumayan terkenal dan banyak
dikunjungi para musafir.
Mendapati begitu banyaknya
pengunjung di rumah makan tersebut, terpaksa kami harus parking on
the street.
Secara umum rumah makan
ini memiliki bentuk bangunan yang
cukup bagus. Begitu banyak meja
makan disediakan di dalamnya.
Menurut informasi yang berha
sil kami himpun, warung ini mulai
dirintis sekitar tahun 1965-an oleh

Bpk. H. Asikin bersama istrinya. Pada
mulanya warung sederhana ini hanya
menyajikan menu pecel lele, sate dan
gulai kambing. Kemudian pada tahun
1993-an, usaha ini mulai di
kelola oleh Bpk. H. Handy
Alia nto. Seiring berganti
nya waktu, generasi dan visi
usaha, maka jadilah seperti
yang ada saat ini. Termasuk
juga sistem penjualannya.
Sistem prasmanan dipilih oleh pengelolanya untuk
dijalankan di rumah makan
ini. Pengunjung pertama-tama
mesti antri untuk mengambil peralatan makan (piring,
sendok dan garpu), kemu-

dian antri mengambil
makanan dan dibagian
akhirnya akan dihitung
oleh penjaganya.
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Yang membedakan, kalau di
tempat lain, setelah dihitung langsung
bayar, di rumah makan ini berbeda.
Setelah dihitung harga makanan dan
minuma nnya, pengunjung akan
mendapatkan kartu yang mewakili
nilai dari harga makanan/minuman.
Dan setelah selesai makan, ba
rulah pengunjung mendatangi bagian
kasir sambil membawa kartu tersebut,
lalu dilakukan proses pembayaran.
Dan sistem ini juga yang kami ikuti
di rumah makan ini.
Sebagai informasi, menu yang
disajikan cukup beragam. Tentu saja
tetap menampilkan ciri khas Jawa
Timurnya. Aneka masakan ikan dan
ayam jadi menu pilihan. Ada kothokan ikan Pe (Pari), nasi jagung, aneka
pepes seperti pepes belut, pepes ban
deng tanpa duri, bothok ikan gabus,
bothok ikan patin, botok tahu telur
asin, sayur lodeh terung/nangka mu
da, ditemani tempe, tahu, begedel,
bakw an jagung, ikan asin peda,
menu sega boran khas Lamongan,
dan lain-lain. Untuk sayurnya, sayur
asem menj adi andalannya. Tidak
ketinggalan disediakan pula beberapa
jenis sambal. Selain itu disajikan pula

soto, rawon dan gulai.
Untuk minumannya,
banyak macam yang bisa dipilih dari yang panas hingga
yang dingin. Dari kopi, teh,
jeruk hingga softdrink.
Dari semua makan
itu, untuk setiap porsinya
(nasi + sayur + lauk) dihar
gai antara 10,000 sd 15,000.
Cukup terjangkau tentunya.
Alamat: JL. Jaksa Agung Su
prapto No. 27 Telp. (0322) 321154
Kabupaten Lamongan (Sebelum
terminal Lamongan)

wacana
muda

Ajari Anak Kita dengan Al Qur’an
Memiliki anak yang shalih dan
shalihah adalah dambaan setiap orang
tua Muslim. Namun tak sedikit dianta
ra para orangtua yang pada prosesnya
mendapatkan kebingungan dalam
mendidik anak-anaknya. Hal ini di
sebabkan diantaranya oleh kesalahan
para orangtua sendiri saat memilih
prioritas ilmu apa yang harus diajarkan
kepada putra-putrinya.
Sebagai seorang Muslim, se
harusnya tidak perlu ada kebingungan
sama sekali tentang ilmu apa yang
paling penting dan akan kita ajarkan
pertama kali kepada anak-anak kita
kepada anak adalah Alquran, karena AlQuran adalah pedoman hidup manusia.

kukan sedini mungkin. Bahkan akan
sangat bagus bila sejak dalam kandu
ngan sang ibu senantiasa akrab dan
terus berinteraksi dengan Al-Qur’an,
baik dengan membaca langsung atau
mendengarkan murottal.
Jika ada teori yang mengatakan
bahwa memperdengarkan musik klasik
pada janin akan meningkatkan ke
cerdasannya, maka memperdengarkan
Alquran tentu jauh lebih baik penga
ruhnya bagi janin. Apalagi jika bunda
sendiri yang membacanya. Suasana
hati dan pikiran bunda tentu akan
menjadi lebih khusyu’ dan tenang.
Kondisi tersebut tentu akan sangat
membantu perkembangan psikologis

mengenal buku-buku lain. Memperde
ngarkan ayat-ayat Al-Quran bisa dila
kukan secara langsung melalui bacaan
kita atau dengan memutar file audio/
visual. Jika anak-anak dibiasakan
mendengarkan ayat-ayat Alquran,
Insya Allah akan memudahkan mereka
dalam menghafalkannya. Secara teknis
menghafal Al Qur’an bisa dilakukan
kapan saja. Namun usahakan di sa
at anak kita merasa nyaman. Walau
demikian, hendaknya orang tua tetap
mempunyai target baik tentang surat,
atau jumlah ayat yang akan dihafal
anak. Anak yang sudah terbiasa de
ngan hafalan Al-Quran akan lebih mu
dah mengikuti pelajaran, karena berda

Mengajarkan Al-Quran kepada anak
berarti mengajak anak untuk dekat
dengan pedoman hidupnya. Dengan
itu, mudah-mudahan anak-anak benarbenar dapat menjalani hidup sesuai
dengan Al-Quran ketika dewasa kelak
sampai akhir hayatnya.
Dan untuk mengajarkan Al
Qur’an kepada anak, tentu harus dila

janin yang ada dalam kandungan
Bunda.
Ayah pun tak boleh kehilangan
moment untuk bisa mengajarkan
Al-Quran pada anak. Saat anak kita
berusia 3 tahun kita bisa mulai meng
ajarkan anak untuk menghafalkan Al
Qur’an. Cobalah Ayah perlihatkan AlQuran kepada anak sebelum mereka

sarkan penelitian ilmiah, menghafal
dapat melatih konsentrasi anak.
Masa anak-anak adalah masa
meniru dan memiliki daya ingat yang
luar biasa. Anda harus menggunakan
kesempatan ini dengan baik, jika tidak
ingin menyesal kehilangan masa emas
(golden age) pada anak.
syakirkids.com
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MUHASABAH
Mauidhoh hasanah malam....perlu sebagai bahan renungan...

UJIAN ALLAH
Rasulullah SAW bersabda:
“Sungguh Allah akan menguji
kamu dengan berbagai cobaan,
sebagaimana kamu menguji (membakar) emas dengan api. Ada orang
yang keluar (dari ujian tersebut)
seperti emas murni, orang itulah
yang dilindungi Allah dari kejelekan; ada juga orang yang keluar
seperti emas yang tidak murni,
orang itu masih dipenuhi keraguan;
dan terakhir ada orang yang keluar
seperti emas hitam, orang itulah
yang terkena fitnah (siksa).” (HR
Al Hakim dalam al-Mustadrak dan
dia menganggapnya shahih no 7878.
Hadits ini diriwayatkan juga oleh
ath-Thabrani dalam al-Mu’jam)
Pernahkah Anda mengamati
bagaimana emas dibakar dengan
api? Jika menginginkan emas murni
24 karat, Anda harus memanggangnya di atas api yang lebih besar. Di
antara manusia itu ada yang keluar
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(dari ujian) bak emas murni, yaitu
emas yang bersih dan bening seketika. Adakah di antara kita orang
yang keluar seperti emas murni
tersebut? Jika ada, berarti ialah
orang yang dilindungi Allah SWT.
Ada lagi orang yang keluar
(dari ujian tersebut) dalam keadaan
bingung, suatu saat ia memuji Allah
dan di lain kesempatan dia kembali
kepada kebiasaannya (bermaksiat).
Ada lagi tipe orang yang keluar
seperti emas yang hitam pekat yang
sudah menjadi arang. Golongan
manusia jenis inilah yang terlaknat.
Di hari kiamat nanti setiap
diri kita akan ditanya. Nah, seperti
apakah Anda? Termasuk jenis emas
manakah Anda? murni, campuran,
atau…??
Mungkin kita tidak pernah
mengalami musibah seperti yang
dialami Nabi Yaqub as. Meskipun
Allah sangat menyayanginya, Dia

tetap mengujinya. Kalau Allah menguji Anda dengan suatu musibah,
janganlah mengatakan, “Sungguh,
Allah sedang murka kepadaku.”
Ya Allah, mengapa Engkau menimpakan ini kepadaku?” Janganlah
sekali-kali Anda mengucapkan
kata-kata itu, karena sesungguhnya
Allah menyayangi Anda. Mungkin Anda mempunyai dosa yang
Anda tanggung hingga Anda masuk
neraka Jahannam. Allah SWT tidak
menginginkan Anda masuk neraka.
Allah hendak menyucikan diri Anda
dan memasukkan Anda ke dalam
surgaNya. Karena itu, Allah menguji Anda dengan musibah. Pada hari
kiamat, Allah menginginkan Anda
berdiri tegak di hadapanNya. Untuk
itu, Allah terlebih dahulu menyucikan diri Anda di dunia ini.
(sumber: romantika Yusuf,
Amru Khalid, maghfirah pustaka,
2004)

x-presi

muda
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kartun karya: FIRYAL

Putri Diyah Kusumaningrum (7 B)

