
No. 6 / Januari 2014



 Muhammad Burhanuddin Ilmansyah 
SMP Muhammadiyah 2 Sby 

Selamat dan Sukses 

yang telah mendapat 
Ikatan Pelajar Muhammadiyah 

Jawa Timur Award 2016  
kategori Pelajar Terbaik Bidang Seni 

(Dalang) 
pada 13 Februari di Surabaya.

kepada ananda





d
af

ta
r 
is
i Assalamu’alaikum 5

Sosok 14
Perjalanan 20
Meraih Bintang 24
Warta Muda 33
Ilmu Pengetahuan 41
Muze-Q 42
Resensi 46
Galeria Muda 48
Puisi 49
Kolom 54
Kuliner 56
X-presi Muda 58

Topik Utama   8

Sosok  16

Gadget Bagaikan Dua Sisi Mata Uang
Kerenyahan senyum terbias dari 
sela-sela pertemuan tim jurnalis 
kepada beliau. Drs. Najib Sulhan, 
MA (49), seorang guru yang juga 
merangkap menjadi Humas dan 
Litbang SD Al Azhar Kelapa Gading 
Surabaya. Beliau memiliki hobi 
menulis bergenre pendidikan 
karakter. Kebiasaannya bergelut 
di dunia anak menjadikan ribuan 
kata-kata tertulis dengan rapi 
menggunakan sebuah analisa 
psikologi.

Lima tahun ini, perempuan bernama lengkap Rayining Ariqanti Rahayu (43) 
menjalani pekerjaan yang bukan pilihannya. Sebagai seorang bendahara di 
SMP Muhammadiyah 2 Surabaya adalah jabatan yang harus Rayining geluti, 
meskipun pilihan itu adalah sebuah tantangan bagi dirinya.
“Saya tidak bisa mengucapkan apapun tentang pekerjaan saya saat ini. 
hanya sebuah kerja keras untuk bisa mencintai agar semua tanggung jawab 
terselesaikan. Tak ada cinta, karena bendahara adalah pekerjaan riskan. 
Bila ini bukan amanah, mungkin saya lebih memilih menjadi pustakawan,” 
ungkap Rayining dengan sorot mata teduh penuh kegelisahan.

Meraih Bintang  26

Bagi Adam Rahmad Edijana, anggar bukan sekadar olahraga. Dari olah 
badan dengan menggunakan pedang tersebut, siswa SMP Muhammadiyah 
2 Surabaya tersebut belajar banyak hal. “Mental menjadi kuat. Menang kalah 
tidak masalah,” katanya.

Warta Muda  34

Tak hanya siswa-siswi SMP Muhammadiyah 2 Surabaya yang memberikan 
ribuan penghargaan untuk almamater, tapi program inovatif dari SMP 
Muhammadiyah 2 Surabaya pun telah menarik perhatian Indonesia 
Development Achievement Foundation.
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Assalamu’alaikum

Kita berada di zaman kreatif, berlomba-lomba 
untuk bisa membuat sebuah karya. Kali ini, karya-
karya anak muda mulai diwadahi di sosial media. 

Gencar dalam membangun bisnis di era teknologi. 
Prestasi diraih anak muda dapat menjadikan teknologi 
membangun Indonesia.

Teknologi informasi telah melejit bagai jet di 
Indonesia. Segala hal telah tersedia di internet, tinggal 
kita dapat mengakses melalui aplikasi sesuai apa yang 
dibutuhkan. Mulai dalam bidang transportasi, kuliner, 
jasa, perhotelan hingga merajut ke dunia pendidikan.

Seolah kita sudah dimanjakan dengan adanya 
kehebatan teknologi, semua serba ada, serta cepat, 
serba simpel. Bila kita tak mengenalnya sejak dini kita 
akan tertinggal jauh. Setiap detik akan ada perbaharuan 
dalam dunia teknologi.

Di SMP Muhammadiyah 2 Surabaya, kali ini mulai 
merajut dengan cepat teknologi informasi pada bidang 
pendidikan. Kita sudah membiasakan pembelajaran 
dilakukan melalui internet dan gadget. Dengan mudah 
materi dan pembahasan akan didapat tanpa harus 
menunggu waktu yang lama.

Kesiapan telah dibangun oleh seluruh warga SMP 
Muhammadiyah 2 Surabaya, mulai guru, siswa hingga 
karyawan. Diawali dengan memperkenalkan era 
teknologi, arti penting manfaat dan fungsi sebenarnya 
teknologi informasi di dunia pendidikan. Tak lupa, siswa-
siswi diberikan pengetahuan tentang sisi positif dan sisi 
negatif,  serta yang utama benteng agama kuat adanya 
serbuan teknologi informasi saat ini.

Dengan serbuan teknologi informasi yang menggila, 
jangan sedutkan interaksi sosial pada generasi muda 
kelak. Di dunia pendidikan juga wajib memberikan 
sebuah batas yang tepat dan logis agar komusikasi 
dengan sesama tetap memberikan ilmu dan wawasan 
kita kedepannya.

Firzah
Pimpinan Redaksi

Zaman Kreatif Melejit Bagai Jet
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Serbuan 
Teknologi 

Pada 
Pendidikan 

Nasional

TOPIK UTAMA

Oleh Sudarusman

Teknologi berasal dari 
bahasa Yunani, berarti 
“ Te c h n o l o g i s ”.  K a t a 

“technie” mempunyai arti seni, 
keahlian dan sains, sedangkan 
“logos” adalah ilmu. Gaibraith 
mengartikan teknologi sebagai 
penerapan yang sistematik 
dari pengetahuan ilmiah dan 
terorganisasikan pada hal-hal 
praktis. Sedangkan dalam arti 
sempit, teknologi pendidikan 
adalah media pendidikan. Yaitu 
teknologi media pendidikan 

yang digunakan sebagai alat 
bantu dalam  proses belajar-
mengajar supaya lebih efektitif 
dan layak guna.

Sedangkan menurut (AECT) 
Association for Educational 
Communication and Technology, 
teknologi pendidikan adalah 
suatu proses yang kompleks 
dan terpadu dengan melibatkan 
p e ra l a t a n ,  i d e ,  p ro s e d u r, 
orang, dan organisasi untuk 
menganalisis permasalahan, 
menemukan problem solving, 

melakukan evaluasi ,  serta 
mengelola pemecahan masalah 
yang berkaitan dengan semua 
aspek belajar manusia.

Dalam dunia pendidikan, 
teknologi informasi mempunyai 
peranan yang sangat penting. 
Adanya teknologi informasi 
sangat memberikan banyak 
kemudahan dalam menuntut 
ilmu dan memberikan pelayanan 
berbasis teknologi.

Sekolah yang memanfaatkan 
teknologi informasi, memiliki 

Pendidikan merupakan proses belajar-mengajar 
yang bisa dilakukan dimana pun dan kapan pun 

(Dwi Siswoyo,dkk. 2011). Berdasarkan pernyataan 
tersebut, intensitas kebutuhan pendidikan semakin 

meningkat dari waktu ke waktu. Dengan teknologi 
pada zaman sekarng sudah semakin maju, maka 
dari itu kebutuhan teknologi informasi tak luput 

dari kebutuhan kita juga. Karena teknologi 
informasi memiliki manfaat yang besar dalam 

dunia pendidikan. Pendidikan yang semakin maju, 
harus ditunjang oleh fasilitas yang memadai untuk 

dapat mengimbangi kebutuhan tersebut.
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b a n y a k  k e m u d a h a n  d a n 
k e u n t u n g a n .  M u l a i  d a r i 
mengeksplorasi materi-materi 
berkualitas seperti literatur, 
buku-buku, jurnal, membuat 
blog, serta membangun forum 
diskusi dengan pakar dunia 
tanpa ada sekat karena dapat 
dilakukan dengan mudah dan 
praktis.

Dampak yang muncul akan 
sangat besar, seperti munculnya 
istilah baru dalam pembelajaran 
seperti e-learning, distance 
learning, online learning, web 
based learning, computer-based 
learning, dan virtual class room. 
Pembelajaran tersebut mengacu 
pada pendidikan berbasis 
teknologi informasi.

“Pendidikan yang sudah 
berbasis teknologi informasi 
dapat menjadikan sebuah 
pendidikan yang hebat dan 
mandiri. Siswa-siswi akan lebih 
cepat mengakses materi dan 
dapat mempersiapkan lebih 
awal,” ungkap Sudarusman, 
ST tentang peran teknologi 
i n f o r m a s i  d a l a m  d u n i a 
pendidikan.

Te k n o l o g i  i n f o r m a s i 
Interaksi sosial 
melupakan sejenak gadget

dapat meratakan pendidikan 
nasional. Dari berbagai kota 
dan pulau di Indonesia dapat 
mengakses materi pendidikan 
dengan mudah. Dengan begitu 
pendidikan nasional  akan 
merata.  Adanya teknologi 
informasi harus ditunjang 
dengan fasilitas yang memadai. 
Mulai dari guru hingga fisik 
teknologi itu sendiri, misal 
komputer, laptop dan jaringan 
internet.

Peran guru juga sangat 
penting untuk mempersiapkan 
siswa-siswinya dalam dunia 
di era teknologi. Dimana guru 
harus lebih siap dan matang 
menghadapi segala ilmu-ilmu 

baru yang harus dipahami. 
Percepatan ini tidak boleh 
dijadikan sebuah hal yang 
gampang, sebab bila seorang 
guru tidak mengikuti percepatan 
teknologi, kita akan tertinggal 
jauh dengan siswa.

“Diberikan bekal sebelum 
melaju cepat. Guru-guru harus 
siap dengan semua percepatan 
teknologi. Usia boleh tua tapi 
otak harus tetap muda. Jadi 
harus terus belajar, belajar dan 
belajar. Kalau tidak, guru akan 
tertinggal dan tak akan tergilas 
waktu,” lanjutnya.

K e m a j u a n  t e k n o l o g i 
informasi ini juga membantu 
sistem dalam dan luar sekolah 
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dalam beberapa hal. Teknologi 
informasi diandalkan menjadi 
fasil itator utama.  Adapun 
manfaat bagi bidang pendidikan 
y a n g  l a i n  a d a l a h  u n t u k 
memudahkan siswa-siswi serta 
guru agar dapat mengakses 
langsung perpustakaan sekolah.

S i s w a - s i s w i  d a p a t 
melakukan belajar online apabila 
berhalangan hadir seperti 
sakit atau saat bertanding. 
Sekolah prestasi ,  sekolah 
yang menampung siswa-siswi 
berbakat ini memiliki siswa-
siswi yang sibuk dalam bidang 

mereka masing-masing. Misal, 
kejuaraan anggar atau kejuaraan 
silat dan yang lain. Mereka akan 
meninggalkan kelas beberapa 
hari, disitu guru memberikan 
pembeljaran online. Dengan 
cara materi akan diberikan 
melalui internet.

“Diuntungkan sangat besar, 
karena sekolah kami mayoritas 
siswa-siswinya adalah seorang 
atlet. Dimana mereka sering 
meninggalkan kelas, tapi juga 
tidak ingin tertinggal pelajaran 
di sekolah. Akhirnya, guru-guru 
wajib menyiapkan pembelajaran 

online yang dengan mudah dapat 
diakses para siswa-siswi yang 
sedang bertanding,” lanjutnya.

Tak hanya i tu ,  adanya 
teknologi informasi dapat 
m e m b a t u  s e ko l a h  d a l a m 
pencarian data setiap siswa-
siswi. Data-data yang kadang 
terselip atau kehilangan jejak 
maka adanya komputer dan 
iternet dapat tersimpan rapi.

Ribuan manfaat positif 
yang mengalir untuk kemajuan 
pendidikan yang berimbas 
bagi generasi muda saat ini. 
Sistem pendidikan pun harus 

Ujian Sekolah Online 
SMP Muhammadiyah 2 Surabaya

TOPIK UTAMA
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memperkenalkan teknologi lebih 
terinci, agar para siswa-siwi siap 
menerima pendidikan berbasis 
teknologi informasi. Prinsip 
dalam terknologi informasi 
adalah berani mencoba.

D e n g a n  p o l a  p i k i r 
t e r s e b u t ,  m a k a  s e k o l a h 
seyogyanya tidak memberikan 
kebebasan sepenuhnya pada 
s e t i a p  s i s wa nya  d i d a l a m 
memanfaatkan multimedia 
sebagai sarana belajar mengajar. 
Sekolah harus memberikan 
atauran main yang jelas, kapan 
siswa bisa memanfaatkan 

multimedia dan kapan tidak 
diperbolehkan pada setiap 
aktivitas sekolah. Oleh karena 
itu, proses pembelajaran harus 
lebih besifat aktif tidak hanya 
bertumpu pada multimedia. 
Misalnya, pembelajaran secara 
kelompok dengan harapan siswa 
terlibat dalam proses belajar, 
mendengarkan hasil diskusi 
dan pendapat dari sesama siswa 
serta mempelajari berbagai 

sikap diantaranya tanggung 
jawab, penghargaan, toleransi, 
kasih sayang atau kejujuran.

J i k a  s e k o l a h  b i s a 
m e m a n fa a t k a n  ke m a j u a n 
teknologi informasi dengan baik 
dan tepat, maka dapak negatif 
seperti pornografi, penipuan, 
carding dan perjudian yang 
disebabkan  adanya kontak 
melalui media sosial akan bisa 
diminimalisir. 

TOPIK UTAMA
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Gadget Bagaikan 
Dua Sisi Mata Uang

Drs. Najib Sulhan, MA 

Kerenyahan senyum terbias 
dari sela-sela pertemuan 
t i m  j u r n a l i s  ke p a d a 

beliau. Drs. Najib Sulhan, MA 
(49), seorang guru yang juga 
merangkap menjadi Humas dan 
Litbang SD Al Azhar Kelapa Gading 
Surabaya. Beliau memiliki hobi 
menulis bergenre pendidikan 
karakter. Kebiasaannya bergelut 
di dunia anak menjadikan ribuan 

Wawancara Shelsa Aurelia GP dengan Najib Sulhan 
Foto Pandu Satria Nugroho
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kata-kata tertulis dengan rapi 
menggunakan sebuah analisa 
psikologi.

D i s e l a - s e l a  p e r s i a p a n 
pulang, kami menemuinya di 
sebuah ruangan khusus staff, 
kami langsung menyodorkan 
sebuah pertanyaan tentang 
gadget pada anak. Meski terlihat 
sudah tak sesegar pagi hari, 
keramahannya tak juga surut 

saat menemui kami. Antusias 
beliau tentang tema wawancara 
membuat mengalir semua 
jawaban-jawaban beliau.

Di abad 21 ini kita tidak 
bisa lepas dari yang namanya 
teknologi. Gadget adalah sebuah 
perangkat elektronik portabel 
yang memiliki fungsi khusus. 
Disebut gadget karena memiliki 
pembaharuan dari hari ke hari 
sehingga membuat manusia 
lebih mudah dan praktis. 

Gadget  dapat  d imi l ik i 
oleh setiap manusia disegala 
umur, tanpa terkecuali. Setiap 
usia memiliki manfaat gadget  
yang berbeda-beda. Dalam 
hal ini, gadget memiliki peran 
besar bagi seorang anak bila 
memahami arti positif gadget.

Interaksi sosial 
“Gadget itu seperti dua sisi 

mata uang, disisi lain sangat 
dibutuhkan oleh manusia 
disisi lain kalau tidak benar 
penggunanya sangat merugikan, 
karena pengaruhnya luar biasa,” 
ungkap Najib.

Dapat  disebut  sebagai 
gudang informasi yang dapat 
digali dan diambil dari gadget 
tersebut. Mau tanya tentang apa 
saja disitu akan mendapatkan 
jawaban. Tak hanya kebutuhan 
masak dan hobi, tapi ilmu 
pengetahuan alam, sosial , 
sejarah dan agama dapat kita 
akses langsung dibenda kecil 
tersebut.

Tapi lain lagi bila penggunaan 
gadget kehilangan sifat sosial 
setiap anak. Kecenderungan 
meggunakan gadget yang tak 
lazim akan jadi boomerang bagi 
anak. Gadget akan mematikan  
interaksi sosial bila sering kali 

digunakan tanpa batas waktu. 
R i b u a n  a p l i k a s i  ya n g 

bermuculan setiap harinya 
membuat anak-anak terlalu 
terlena oleh gadget. Apa yang 
mereka inginkan akan mudah 
didapat. Aplikasi game misalnya, 
mulai game berbasis kecerdasan 
hingga game yang tak memiliki 
manfaat untuk otak. 

Game telah menjadikan 
anak menemukan zona aman 
dengan keasyikan yang telah 
dia bangun. Dengan sekali kenal, 
maka anak-anak akan terus 
merasa ketagihan, selalu merasa 
ingin bersama. Beda bila dia 
memanfaatkan game sebagai 
waktu luang atau mengasah 
otak maka anak akan bisa 
mendapatka manfaatnya.

“Ketika anak-anak sudah 
mulai ketagihan oleh gadget, 
maka disitulah mereka bisa 
memahami plus dan minusnya. 
Coba, bila anak remaja sudah 
memegang gadget setiap saat, 
maka akan kehilangan disiplin 
waktu. Kapan saatnya belajar, 
kapan harus berinteraksi 
langsung dengan orang lain, 
bila tidak bisa melihat hal-hal itu 
maka akan terjadi komunikasi 
yang jauh bisa dekat yang dekat 
terasa jauh,” lanjutnya.

Bila kita berdekatan, saling 
berbicara tanpa gadget, obrolan 
kita akan menarik dan lebih 
hidup. Tapi berbeda bila kita 
berbicara dan keduanya saling 
m e m e ga n g  ga d g e t ,  m a ka 
obrolan itu tidak akan lancar. 
Terasa jauh. 

Gadget  dan Dunia Pendidikan 
Sekarang pembelajaran di 

sekolah-sekolah sudah mulai 
menggunakan gadget. Dinas 
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pendidikan Jawa Timur telah 
memberikan sebuah pelatihan 
tentang pembelajaran jarak jauh 
menggunakan IT ( informasi 
teknologi).  Pendidikan saat ini 
telah memanfaatkan IT sebagai 
pendamping pembelajaran. 

“Anak-anak sekarang sudah 
masuk di era 21, dimana era 
tersebut merupakan era IT 
atau semua berbasis internet. 
Adanya pendidikan berbasis 
IT, siswa-siswi diharapkan 
dapat melek teknologi karena 
segala  pembelajaran saat ini 
dapat diakses langsung melalui 
internet. Harapannya di abad 21 
ini, semua siswa dan pengguna 
lain harus bisa memahami 
manfaatnya dengan bijak,” 
ungkap Najib yang juga menjadi 
narasumber dalam pelatihan 
jarak jauh menggunakan IT di 
Dinas Pendidikan Jawa Timur.

Pendidikan berbasis IT atau 
bisa disebut sebagai E-learning, 
akan menjadikan proses belajar 
mengajar menjadi lebih mudah 
dan praktis. Hanya dengan 
bermodal HP atau gadget dapat 
dengan mudah menguduh 
materi dan mengakses materi-
materi lain di internet.  Adanya 
pendidikan berbasis IT siswa 
dapat berbagi info, membuka 
blog, membuat karya yang dapat 
dishare untuk orang lain, dan 
dapat mencari literatur sendiri 
sesuai kebutuhannya.

Jangan sampai  dengan 
adanya pendidikan berbasis IT 
tidak digunakan sebagaimana 
fungsinya. Guru dan orang 
t u a  d a p a t  m e m b e r i k a n 
pendampingan dan pengertian 
tentang manfaatnya,  agar 
mereka bisa lebih bertanggung 
jawab tentang arti wawasan luas 

tanpa batas.
Maka siswa dan guru harus 

bisa menyeimbangkan antara 
pendidikan dan gaya hidup.

J a n g a n  s a m p a i  k i t a 
d i p e rb u d a k  o l e h  ga d g e t . 
Gara-gara gadget, pendidikan 
diabaikan dan terpenjara dalam 
gaya hidup yang makin gencar 
memasuki dunia IT. Kita harus 
menjadi pengguna bijak untuk 
menjadi yang terbaik.

Peran orang tua dan guru 
Peran guru tidak terukur, 

guru memiliki peran penting di 
sekolah. Menjadi pendamping  
bijak untuk anak didiknya. 
Mengenalkan sesungguhnya 
gadget itu sendiri,  dibuka 
secara perlahan midset anak-
anak didiknya biar memahami 
dan mengaplikasikan secara 
profesional. 
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“Ketika anak-anak tidak 
tahu tentang fungsi gadget itu 
sendiri maka anak akan tersesat 
dan tak terarah. Mereka terlena 
dan terhipnotis oleh hal-hal 
yang sebenarnya bukan untuk 
diakses oleh anak seusianya. 
Di sinilah peran guru dan 
orang tua mulai mendekati 
dan mengendalikan sementara 
si  anak,  untuk bisa mulai 
memanfaatkan gadget sesuai 
kebutuhannya,” ungkapnya.

Gadget yang sebenarnya 
menerangi dan mempermudah 
kita dalam segara urusan, tapi 
bila terpeleset oleh gadget 
maka semua hal  tersebut 
bukan semata-maka kesalahan 
anak tapi peran penting orang 
tua dan guru akan ikut serta. 
Orang tua dan guru harus dapat 
mengkomunikasi dengan baik 
tujuan dan harapan tentang 
gadget sesuai manfaatnya. 

Disinilah peran guru dan 
orang tua sangat penting untuk 
mengarahkan fungsinya. Gadget 
akan menjadi teknologi yang 
memiliki banyak hal positif bila 
penggunaanya diberikan arahan 
oleh peran orang tua dan guru 
pada hal yang positif. 

“Pemanfaatan gadget dalam 
hal keseharian seperti menjadi 
alat komunikasi, sebagai alat 
mencari informasi tentang 
kesehatan dan manfaat hal-hal 
positif. Paling utama, gadget 
menjadi pendamping dalam 
pembelajaran. Anak-anak akan 
memanfaatkan gadget untuk 
mencari materi-materi yang 
belum mereka pahami, membuat 
blog, membuat sebuah karya 
yang dapat di share ke orang lain 
dan terakhir bisa membagikan 
i lmu-ilmu kepada sesama 

pengguna gadget,” lanjutnya.
Fungsi lazim gadget sesuai 

kebutuhan anak masing-masing. 
Ada yang memang dimanfaatkan 
sebagai alat komunikasi dan 
sosial media sebagai wadah 
pencarian teman dan komunitas 
sesuai yang dia inginkan. Ada 
pula yang memanfaatkannya 
untuk bermain game dan sarana 
hiburan lainnya. 

“Gadget itu sangat canggih 
dan mempunyai fungsi yang 
banyak, sehingga bisa digunakan 
apa saja. Dan pastinya juga 
membawa berbagai dampak, 
tergantung juga dari bagaimana 
cara kita menggunakannya. 
Sehingga begitu canggihnya 
peralatan ini, maka tak jarang 
pula ada beberapa orang yang 
menyalahgunakanya.” Ungkap 
Shelsa, siswi kelas sembilan 
SMP Muhammadiyah 2.

 Ada yang bilang untuk 
m e n g h i l a n g k a n  k a n t u k 
diwaktu luang. Bila diwaktu 
luang kita manfaatkan gadget 
sesuai kodratnya maka akan 
m e n d a p a t k a n  i l m u  ya n g 
bermanfaat. Misal, gadget diisi 
dengan video-video bermanfaat, 
murottal atau tulisan-tulisan 

yang memunculkan ide-ide 
kreatif. Tapi bila gadget diisi 
dengan hal-hal yang tidak 
karuan, seperti hanya sekedar 
membaca atau update status 
maka manfaat  dan fungsi 
s e b e n a r nya  h i l a n g .  Pa ra 
remaja harus pandai-pandai 
mengetahui manfaat gadget itu 
sendiri, karena itu akan berefek 
pada setiap individul bagaimana 
mengaplikasikan gadget secara 
bijak atau secara ceroboh. 
Gadget bisa dikatakan sebagai 
ladang ilmu di era sekarang, 
kita bisa melejit dengan ribuan 
wawasan. Kita tidak mungkin 
akan menolak gadget, karena 
kita akan tertinggal jauh dari 
ilmu dan wawasan.

“Back up dengan nilai-
nilai agama agar setiap anak 
melakukan sebuah kesalahan 
mereka akan tersadar dengan 
sendirinya. Anak akan mengenal 
kata rugi bila dia mnggunakan 
gadget tak sesuai manfaat. 
Agama adalah satu-satunya 
penopang generasi muda dari 
masa ke masa,” tegasnya. 

(Shelsa Aurelia GP 9B/
Firzah)
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Langit tak seperti biasanya, 
kali ini berwarna abu-abu 
pekat. Sedang jam diding 

di sebuah ruangan berukuran 3x4 
cm menunjukkan pukul 1 siang. 
Senyumnya renyah dan menarik. 

Perempuan kelahiran Surabaya ini 
sangat mencintai dunia olahraga. 
Kecintaannya itu tersalurkan di 
dunia persilatan.

Gayanya yang energik itu 
tidak terkesan dirinya seorang 
atlet tapak suci, karena sesekali 
bila tak berkostum olahraga, 
dirinya menggunakan rok dirinya 
terlihat anggun. “kan tidak selalu 
menggunakan kostum olahraga, 
kalo acaranya resmi yang pakai 
rok. Yang penting tetep casual,” 
ungkap Roudhotul Maghfiroh.

S e j a k  u s i a  1 1  t a h u n 
Roudhotul Maghfiroh 
(23) sudah berani 
m e n j e r u m u s k a n 

dirinya di dunia 
Tapak Suci. Meski 

t e r m a s u k 
o l a h r a g a 

yang ekstrim 
b a g i  s e o r a n g 

perempuan, tapi buat Ia Tapak 
Suci adalah olahraga yang bisa 
menahan ego demi keselamatan 
diri sendiri. 

Alumni SMP Muhammadiyah 
2 Surabaya ini, memang sejak 
pertama masuk sekolah Ia sudah 
melirik olahraga tapak suci. Usia 
yang sangat muda membuat 
Firo memilih kesibukan yang 
membuatnya berprestasi. Dengan 
banyaknya jadwal latiahan, 
membuat Ia makin semangat. Rasa 
lelah seolah tak pernah datang 
pada dirinya, yang dirasakan 
hanya kenyamanan.

“Nyaman dan lebih safety 
kemana-mana, keluar malam pun 
tetap bisa enjoy. Meski begitu, 
saya gak bisa gunakan tapak suci 
secara seenaknya. Harus bisa 
menahan diri, meski diusilin 
orang. Kadang sempet juga mau 
keluarin jurus, tapi inget pesan 
para pendekar, bahwa ilmu tapak 
suci digunakan saat genting atau 
bertanding,” lanjutnya.

Dalam dunia Tapak Suci, ada 
dua pilihan yaitu, fighter dan 
seni. Fighter adalah pertarungan 
sesungguhnya dengan lawan di 
dalam pertandingan. Sedangkan 
seni adalah menghafal 3 jurus 
dengan durasi waktu 3 menit 
dalam pertandingan. Setiap 
atlet dapat memilih apa yang 
disukai sesuai kebutuhan dan 
kemampuan.

Belahan Jiwa 
FIRO....

Roudhotul Maghfiro 

Firo menyempatkan waktu 
Ngegame disela-sela waktu 
senggang
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“Awalnya saya memil ih  f ighter, 
menantang dan ekstrim. Tapi setelah 
beberapa bulan, saya merasa peluang dalam 
prestasi sangat kecil difighter. Saya mencoba 
berpikir ulang, akhirnya saya mantapkan 
hati untuk berpindang ke seni. Peluang 
berprestasi sangat besar di seni. Dan yang 
saya tau selama ini memang ganda putri 
memang jarang ada ditiap kontingen,”kata 
Firo.

Satu tahun menekuni seni, akhirnya 
mulai membuahkan prestasi-prestasi 
gemilang dalam negeri. Setiap langkah 
yang Ia lakukan demi meraih sebuah 
keberhasilan bernamakan tapak suci. Kali 
pertama mendapatkan kejuaraan saat 
mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) 
tapak suci di Jogjakarta tepatnya tahun 2008 
lalu. Di Kejurnas itulah Ia mendapatkan 
medali emas. 

Lulusan dari SMA Negeri Olahraga 
(SMANOR) ini, telah diberikan sebuah 
kehormatan untuk bisa bermain silat 
mewakili Kepulauan Riau. Tahun 2014, 
Ia sempat pindah menjadi penduduk 
Kepulauan Riau (Kepri)  agar  bisa 
mengangkat nama Kepri dimanca prestasi 
olahraga.

Perjalanan panjang memang harus Ia 
lakukan untuk menggapai apa yang telah 
dibangun selama ini. Sampai saat ini, diusia 
yang sudah mulai matang tak memiliki 
keinginan menjadi seorang guru sesuai 
bidang mata kuliah yang telah Ia ambil, 
pendidikan bahasa Indonesia. Masih ingin 
berpetualang didunia tapak suci hingga bisa 
menjadi atlet berpontensi. 

“Saya mengambil kuliah hanya ingin 
menuntut ilmu, bukan untuk menjadi 
seorang guru. Bukan sebuah cita-cita, cita-
cita terdalam adalah menjadi seorang atlet 
tapak suci. Entah kenapa sudah melekat di 
dalam jiwa, bisa dikata tapak suci adalah 
belahan jiwa. Kalaupun usia saya sudah 
tidak produktif lagi, maka saya akan 
memilih menjadi seorang pengusaha,” kata 
Firo. 

(Amalia Uyun Ayunda 7/Meydiana Lestari 8/ 
Diyana Citra Azhari 8 /Firzah)

Roudhotul 
Maghfiro 
(atlet nasional 
tapak suci )  
Foto Pandu Satria 
Nugroho
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Kesempatan 
dan Cinta

tantangan bagi dirinya.
“Saya tidak bisa 

mengucapkan apapun tentang 
pekerjaan saya saat ini. hanya 
sebuah kerja keras untuk 
bisa mencintai agar semua 
tanggung jawab terselesaikan. 
Tak ada cinta, karena 
bendahara adalah pekerjaan 
riskan. Bila ini bukan amanah, 
mungkin saya lebih memilih 
menjadi pustakawan,” ungkap 
Rayining dengan sorot mata 
teduh penuh kegelisahan.

Sebelum menjadi 
seorang bendahara, Ia lebih 
dulu menggeluti bidang 
perpustakaan. Menjadi 
pustakawan selama 4 tahun 
dan nyaman diposisi tersebut. 
Meskipun pekerjaannya lebih 
berat dari seorang bendahara.

Bendahara adalah 
jabatan yang bagai makan 
buah simalakama. Membuat 
seoseorang yang ada diposisi 
tersebut menjadi dilema. Disisi 
lain jabatan ini,  jabatan tinggi 
dalam sebuah struktur. Tapi, 
pekerjaannya harus dilakukan 
penuh dengan kejujuran dan 
tanggung jawab besar. 

Perjalanan selama 5 tahun 
ini, banyak sekali kesulitan 
yang dihadapinya. Mulai 
dari sistem membuat Bos 
dan Bopda atau menyusun 
keuangan, membuat dirinya 
harus ekstra lebih banyak 
belajar. “Saya minim ilmu 
keuangan, tapi saya ingin 
belajar meski butuh waktu 
yang lama. Saya juga tahu, 
banyak orang yang tidak 
sejalan dengan sistem kerja 
saya, tapi bagaimana lagi 
setiap orang punya karakter 
menyelesaikan kerja dengan 
cara berbeda-beda,” lanjutnya.

Jabatan bendahara harus 
pandai merincikan kebutuhan-

Rayining Ariqanti Rahayu 
Foto Pandu Satria Nugroho

berbelok maka belokkan itulah 
pilihan kita. Terlepas dari itu 
adalah keinginan kita atau 
memang kehendak Nya yang 
memilihkan untuk kita.

Lima tahun ini, perempuan 
bernama lengkap Rayining 
Ariqanti Rahayu (43) 
menjalani pekerjaan yang 
bukan pilihannya. Sebagai 
seorang bendahara di SMP 

Muhammadiyah 2 Surabaya 
adalah jabatan yang 

harus Rayining geluti, 
meskipun pilihan 

itu adalah 
sebuah 

Memilih adalah 
rangkaian sebuah 
kehidupan, 

mengawalinya dengan 
keberanian. Bila 
dipersimpangan kita harus 
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kebutuhan yang urgent agar 
tidak membengkak kemudian 
hari. Lalu dipetak-petakkan 
sesuai Rencana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Sekolah (RAPBS) dan yang 
terakhir ditabung untuk 
memberikan honorarium guru 
dan karyawan sekolah.

Lalu bagaimana bisa 
menjalani hingga 5 tahun? Bisa 
menghadapi semua kesulitan 
dalam keuangan? Rayining 
lalu memberikan sebuah 
perumpamaan kehidupan 
antara kesempatan dan cinta.

“Perjalanan hidup itu keras, 
dan kita butuh mencintai 
setiap langkah hidup kita. 
Seperti halnya jabatan saya 
saat ini, kesempatan yang 
muncul dalam karir saya maka 
harus dicintai setiap detiknya,” 
ungkapnya dengan senyum.

Kata-kata Rayining 
mungkin bisa kita benarkan 
saat melihat jejak hidupnya. 
Sejak SMA Ia sangat menyukai 
masak dan sampai akhirnya 
dia memutuskan untuk 
mengambil S1 tata boga di 
Universitas Surabaya. Setelah 
lulus Ia menjadi seorang 
guru komputer di SMP 
Negeri Paiton, Probolinggo 
selama 1 tahun. Kembali ke 
tempat kelahiran di Surabaya, 
Ia menjadi guru kelas SD 
Muhammadiyah 1 Surabaya 
selama 3 tahun. 

Sejak SD Muhammadiyah 
1 Surabaya dimerger seluruh 
guru berpindah di SMP 
Muhammadiyah 2 Surabaya. 
Saat itulah, Ia menutup 
lembaran menjadi seorang 
guru, berganti jabatan sebagai 
pustakawan selama 4 tahun 
dan diberkan sebuah amanah 
menjadi seorang bendahara 
di SMP Muhammadiyah 2 

Surabaya.
“Dan jejak perjalanan itulah 

yang membuat saya siap kapan 
pun harus berpindah posisi. 
Seperti saat ini, Alhamdulillah 
ada tawaran untuk merancang 
dan menjahit pesanan 
beberapa orang. Hal tersebut 
yang menggiring saya untuk 
bisa membuka usaha jahit 
kelak kalo sudah tidak bekerja 
lagi,” kata ragil dari lima 
bersaudara pasangan Moerjadi 
dan Moeljodihardjo.

Perjalanan panjang 
membuat setiap manusia 
menjadi kuat. Dan cinta akan 
menemani kesempatan yang 
muncul secara tiba-tiba. 
“Sampai kapanpun, saya akan 
belajar lebih baik dan menjadi 
lebih ramah kepada siapapun 
dan dimanapun,” lanjutnya 
menutup akhir wawancara tim 
majalah prestasi. 

(Firzah/Shelsa Aurelia GP 
9B)

Sela-sela merekap keuangan 
Foto Pandu Satria Nugroho
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Parasnya yang polos 
tiba-tiba berubah 

menjadi dingin. 
Bibirnya berpoles 

merah pekat, 
matanya hitam 
tajam, melotot, 

alisnya terlihat tebal. 
Seketika merubah 

dirinya.

S
helsa Aurelia Gunawan Putri (15) 
seketika dia akan berubah wujud 
demi pendalaman karakter yang 

akan disampaikan dalam naskah 
story telling. Tak segan-segan Ia 
pun berani tampil berwajah jelek 
sekalipun di atas panggung. Melebur  
demi karakter yang akan diperankan.

“Kadang sedikit malu karena 
ini adalah baru pada diri saya. Saya 
pun sadar bila saya mencintai dunia 
story telling ini. Tuntutan karakter 
kadang membuat saya lebih semangat 
mendalaminya. Tak hanya itu, 
dialognya pun saya harus menghayati 
meski itu bahasa Inggris, intinya 
harus niat,” kata Shelsa.

Penghayatan karakter biasanya 
tumbuh disaat Ia mulai mempelajari 
dialog bahasa Inggrisnya. 
Mengartikan dan mempelajari kata-
kata sulit adalah pekerjaannya setiap 
hari. Hingga hari-harinya Ia lewatkan 
untuk buka tutup kamus Inggris.

Sejak kecil, Shelsa mencintai 
dunia presenter yang akhirnya 
merambah ke dunia storytelling. 
Dua bidang yang ia tekuni ini adalah 
sama-sama butuh kepercayaan diri 
yang kuat, butuh mimik, dan karakter 
tinggi. Menekuni dua bidang ini 
membuat Shelsa menjadi dirinya yang 
sesungguhnya.

“Awalnya saya belajar jadi 
presenter, tapi lebih ke presenter 
bahasa Inggris lalu belajar juga 
bermain karakter. Eh kecemplung 
deh di dunia storytelling,” “Kalo 
orang bilang, storytelling itu sulit dan 
butuh lama belajar. Tapi sebenarnya, 
storytelling itu menyenangkan. Asal 
kita bisa menikmatinya,” lanjut Shelsa

Gadis kelahiran 6 November 
2000 ini pun tak sekedar terjerumus 
ke dalam dunia presenter dan 
storytelling saja, namun ia juga 
menorehkan beberapa prestasi dalam 
dunia tersebut. Diantaranya adalah 
Juara I Lomba presenter SMAMDA 
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EDUCOM se-Jawa Timur tahun 
2015, Juara II Storytelling 
Tingkat Jawa Timur,  dan Juara 
IX Storytelling ME Awards 
tahun 2015. Di tengah-
tengah kesibukanya dengan 
menekuni dunianya, ia pun 
tak melupakan kewajibanya 
sebagai seorang pelajar. 

Dengan segudang 
aktivitasnya di luar kelas, tak 
menjadikanya lalai dalam 
mengemban tugas di kelas. 
“Pintar-pintar bagi waktu 
aja sih, kalo ada kegiatan ya 
terpaksa tidak ikut pelajaran di 
kelas. Tapi setelah mengikuti 
acara itu, saya langsung 
menemui guru mata pelajaran 
yang saya tinggalkan” ujarnya. 
Selain menekuni presenter dan 
storytelling, gadis yang doyan 
makan nasi bebek ini juga 
tak jarang menjadi MC untuk 
acara-acara di sekolah. Mulai 
dari yang formal, hingga yang 
informal. 

Pengalaman pertamanya 
saat menjadi MC di sekolah 
adalah saat ia duduk di kelas 
tujuh. Pada saat itu SMP 
Muhammadiyah 2 sedang 
mengadakan student exchange 
atau pertukaran pelajar dengan 
sekolah Ma’had Hamidiyah 
Kajang, Malaysia. “Awalnya 
saya tidak pernah menjadi 
seorang MC, dan tiba-tiba tidak 
menyangka untuk bisa terpilih 
menjadi MC di acara besar 
seperti itu. Itu adalah suatu 
pengalaman luar biasa yang tak 
terlupakan,” ujar Shelsa sambil 
mengingat-ingat kejadian itu 
dan tersenyum. 

Gadis yang lebih 
memilih buku dan pergi 
ke perpustakaan sebagai 
benda dan hal favoritenya 

ini tak langsung secara 
instant bisa meraih prestasi 
seperti sekarang. Setelah 
jatuh bangun menghadapi 
berbagai rintangan seperti 
mulai dari nilai akademisnya 
turun bahkan kalah dalam 
mengikuti perlombaan. Namun 
ia tetap bisa berusaha untuk 
menunjukkan yang terbaik 
bagi sekolah dan kedua orang 
tuanya. 

“Kegiatan banyak, tugas-

tugas numpuk, nilai turun, 
kadang suka bikin stress. Tapi 
saya coba untuk enjoy dan 
berusaha untuk yang terbaik” 
ujar  gadis penyuka warna biru 
ini. Selain itu, ia pun pernah 
menjuarai Olimpiade Ismu In 
English pada Olympiade ME 
Awards, dengan meraih Spesial 
Award IV. 

(Nabilah Haya A.S 8B/ 
Winsi Sulastri 8B)

Story Telling 
Shelsa Aurelia Gunawan Putri 
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PERJALANAN

Menapaktilasi sejarah 
Islam merupakan suatu 
kegiatan yang menarik 

untuk dilakukan, terutama 
bagi seorang muslim. Dengan 
menyaksikan langsung jejak-
jejak kejayaan Islam di masa 
lalu, kita akan merasa bangga 
menjadi muslim dan semakin 
mencintai kebudayaan Islam 
yang merupakan buah karya 
kaum muslimin terdahulu.

Sabtu (12/03) pagi, 
penulis bersama rombongan 
mahasiswa Indonesia di 
Islamabad (ibu kota negara 

Pakistan) berkesempatan 
melakukan napak tilas 
tersebut di Lahore. Derasnya 
hujan waktu itu pun tak 
mengurungkan niat kami 
untuk tetap melanjutkan 
perjalanan.

Dulu, Lahore merupakan 

negara bagian terpenting 
di zaman kerajaan Islam 
Mughal. Ia dikenal juga dengan 
sebutan “Taman Kota”. Kini, 
ibu kota provinsi Punjab ini 
merupakan salah satu spot 
yang wajib dikunjungi oleh 
para turis jika sedang melawat 
ke Pakistan. Pantas, di sana 
tersimpan pesona arsitektur 
khas Mughal yang sampai saat 
ini masih terawat dengan baik. 
Landmark utamanya adalah 
Masjid Badshahi.

Masjid Badshahi 
merupakan salah satu saksi 

Masjid Badshahi, 
Saksi Kejayaan Islam Di Tanah Hindustan

Fakhruddin Arrozi
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PERJALANAN

sejarah era keemasan Islam 
di tanah Hindustan. Selama 
dua abad lebih Kerajaan Islam 
memerintah di sebagian besar 
wilayah anak benua India 
(Pakistan, Bangladesh, dan 
India) ini sejak tahun 1526 
M hingga 1858 M. Masjid ini 
didirikan oleh raja ke enam 
kesultanan Mughal, raja 
Aungrazeb, pada tahun 1671 M 
dan selesai pada 1673 M.

Saat berhadapan dengan 
Masjid Badshahi, penulis 
begitu terkesan dengan warna 
merah dindingnya, juga 
taburan ornamen-ornamen 
cantik di setiap sisi dinding. 
Setelah didekati, ternyata 
dinding masjid tersebut 
terbuat dari batu bata merah. 
Terlebih saat itu masjid sedang 
diguyur hujan, jadi menambah 

kesan merahnya.
Selain itu, penulis juga 

dibuat terpesona dengan 
bentuk kubahnya yang 
menyerupai bawang raksasa. 
Lalu, kepala kubahnya seakan 
dimahkotai kelopak bunga 
dengan posisi terbalik yang 
di atasnya seperti tertancap 
sebuah jarum. Dalam buku 
“Arsitektur Masjid” milik 
Achmad Fanani, dijelaskan 
bahwa desain kubah berbentuk 
bawang ini disebut sebagai 
model Indo-Persiani. Ekspresi 
puncaknya adalah kubah di 
bangunan Taj Mahal yang 
terkenal.

Memasuki bagian dalam 
masjid, di ruang shalat utama, 
mata akan dimanjakan dengan 
pemandangan karya seni 
tingkat tinggi. Betapa tidak, 
lantai-lantainya terbuat dari 
batu marmer yang elegan. Dari 
dinding hingga ke langit-langit 
terukir ornamen-ornamen 
dengan motif bunga, kubah, 
dan merlion yang indah. 
Ditambah lagi lampu-lampu 
gantungnya yang antik, 
membuat mulut tiada henti 
berucap tasbih. Rofi’ Usmani 

menjelaskan dalam bukunya 
“Jejak-Jejak Islam”, bahwa 
keseluruhan dekorasi yang 
menghiasi ruang shalat utama 
ini banyak mengadopsi desain 
arsitektur Yunani, Asia Tengah, 
dan India, baik dalam hal 
teknik maupun motif.

Namun, hal penting yang 
perlu dicatat di sini adalah 
bahwa Masjid Badshahi 
merupakan salah satu saksi 
bisu jika Islam pernah tampil 
pada pentas sejarah sebagai 
peradaban yang gemilang. 
Dan hendaknya setiap muslim 
dapat mengambil tauladan 
dari kejayaan Islam tersebut, 
baik melalui karya-karya 
bangunan bersejarah maupun 
karya-karya keilmuan ulama. 
Harapannya, muncul dari situ 
sebuah inspirasi dan motivasi 
untuk membangun kembali 
kejayaan Islam. Tentunya hal 
tersebut bisa terwujud dengan 
diterapkannya spirit keislaman 
di setiap segi kehidupan.

(Penulis adalah guru Bahasa 
Arab yang saat ini sedang 

cuti untuk study S2 di 
Pakistan)

Nampak ruang shalat utama masjid 
yang dihiasi dengan ornamen-ornamen yang indah

Penulis bersama rombongan 
berpose di pelataran masjid 

Badshahi
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PERJALANAN

Rindu Tempat 
Sujudku
Sejak malam hati ini terasa tak 

karuan, kebahagiannya muncul 
terus menerus. Saya diberikan 

kesempatan ditahun ini untuk bisa 
melakukan perjalanan umroh. 
Tepat pukul 04.00 setelah sholat 
shubuh saya langsung bergegas ke 
bandara Soekarno Hatta Jakarta. 
Dengan menggunakan pesawat 
Lion Air type Air Bass 330-300, 450 
jamaah. Perjalanan dilalui sekitar 
10 jam, take off di Bandara King 
Abdullah Madinah. Awak kabin  
menginstruksikan kepada para 
jamaah untuk membuka kaca dekat 
masing-masing tempat duduk kami. 

Subhanallah, Maha Besar Allah. 
Takjub melihat kebesaran Allah, 
bukit-bukit menjulang tinggi serta 
hamparan padang pasir yang luas 
terlihat langsung. Tak terasa, tetesan 
air mata tumpah tanpa sengaja. Kaki 
saya melangkah di rumah Allah.

Kebahagiaan tak kunjung 
lenyap dihati saya, masih di bandara 
saja pandangan sudah tak terarah 
melihat sekitar. Keindahan kota 
bercahaya ini membuat saya 
merasakan ketenangan melihat 
sekitar. Teringat masa-masa 
perjuangan Rasullulah S.A.W yang 
berjuang demi agama islam.

Setelah proses pengecekan oleh 
imigran, saya dan keuarga serta 
jamaah lainnya dijemput oleh tour 
guide. Selang satu jam kita sampai 
ke hotel Anshar Al Jadid, 200 
meter dari Masjid Nabawi. Sampai 
kamar, saya hanya menyempatkan 
membersihkan diri dan sholat.  

Kamis, 21 Januari 2016
Tepat pukul 03.00 waktu 

Madinah, saya dan keluarga bersiap-
siap untuk ke Majid Nabawi. 
Masjid Nabawi adalah masjid yang 
dibangun oleh Nabi Muhammad 
SAW bersama para sahabat dan 

kaum muslimin di 
tengah kota Madinah. 
Pembangunannya 
dimulai pada 
bulan Rabi’ul Awal 
Tahun 1 Hijriyah 
(September 662 
M) segera setelah 
beliau hijrah dari 
Mekah ke Madinah. 

Masjid yang 
dibangun di atas 
tanah milik anak 
yatim Sahal dan 
Suhail yang dibeli 
dengan harga 10 
dinar ini sungguh 
bercahaya. 

Terlihat 
dengan jelas 
kemegahan yang 
luarbiasa. Payung-payung indah di 
halaman masjid terbuka lebar untuk 
mengurangi udara dingin di sana. 
Suhu udara di Madinah mencapai 
minus dua puluh derajat celcius. 
Mata saya melotot ke kanan dan 
kekiri, terpesona dengan ornamen-
ornamen yang menghiasi dinding 
masjid. Tiang-tiang penyangga 
langit-langit masjid sebagian 
dilapisi emas murni

Sembari menunggu sholat 
shubuh yang masih selang 1 jam, 
saya mendekatkan diri dan tafakur 
mendekatkan diri kepada Allah 
SWT. Merasa tak berarti apa-
apa ketika melihat keagungan 
dan keindahan Nya. Sayapun 
meneteskan air mata ketika 
memohon ampun dan berdoa 
meminta puluhan harapan untuk 
masa depan saya.

Teringat jelas pada hadist ‘Siapa 
yang sholat di masjidku ini empat 
puluh sholat dan tidak tertinggal 
satu sholat pun (berturut-turut) 
maka akan bersih (terlepas) dari 

siksa 
neraka, lepas dari azab, 
dan bersih dari kemunafikan’ (HR 
Ahmad). Ini adalah kesempatan 
emas saya bisa melakukannya.

Semakin pagi, suasana mulai 
ramai.Terlihat beberapa orang  yang 
berlalu-lalang di sekitar pelataran 
masjid. Saya dengar dari masyarakat 
asli di sini, jika musim haji tiba 
penduduk asli Madinah justru 
berlibur keluar Madinah, karena 
sebagian rumah mereka ada yang 
disewa untuk pemondokkan jamaah 
haji.

Setelah matahari sudah 
menampakkan secara utuh 
wajahnya, saya langsung menuju ke 
Raudhah. Rasulullah Muhammad 
SAW menyebut Raudhah adalah 
salah taman di antara taman-
taman surga. Area seluas 22 kali 15 
meter itu saat ini menjadi makam 
Rasullullah Muhammad SAW dan 
Khalifah Abu Bakar Sidiq dan Umar 
bin Khatab. 

Tampak pula mimbar yang 
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PERJALANAN

dipakai Rasulullah Muhammad 
SAW memberi ceramah ketika 
beliau masih hidup. Makam  Nabi 
Muhammad terletak persis di 
bawah kubah hijau Masjid Nabawi 
dan tertutup pagar emas. Kami pun 
melaksanakan sholat sunnah di 
dalam Raudhah. Begitu banyaknya 
jamaah yang ingin sholat di dalam 
Raudhah, sehingga berdesak 
desakan dan saling dorong antar 
sesama jamaah baik dari Indonesia 
maupun luar.

Begitu saya sudah menginjak 
karpet hijau, batas wilayah Roudoh, 
saya langsung melaksanakan sholat 
dua rokaat. Sebisa mungkin saya 
fokus dan menyamankan diri karena 
terdesak oleh jamaah yang lain.Tak 
lupa juga, saya memanjatkan doa 
sebanyak-banyaknya setelah sholat.

Sabtu, 23 Januari 2016
Hari kedua saya mengunjungi 

masjid-masjid di sana, Masjid 
Quba’masjid pertama yang 
dibangun Nabi Muhammad SAW 
saat hijrah ke Madinah. Di sana 
saya sempatkan shalat dua rakaat. 
Melanjutkan ke Masjid Quba 
langsung ke Masjid Qiblatain, 

masjid yang mempunyai dua 
kiblat. Kiblat pertama adalah saat 
Nabi Muhammad S.A.W sholat 
menghadap ke Masjidil Aqso 
di Palestina, kemudian Allah 
menurunkan wahyunya menyuruh 
Nabi Muhammad S.A.W untuk 
mengubah arah kiblatnya ke 
Masjidil Haram (Ka’bah).

Jabal Uhud adalah bukit yang 
kelak dijanjikan di surga. Tak seperti 
umumnya gunung di Madinah, 
Jabal Uhud seperti sekelompok 
gunung yang tidak bersambungan 
dengan gunung lain. Karena itulah 
penduduk Madinah menyebutnya 
dengan sebutan Jabal Uhud yang 
artinya ‘bukit menyendiri’.

“Jika kita ingin melihat bukit 
yang ada di surga, maka ziarahlah 
ke Bukit Uhud. Nabi SAW bersabda, 
‘Bukit Uhud adalah salah satu dari 
bukit-bukit yang ada di surga’,” 
demikian hadis yang dirawikan HR 
Bukhari.  

Bukit Uhud atau Jabal Uhud 
adalah sebuah bukit berjarak 5 
kilometer dari utara Kota Madinah 
dengan ketinggian sekitar 1.077 
meter, selalu dikenang oleh umat 
Islam karena di lembah gunung ini 
pernah terjadi peperangan besar 
antara pejuang Islam dan kaum 
kafir Quraisy pada 15 Syawal 3 
Hijriyah (Maret 625 Masehi) yang 
menyebabkan 70 pejuang Islam 
mati syahid.

Minggu, 24 Januari 2016
07.30 waktu  Madinah, kita 

melanjutkan perjalanan ke Mekkah. 
Perjalanan yang ditempuh 5 jam 
ini tak membuat fisik saya lelah. 
Sesampai di Mekkah, mataharipun 
sudah berganti bulan. Lampu-
lampu berjejer rapi menyibakkan 
cahayanya di jalan menuju Masjidil 
Haram.

Tepat pukul 11 malam kita 
menyiapkan fisik dan hati untuk 
melakukan ibadah umroh yang 
dipimpin mutowif. Pertama kita 
melakukan thawaf dari hajar aswad 
sampai rukun yamani. Kita kuatkan 
berdoa semata-mata karena Allah 

dan membersihkan hati. Setelah 
putaran kelima saya menyempatkan 
mencium Ka’bah dengan tetesan air 
mata yang tak dapat dibendung. 

Ribuan ucapan syukur ku 
serahkan kepada Allah SWT. 
Kulanjutkan thawaf hingga ke 
tujuh kali putaran, saya sholat dua 
rakaat diantara  maqom Ibrahim 
dan Ka’bah. Lalu, saya sempatkan 
meminum air zam-zam. Rasa hati 
berdetak kencang, serasa bertemu 
Sang Kekasih, keindahan rumah 
Allah membuat hatiku teduh. 
Sayapun melakukan ibadah umroh 
lainnya, seperti sa’i.

Senin, 25 Januari 2016
Hari selanjutnya kami ada 

kegiatan city tour ke Jabal Nur, 
Jabal Tsur, Jabal Rahma, Padang 
Arofah, Muzdalifah, Mina dan 
Masjid Ja’ronah. Jabal Nur berada 
di bagian timur Masjidil Haram. 
Tempat dimana Gua hira berada 
di puncaknya. Jabal Nur memiliki 
ketinggian sekitar 28 meter. 
Sedangkan Jabal Tsur adalah 
gunung setinggi 458 meter yang 
berada disebelah selatan kota 
Makkah. Di gua itulah Rasulullah 
SAW bersama Abu Bakar ash-Shidiq 
bersembunyi selama tiga hari dari 
kejaran kaum kafir quraisy ketika 
hijrah ke Madinah al-Munawwaroh.  
Jabal Rahma adalah tempat 
pertemuan Nabi Adam dengan 
Hawa.

Delapan hari telah dijalani, 
rasanya sulit untuk melangkah 
menuju bandara. Masih ingin 
berlama-lama, sulit pergi dari 
perjalanan umroh saat ini. Saat 
orang tua mengingatkan untuk 
segera bergegas, hati dan kaki 
rasanya tak ingin untuk kembali. 
Lamunanku membawa kembali 
dihari-hari lalu saat perjalanan 
Madinah da Mekkah. Suatu kota 
yang tak akan pernah kulupakan, 
dan berdoa dengan tulus untuk 
dapat kembali ke rumah Allah. 

(Adrina Mediani Syafa 8B/ 
Firzah)
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Suara debuman bola basket menggema 
mengisi sudut-sudut lapangan indoor. 
Pada kesempatan kali ini, mereka sedang 

berlatih di lapangan indoor SMK Negeri 7 
Surabaya saat Tim Jurnalis SMP Muhammadiyah 
2 Surabaya datang untuk meliput salah satu 
kelasa olahraga yang boleh dibilang masih 
hangat.

MBA (Muhammadiyah Boarding Area) 
Titans Basket Ball yang digawangi oleh Haykal, 
Ammar, Ari, Aldera, Leon, Azhar, dan Noval ini 
merupakan sebuah klub basket pertama di 
SMP Muhammadiyah 2 Surabaya. Klub basket 
yang dikapteni oleh Haykal ini berdiri tak lama 
dari tiga bulan yang lalu. Meskipun masih baru, 
namun kelasa olahraga satu ini berhasil menarik 
perhatian siswa-siswi SMP Muhammadiyah 
2 dan SMA Muhammadiyah 10 Surabaya. 
Sesuai dengan nama klubnya, anggota-anggota 
dari MBA Titans Basket Ball ini merupakan 
gabungan siswa-siswi SMP Muhammadiyah 2 
dan SMA Muhammadiyah 10 Surabaya yang 
notabene merupakan sekolah satu atap. 

“Walaupun kami menjadi satu dengan siswa 
SMA Muhammadiyah 10, namun kami tidak 
dibawah naungan kedua sekolah tersebut. 
Melainkan dalam naungan MBA,” tutur Haykal. 
Ada sekitar kurang lebih 26 orang dalam klub 
tersebut, diantaranya 14 orang siswa SMA dan 
12 orang siswa SMP. Mereka semua terlihat 
sangat bersemangat dan antusias sekali dengan 
kelasa olahraga satu ini. Dalam kurun waktu 
kurang lebih satu bulan, mereka telah mengikuti 
satu kali pertandingan. Ubaya Cup 2016 
yang diselenggarakan oleh UKM Bola Basket 
Universitas Surabaya (Ubaya) (17/3) lalu dan 
berhasil mendapatkan predikat tim terbaik.

“Olahraga basket memang salah satu 
olahraga yang menyenangkan untuk digeluti, 
selain memerlukan kebugaran fisik dan 
kekuatan otot, olahraga ini juga mengasah 
kecekatan otak untuk membuat strategi yang 
baik” ungkap Coach Basith Pahlevi pelatih 
basket MBA titans. Maka tak ayal bila mereka 
yang tergabung diklub basket ini begitu 
menanti-nanti jadwal latihan mereka yang rutin 
dilakukan pada hari Selasa dan Kamis. 

“Awalnya kami semua memang baru 
mengenal basket, jadi kami semua belum terlalu 

Saling 
berebut 

untuk dapat 
memasukkan ke dalam ring basket
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MBA Titans

mahir untuk bermain. Jadi 
kami belajar basket mulai dari 
nol,” ungkap Leon. 

“Selain itu, kami juga 
belajar untuk lebih beratitude. 
Karena di dalam basket tidak 
boleh bermain sembarangan. 
Harus menghormati lawan 
juga”. Sambung Ammar. 

Mengenai pengalaman 
mereka ketika berlatih, 
mereka pernah sesekali 
berlatih di luar sekolah 
untuk menambah wawasan. 
Salah satunya adalah di SMK 
Negeri 7 Surabaya dan Dian 
Istana, “Karena sekolah belum 

memiliki lapangan basket yang 
ideal, kami berinisiatif untuk 
berlatih di luar juga. Selain 
demi kenyamanan, juga untuk 
mengenal dan mendalami 
olahraga basket secara detail” 
Ujar Ari. 

Sedangkan menurut 
pengalaman mereka saat 
mengikuti pertandingan, 
mereka sangat senang 
sekaligus grogi, “Kalau waktu 
pertandingan, kami memang 
sedikit takut dan grogi. Karena 
saat itu kami melawan tim 
basket dari SMA Negeri Gresik 
dan kami kalah. Walaupun 
kami kalah, tapi kami berusaha 
untuk belajar dari pengalaman 
itu untuk menjadi yang lebih 

baik lagi. Terima kasih untuk  
coach kami, Basith Pahlevi” 
ujar Haykal. 

“Dan juga berhubung kami 
baru memulainya, maka kami 
tidak langsung menargetkan 
untuk menang. Kami ingin 
bermain-main dulu sambil 
mengenal lebih jauh lagi. 
Masalah menang dan kalah itu 
adalah bonus jika kami telah 
mahir dan menampilkan yang 
terbaik” sambungnya lagi.

Disamping itu, olahraga 
basket memiliki beberapa 
kelebihan. Diantaranya adalah 
menyehatkan, mengajarkan 
nilai-nilai moral, leadership, 
kecakapan fisik dan kecekatan 
dalam berpikir. Tetap 
semangat dan semoga sukses 
MBA Titans Basket Ball! 

(Shelsa Aurelia/9B)

Basket Ball
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Tak Lupa 
Bawa Buku 
Pelajaran

Bagi Adam Rahmad Edijana, anggar 
bukan sekadar olahraga. Dari 
olah badan dengan menggunakan 

pedang tersebut, siswa SMP 
Muhammadiyah 2 Surabaya tersebut 
belajar banyak hal. “Mental menjadi 
kuat. Menang kalah tidak masalah,” 
katanya.

Hal yang sama dia terapkan  di 
sekolah. “Misalnya, saat ujian sekolah. 
Jika nilai tidak sesuai harapan, ya tidak 
masalah. Artinya, harus belajar terus,” 
ujar siswi kelas IX tersebut.

Berkat ketekunannya berlatih anggar, 
segudang prestasi dibidang tersebut dia 
raih. Adam berhasil menyabet emas di 
kejuaraan nasional antar pelajar. Lomba 
setingkat SMP dan SMA itu berlangsung 
Desember 2015. Sederet prestasi lain 
juga pernah diraih Adam. Antara lain, 
juara 1 dalam Piala KONI se-Indonesia 
pada November 2015. Dia menyisihkan 
lebih kurang seratus peserta. Di usianya 
yang ke -13, adam menjadi juara 3 dalam 
kejuaraan anggar Wali Kota Malang Cup 
IV pada 2014.

Padatnya aktivitas anggar dan 
latihan tidak membuat Adam lupa akan 
akademisnya. Dia tetap memprioritaskan 
sekolah.”Latihannya kan malam, jadi 
belajarnya sore,setelah pulang sekolah,” 
ujarnya. Saat bertanding di luar kota, 
adam tidak pernah lupa membawa buku 
pelajaran.”Jadi, tetap membawa buku 
buat belajar. Setelah bertanding langsung 
dibaca-baca lagi,” katanya. Dicuplik dari 
Jawa Pos, Minggu 17 Januari 2016

Adam Edijana kostum putih dan sampingnya  
Rizky Maulidio Aji Satria kostum abu-abu Atlet 

nasional yang memasuki 5 besar

Adam Edijana
sela-sela latihan 
untuk persiapan 
kejuaraan Nasional

Saat berlatih 
anggar di SMP 

Muhammadiyah 2 
Surabaya
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Catur, siapa yang tidak 
mengenal permainan asal 
dari Cina yang kini sudah di 

gemari hampir seluruh warga di 
belahan dunia. Dengan berbekal 
keahlian, dan taktik untuk 
memainkan bidak-bidak catur 
di atas papan berwarna hitam-
putih, semua orang bisa untuk 
memainkannya.

Sangat muda, itu kesan saya 
saat mewawancarai si jago catur. 
Wajahnya polos, pemalu dan 
sangat santun. Diawal terlihat sulit 
untuk bisa ngobrol enak, tapi saat 
dikorek tentang catur obrolan itu 
menjadi santai. 

Fero Diky Firmansyah 
dipanggil Fero, nama itu 
langsung melejit terkenal di SMP 
Muhammadiyah 2 Surabaya saat 
Ia pertama kali masuk. Catur 
yang membuat namanya dikenal. 
Saat itu, Fero unjuk bakat diacara 
FORTASI (Forum Ta’aruf  Siswa). 
Fero memainkan catur dengan 
menutup mata dan berhasil 
memenangkan dari beberapa 
pesaing.

Fero Diky Firmansyah

Si Pemalu, 
Jago Melahap

Fero baru dudu dikelas 7 
SMP Muhammadiyah 2 Surabaya. 
Mengenal catur saat itu baru 
berusia 8 tahun yang saat itu baru 
duduk di kelas 3 SD. Di usia yang 
cukup muda Ia sudah mencintai 
olahraga penuh taktik dan 
ketangkasan otak. 

“Sulit, itu pikiran awal saya. 
Tapi saya penasaran untuk 
bisa memecahkan taktik dari 
permainan. Lihat kakak sepupu 
saya yang begitu mudah dan 
gampang sekak ini,sekak itu, jadi 
membuat saya ingin belajar,” tutur 
Fero dalam perbincangan dengan 
majalah Prestasi.

Nama besarnya sudah mulai 
dikenal di Surabaya hingga 
Yogyakarta. Fero yang terkesan 

sederhana ini tidak pernah 
berpikir jauh. Berharap bisa serius 
untuk menjalani pilihan-pilihan 
ini. Mulai sekolah, latihan catur 
hingga kejuaraan.

“Kebingungan saya tentang 
bagi waktu sering muncul, tapi 
saya memilih kedua-duanya 
karena saya yakin. Bila saya 
melakukan catur dengan bagus, 
maka sekolah saya juga akan 
mengikuti bagus juga. Saya cukup 
mempersiapkan stamina dan 
tidak terlalu lelah melakukan 
kegiatan ini bersama,” lanjutnya 
sambil senyum.

Menunjukkan kepada kedua 
orang tuannya yang selalu 
support, dengan cara memberikan 
sebuah hadiah-hadiah kecil dalam 
setiap kejuaraan. “Kebanggaan 
saya adalah ketika memberikan 
hadiah-hadiah kecil seperti juara-
juara yang saya raih beberapa 
bulan lalu,” ungkap laki-laki 
kelahiran 28 April 2003.

Sejak 2012, Ia telah 
merebutkan Piala Koni dan 
meraih juara 1. Tak hanya itu, 
setiap tahunnya Fero selalu 
menyebet juara 1. Memasuki 
tahun 2014 Ia mengikuti open 
tournamen tingkat Nasional di 
Malang meraih juara III. Tak 
hanya itu, tahun 2015 kemarin 
Ia memberanikan diri mengikuti 
kejuaraan catur Internasional di 
Yogyakarta dan mendapatkan 
juara harapan 1.

“Setiap akan bertanding, saya 
memiliki kebiasaan yang menjadi 
kunci hidup saya. Pertama saya 
selalu meminta doa khusus ke 
ibu dan bapak dan kedua adalah 
meminta nasihat kepada guru 
catur saya, Pak Hari Kurniawan. 
Itulah kunci keberhasilan menurut 
saya,” lanjutnya.

”Belajar dan berdoa 
semaksimal mungkin,” kunci 
sederhana yang selalu Fero 
lakukan. 

(Firyaal Amalia Zain / 8A)

Fero diky firmansyah 
atlet catur tingkat nasional 
Foto Pandu Satria Nugroho

Meski pendiam, 
fero juga mudah berinteraksi 

dengan kawan-kawannya

27PRESTASI / No. 9 / April 2016  



Suara dentuman bass 
terus terdengar ditelinga, 
hampir-hampir menyamai 

detak jantung pendengarnya. 
Udara dingin dari AC di 
ruangan itu pun menerpa kami 
saat pertama kali membuka 
pintu. Terlihatlah lima orang 
cowok tampan yang sedang 
berlatih. Yap, ruangan ini 
memang telah didesain khusus 
kedap udara. Namun, karena 
semangat mereka yang tinggi 
ketika berlatih maka sayup-
sayup lagu yang mereka 
bawakan terdengar sampai 
keluar.

Keren... kece... banyak 
prestasi...

Itulah Farial Muda band. 
Band asal SMP Muhammadiyah 
2 Surabaya ini tak kalah 
menarik dari generasi band-
band sebelumnya. Band 
yang resmi berdiri pada 
tanggal 21 Februari 2014 ini 
telah menorehkan prestasi 
sebanyak tiga kali. Diantaranya 
adalah, Juara III Band Religi, 
Juara III Dinas Pendidikan 
Nasional, dan yang baru-baru 
ini menyabet Juara III dalam 
event Deteksi Competition 
pada November 2015 lalu. 
Band yang beranggotakan lima 
cowok kece dan keren Yusril 
(Gitaris), Junior (Vokalis), 
Yudhi (Gitaris), Didan 
(Drumer), dan Diky (Bassis) 
ini sudah mulai menapakkan 
karyanya dikancah Surabaya. 
Tak hanya tampil di event-

Farial 
Muda Band

Tapi karena suatu hal, ia tidak 
bisa bergabung lagi bersama 
kami. Dan akhirnya digantikan 
oleh Junior” tutur Yusril. 
Walaupun telah mengalami 
pergantian anggota, namun hal 
itu tak menjadikan band ini 
hilang kekompakan. Mereka 
tetap saling mensupport dan 
saling melengkapi satu sama 
lain.

Yusril juga menceritakan 
tentang pengalaman mereka 
yang kurang menyenangkan 
saat manggung di beberapa 
tempat. Saat awal mereka 
manggung, mereka pernah 
mengalami yang namanya 
‘sepi penonton’. Tepatnya saat 
itu di Delta Plaza Surabaya. 
“Saat itu memang cuaca lagi 
gak mendukung sih. Jadinya 
ya kami manggung tapi 
penontonya sedikit. Sedih juga 
sih” ungkap Yusril malu-malu 
dan diangguki oleh anggota 
yang lain. “Tapi, pernah ada 
pengalaman yang lain. Pas lagi 
manggung di Tanggulangin 
Sidoarjo, Alhamdulillah kami 
mendapatkan uang 300 ribu” 
tambahnya. Memang semuanya 
tak berjalan dengan mulus. 
Adakalanya kita berada diatas 

event sekolah saja, 
tetapi juga mengikuti 
event-event acara 
besar di Surabaya.

Ternyata, 
dibalik kesuksesan 
mereka semua 
saat ini tak lepas 
dari perjuangan 
mereka di masa 
lalu. Pada awalnya 
semua anggota Farial Muda 
Band ini tidak ada yang 
mengenal musik. “Kita 
berlima baru mengenal musik 
sejak masuk ke Spemda 
(SMP Muhammadiyah 2) 
saat di kelas 7. Kita semua 
belajar musik dari nol. 
Hingga sekarang kami bisa 
membawakan lagu” ujar 
Yusril sebagai leader dari 
band ini. Mereka sepakat 
untuk memberi nama Farial, 
yang berasal dari bahasa 
Arab “Al-Fahri” yang memiliki 
arti “kesenangan”. “Kami 
memang sengaja memberi 
nama Farial, karena memiliki 
arti yang bagus. Dan kami 
ingin membuat orang lain 
merasa senang dan terhibur 
dengan lagu-lagu yang kami 
bawakan” ungkap Yudhi saat 
diwawancarai disela-sela 
kegiatan latihanya pada hari 
Selasa dan Kamis. Berdasarkan 
cerita sepanjang perjalanan, 
mulai dari terbentuknya Farial 
Muda Band sampai saat ini 
telah mengalami satu kali 
penggantian anggota. “Dulu, 
awal terbentuknya band kami, 
Samir yang jadi vokalisnya. 
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dan adakalanya pula kita 
berada di bawah. Dengan 
semua pengalaman susah 
maupun senang yang pernah 
dialami oleh semua anggota 
Farial Muda Band ini lantas 
tak menjadikan mereka patah 
semangat. Hal itu menjadi 
pemacu semangat mereka 
dalam berkarya lebih banyak 
lagi. “Semua itu tetap kami lalui 
dengan sabar, terus berlatih 
dengan penuh semangat untuk 
bisa menjadi lebih baik lagi,“ 
ujar Didan.

Ketika ditanya oleh Tim 
Majalah Prestasi tentang 
bagimana perasaan mereka 
saat mengikuti sebuah event 
atau perlombaan band, mereka 
mengungkapkan bahwa ada 
perasaan senang dan takut. 
“Senang bisa ikut lombanya, 
takut hadapin saingannya” ujar 
Junior sambil tertawa. “Saat 
kita gagal, kita terima dengan 
lapang dada. Karena kekalahan 
adalah awal dari keberhasilan. 
Hal itu kita jadikan motivasi 
untuk terus berusaha menjadi 
yang lebih baik lagi” ujar Diky 
dan Yudhi kompak.  Kesan 
yang didapat dari setiap 
anggota Farial Muda Band ini 
adalah, mereka bisa belajar 
bagaimana saling bekerjasama 
dengan baik, saling 
menghargai antar sesama 
anggota, belajar menerima 
dan mengikhlaskan segala 
sesuatu yang terjadi kepada 
mereka. “Yang paling utama 
adalah kami bisa merasakan 
ikatan persaudaraan yang kuat. 
Walaupun sering bertengkar, 
tapi kami adalah satu kesatuan 
yang tak terpisahkan” tutur 
Yusril dan Yudhi yakin. Mereka 
juga berharap band mereka 
akan menjadi band yang 
sukses kelak, tetap kompak 

apapun yang terjadi, dapat 
meluncurkan banyak album, 
dan dapat terkenal hingga ke 
mancanegara. “Kami berharap 
suatu saat nanti ketika kami 
berpisah, kami dapat terus 
bersama-sama dengan Farial. 

Tetap konsisten dengan apa 
yang dikerjakan, tidak mudah 
menyerah, dan terus berlatih” 
ujar Yusril penuh harap.

-Karin Tabina & Shelsa 
Aurelia 

Yusril kiri & Junior kanan, 
penampilan dalam final 
DETCON 2015 
Foto Fahmi Hidayati
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Mencintai Tak Harus 
Mengenal

Rabu pagi, cuaca yang begitu harmonis, Thafa 
terlihat bersemangat. Senyumnya begitu indah, 
tingkahnya yang santun membuat obrolan 

begitu ringan. Kegiatannya padat tidak membuatnya 
terlihat lelah, justru lebih riang dan tenang saat 
ditemui.

Althafa Aurelya Mu’min, tak disangka memiliki 
bakat dalam olahraga tradisional egrang. Bukan hal 
muda bisa bermain dengan menggunakan bambu 
dengan ukuran tertentu. Olahraga yang sudah mulai 
punah ini, justru memikat hati Thafa. 

“Saya tidak pernah menyangka bisa kecantol 
diolahraga egrang, awalnya hanya sekedar lihat dan 
disamperin sama pelatihnya yang juga tetangga 
komplek. Selang beberapa hari, ditawarin ikut main 
egrang, saya iyakan saja, namanya juga mencoba. 
Mencintaikan tak harus kenal,” tuturnya sambil 
terkekeh.

Mengawali sebuah kegiatan yang tidak kita tahu, 
justru membuat Thafa jadi tertarik. Setelah beberapa 
hari latihan, tak segan-segan sang pelatih langsung 
menawarkan kejuaraan tingkat Nasional. Melihat 
Thafa yang memiliki bakat, menjadi sang pelatih 
percaya diri dengan pilihannya.

Menurut Thafa, penawaran dari sang pelatih itu 
membuat aku kaget sekaligus semangat. Kali pertama 
berlatih dan langsung ikut Kejurnas adalah sebuah 
tantangan baru yang harus saya taklukkan. 

“Gemblengan luar biasa dari Pak Ari pelatih saya. 
Latihan mulai pulang sekolah jam 2 hingga malam 
jam 8 an. Istirahat hanya dijam-jam sholat saja. Mulai 
trik untuk berjalan, konsentrasi, keseimbangan dan 
percaya diri telah ditelorkan pada saya,” ungkap 
perempuan kelahiran 12 Nopember 2002.

Oktober lalu, Thafa mengikuti Festival Olahraga 
Rekreasi Nasional (Fornas) III 2015 di Denpasar. 
Disambernya medali emas dan piagam di Fornas 
dalam cabang olahraga tradisional egrang.

Pada festival olahraga yang diadakan setiap dua 
tahun sekali ini, terdapat 34 cabang olahragayang 
diperlombakan dan terbagi menjadi tiga kategori. 
Kategori pertama meliputi 10 cabang olahraga 
kesehatan dan kebugaran, kategori kedua untuk 13 
cabang olahraga tradisi dan budaya. Serta kategori 
terakhir untuk 11 cabang olahraga petualangan dan 
tantangan.

Dalam kategori yang dimenangkan Thafa masuk 
dalam kategori kedua adalah cabang olahraga tradisi 
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Mencintai Tak Harus 
Mengenal

dan budaya. Tak hanya egrang yang masuk dalam 
kategori ini, ada hadang, dagongan, pencak silat, tarik 
tambang, gateball, dan pencak silat budaya.

“Alhamdulillah, itu ucapan pertama ketika MC 
menyebut nama saya dalam runtutan nama-nama 
sang juara. kerjakersa dengan berlatih selama 
satu bulan tak mengecewakan. Tak hanya itu, saat 
kejuaraan Fornas bertepatan dengan Ujian Akhir 
Sekolah. Untung support dari sekolah sangat besar 
setelah orang tua saya,” ungkap Thafa, juga sebagai 
atlit Panahan.

Firzah & Dyah Ardhanie/8B

Althafa Aurelya 
Mu’min menyabet 
3 medali dalam 
satu tahun 
foto Pandu Satria 
Nugroho

Althafa Aurelya Mu’min  
Foto Pandu Satria Nugroho
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Lapangan hijau, dikelilingi 
oleh jaring-jaring khas 
untuk futsal, gawang di sisi 

kanan dan kiri berdiri dengan 
kokoh menunggu siapakah yang 
berhasil memasukkan bola ke 
dalamnya. Nampak para pemain 
dari tim Spemda Futsal tengah 
mempersiapkan diri untuk 
memulai latihan. Mereka sedang 
melakukan streching saat tim 
jurnalis datang.

Di kanca futsal, siapa yang 
tidak kenal dengan klub Spemda 
futsal  SMP Muhammadiyah 2 
Surabaya. Klub Spemda futsal 
telah berdiri sejak 8 tahun lalu di 
SMP Muhammadiyah 2 Surabaya. 
Salah satu olahraga yang masuk 
dalam program unggulan kelas 
olahraga ini telah berhasil meraih 
beberapa prestasi. Diantaranya 
adalah piala kejuaraan MKKS, 
kejuaraan SMADORS Cup, dan 
kejuaraan 19 Cup. Klub Futsal ini 
pertama kali mendapatkan juara 
I pada saat mengikuti kejuaraan 
MKKS. 

“Alhamdulillah kejuaraan 
ini berbuah manis. Sebelum 
pertandingan kami berlatih 
dua kali seminggu dan juga 
belajar membentuk pola, 

membuat konsep permainan, 
dan mempelajari difent,” tutur 
Aulia Azmi Salah satu pemain 
kebanggaan.

Pada saat kejuaraan tim 
futsal tidak hanya mengalami 
kemenangan tetapi juga 
mengalami kekalahan sebanyak 
tujuh kali. “ Pada saat mengalami 
kekalahan kami merasa sedih, 
tetapi kesedihan itu yang 
membangkit kan semangat kami 
untuk menjadi juara kedepannya,” 
lanjut Aulia Azmi pada Tim 
Jurnalis. 

Walaupun futsal adalah 
hobi mereka tetapi mereka juga 
menyisihkan waktu untuk belajar. 
Hobi dan kewajiban harus berjalan 
lurus, agar ada keseimbangan 
untuk bisa meraih kemenangan 
bersama.

“Kalau latihan kami memang 
sudah ada jadwal nya hari Senin 
dan Jumat mulai jam 15.00 sampai 
17.30. Kalaupun jadwal latihan 
padat, biasanya kita sisipkan 
belajar sebentar melalui gadget 
setelah sholat isya,’ ungkapnya. 

(Diyana Citra A. 8A/Meydiana 
Lestari N. 8B/ Ayunda 7B/Alisa 

8B/Shelsa Aurelia GP 9A)

Bangkit Setelah Tertidur
Nama anggota 

klub Spemda Futsal :

1. Ach. Fauzan N.
2. Aulia Azmi
3. Febri Noeh
4. Afrizal
5. Reksa Resata
6. Fahtur Rosi
7. Rachman Vieri A.
8. M. Wahyu I.
9. Rafli Ardian
10. Adhitya Noersami
11. Abdillah Wahid F.
12. Hanif Fauzan
13. Yusuf
14. Naufal Ramadhan
15. Dhyo Irgi D.
16. Bagas B.
17. Taufik Ramadhan A.
18. Aufal Baladis S.
19. Kelvin Verdiansyah
20. Rivaldo
21. Satya Gunawan
22. Satrio
23. Dzaki Aqila
24. Andhika Nur B.
25. Riyan Ardiansyah
26. Aldhan A. R.
27. Akmal Zidan
28. Afaada

(shelsa aurelia gp)

Persiapan Kejuaraan Futsal Spemda di Jember 
Foto Yunan Immanuddin
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Grant Findlay 
seorang Guru Bahasa Indonesia

Puluhan mata menatap 
ke sosok laki-laki 
berbadan tinggi, kulit 

putih, rambut pirang. Grant 
Findlay, laki kebangsaan 
Australia ini menginjakkan 
kaki ke Indonesia dengan 
lima siswanya untuk student 
exchange. Perjalanan ke 
Indonesia, Grant ingin sekali 
mencari wawasan budaya yang 
banyak.

Beberapa siswa-siswi 
SMP Muhammadiyah 2 
Surabaya, menyapanya dengan 
berbahasa Inggris. “Hi, Mr. 
How do you do?,” celetuk salah 
satu siswa laki-laki. Grant pun 
menanggapi dengan ramah 
dan tersenyum.

Grant yang juga sebagai 
guru bahasa Indonesia di 
Australia sangat kagum dengan 

sebutan sekolah prestasi. 
Sekolah yang dianggap unik ini 
dikarenakan, melihat langsung 
siswa-siswi yang saat itu 
berada di kelas keberbakatan. 
Grant yang ditemani oleh 
Ustad Yunan dan Ustad Iwan 
Widianto untuk mengelilingi 
SMP Muhammadiyah 2 
Surabaya.

“The student’s of 
Muhammadiyah 2 Junior 
High School of Surabaya are 
so creative and brave. They 
can make a creativity without 
should be commanded” ungkap 
Mr.Findlay setelah melihat 
langsung siswa-siswi di kelas 
keberbakatan.

Mr.Findlay mengunjungi 
SMP Muhammadiyah 2 
Surabaya untuk suatu program 
pertukaran. Pria yang memiliki 

dua anak ini mengetahui 
SMP Muhammadiyah 2 
Surabaya melalui penjelasan 
Pak Yunan,yaitu sekolah 
dengan banyak keterampilan, 
bahasa, dan bakat. Ia 
begitu senang bisa melihat 
budaya baru serta melihat 
langsung interaksi serta 
kreatifitas murid murid SMP 
Muhammadiyah 2. Bersama 
dengan Bu Firzah, Pak Yunan, 
kami semua menjelaskan 
padanya beberapa budaya 
Indonesia, seperti wayang. 
Mr.Findlay terlihat puas 
di akhir wawancara kami.
Ia juga menuturkan bahwa 
ingin berkunjung lagi ke SMP 
Muhammadiyah 2 surabaya. 

(Karin Tabina 8B/ Nabila 
AinurRahma 8A)

wartamuda

Karin dan Rahma tim 
jurnalis mewawancarai 
Grant Findlay 
Foto Pandu Satria Nugroho
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warta
muda

Program Pendidikan 
SMP Muhammadiyah 2 
Surabaya meraih 
Indonesia Innovative 
Quality Award 2015

Tak hanya siswa-siswi SMP Muhammadiyah 
2 Surabaya yang memberikan ribuan 
penghargaan untuk almamater, tapi 

program inovatif dari SMP Muhammadiyah 2 
Surabaya pun telah menarik perhatian Indonesia 
Development Achievement Foundation.

Kali ini, SMP Muhammadiyah 2 Surabaya telah 
mengalirkan prestasi untuk kesekian kalinya. 
Setelah mendapatkan penghargaan menjadi 
Sekolah Unggul tingkat Nasional Setahun lalu 
di Malang. SMP Muhammadiyah 2 Surabaya 
mendapat anugerah Indonesia Innovative Quality 
Award 2015 dengan kategori The Best Tutoring 
Program In Education Of The Year 2015 di Novotel 
Hotel, Surabaya (21/8).

Indonesia Innovative Quality Award 2015 
adalah bentuk apresiasi dan penghargaan kepada 
perusahaan/lembaga atau figure dan pendidikan 
yang berprestasi dalam meningkatkan kinerja 
dan berperan besar pada dunia pendidikan serta 
mampu meningkatkan kualitas anak bangsa yang 
memiliki prestasi, dedikasi, kredibilitas dan kerja 
nyata.

“Bangga, perjalanan panjang sebagai sekolah 
yang melakukan banyak hal yang tidak dimiliki 
sekolah lain, akhirnya mendapat pengakuan 
dari masyarakat  dan pakar peduli pendidikan,” 
Ungkap Sudarusman, ST selaku Kepala SMP 
Muhammadiyah 2 Surabaya.

SMP Muhammadiyah 2 Surabaya mempunyai 
program pendidikan yang berorientasi pada bakat 
dan akademis. Dua hal tersebut dikolaborasikan 
untuk dapat menumbuhkan ribuan prestasi 
yang seimbang. Di samping itu, siswa-siswi SMP 
Muhammadiyah 2 Surabaya juga menjadi pelopor 
sejak dini akan kepeduliaan anak 

Firzah 

Penghargaan 
indonesia innovative 
quality award 2015
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Indonesia adalah negara yang subur. 
Negara yang berlimpah ruah hasil 
alamnya, hingga disebut sebagai negara 

agraris. Negara yang mayoritas berprofesi 
sebagai petani. Profesi yang sering dipandang 
sebelah mata, padahal petani adalah pejuang 
pangan Indonesia. Dengan adanya Hari pangan 
sedunia waktunya kita memberikan apresiasi 
kepada Petani Indonesia.

Kegiatan yang tergerak dari siswa-siswi 
SMP Muhammadiyah 2 Surabaya kali ini adalah 
memberikan semangat untuk masyarakat 
Indonesia, semangat mencintai pangan lokal 
Indonesia. Mengkampanyekan hasil alam 
sebagai makanan pokok dan membagikan 
pangan lokal, serawut, tiwul, bentol, talas, 
gethuk kepada pengendara jalan protokol, Raya 
Gubeng, pada Jum’at (16/10).

Membudayakan pangan lokal yang terbuat 
dari bahan alam seperti ketela pohon, ubi 
jalar, talas, bentol yang telah dikelolah menjadi 
makanan nikmat seperti serawut, tiwul, gatot, 
gethuk menjadi menu makan sehari-hari. 
“Makanan pokok bukan hanya yang terbuat dari 
padi, tapi dari pohong, ketela, bentol juga enak 
dan sehat untuk dijadikan sarapan,” ungkap 
Indira Devi selaku sekretaris Ikatan Pelajar 

Cintai 
Pangan lokal 
Indonesia

Muhammadiyah (IPM) SMP 
Muhammadiyah 2 Surabaya.

Di lingkungan sekolahpun, 
siswa-siswi saling bertukar pangan 
lokal antar kelas. “Jadi, setiap kelas 
membawa pangan lokal berbeda-
beda. Misal, kelas 7A 

serawut bertukar dengan kelas 
7C tiwul. Dengan hal sekecil inipun, 
kita bisa belajar bahwa Indonesia kaya 
makanan enak,” lanjut Devi.

“Pembelajaran praktik yang sangat mahal, 
kesadaran siswa-siswi SMP Muhammadiyah 
2 Surabaya akan kepedulian dan kepekaan 
terhadap sekelilingnya. Semoga dengan 
acara ini, siswa-siswi bisa lebih mencintai 
dan menghargai pangan lokal Indonesia 
dan menjauhi makanan produk luar negeri,” 
ungkap, Sudarusman, ST selaku Kepala SMP 
Muhammadiyah 2 Surabaya.

Momentum ini menjadi sebuah 
pembelajaran yang penting untuk bisa 
mengenalkan profesi petani yang luar biasa. 
Memberikan kita pangan yang bervariasi, sehat 
dan murah. Terlihat, bawa petani tidak kalah 
hebat dengan mereka yang berprofesi sebagai 
dokter. Semua sama-sama saling memberikan 
pertolongan untuk rakyat Indonesia, hanya 
berbeda pada bidangnya.

Firzah 

wartamuda

Mencicipkan 
klanting 
dengan 

pengendara
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Keramaian seolah 
tak menghentikan 
kosentrasi para 

peserta open house SMP 
Muhammadiyah 2 Surabaya. 
Minggu (28/2), open house 
untuk siswa-siswa SD Swasta 
dan negeri se Surabaya ini 
disajikan dalam bentuk 
try out dan expo kelas 
keberbakatan yang ada di SMP 
Muhammadiyah 2 Surabaya. 

Mengenal lebih dekat 
menjadi tema open house 
2016 kali ini. Para peserta 
dapat langsung terjun 
mengikuti kegiatan keseharian 
yang dilakukan siswa-siswi 
SMP Muhammadiyah 2 
Surabaya. Tak hanya itu, kita 
juga memberikan support 
bagi para peserta yang akan 
mengikuti Ujian Nasional (UN). 
Dengan cara mengajak untuk 

mengerjakan try out dengan 
peserta dari sekolah lain.

“Minimal, para peserta 
bisa kenal kegiatan kita dan 
memberikan support psikologi 
bagaimana enjoy menghadapi 
ujian nasional,” tutur Firzah 
selaku ketua panitia.

Ada 14 sekolah SD di 
Surabaya yang mengikuti 
acara try out dan expo kelas 
keberbakatan. SD Negeri 
Kedungdoro VI, SD Negeri 
Kedungdoro VII, SD Negeri DR. 
Soetomo IX, SD Negeri Bubutan 
III, SD Negeri Bubutan IV, SD 
Negeri Bubutan VIII, SD Negeri 
Bubutan II, SD Muhammadiyah 
11, SD Muhammadiyah 
10, MI Muhammadiyah 25, 
SD Muhammadiyah 21, SD 
Muhammadiyah 20, SD 
Muhammadiyah 18, SD 
Muhammadiyah 12. 

Expo kelas keberbakatan 
mengenalkan berbagai 
bakat siswa-siwi SMP 
Muhammadiyah 2 Surabaya. 
Story telling, band, hockey, 
panahan, anggar, futsal, tapak 
suci, tahfidz qur’an. Setiap 
peserta akan melakukan 
game-game dari setiap cabang 
olahraga. Bila sesuai target 
akan mendapatkan voucher 
pendidikan 1.500.000 dan 
door prize lainnya.

“Acara ini bisa 
mengenalkan kepada peserta 
bahwa setiap anak selalu 
memiliki bakat masing-
masing sesuai kemampuan. 
Tidak ada kata terlambat 
untuk mengasahnya,” ungkap 
Sudarusman, ST selakuKepala 
SMP Muhammadiyah 2 
Surabaya.

Firzah

Mengenal lebih dekat

warta
muda

Suasana Try Out SMP 
Muhammadiyah 2 

Surabaya
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S
port and Art Competition 
2016 kompetisi tahunan 
yang dikolaborasikan antara 

olahraga dan seni yang diadakan 
oleh SMP Muhammadiyah 
2 Surabaya. Dalam bidang 
olahraga ada pencak silat tapak 
suci dan futsal sedangkan dalam 
bidang seni ada band, mewarnai 
dan menggambar.

Acara yang dilakukan mulai 
8 hingga 18 Maret 2016 ini, 
memiliki jadwal kompetisi yang 
berbeda-beda. Diawali oleh 
pertandingan tapak suci selama 
3 hari dan disambung dengan 
festival band se Surabaya, lalu 
kompetisi futsal SPEMDA ’16 
dan terakhir disusul dengan 
lomba mewarni tingkat TK se 
Surabaya dan Menggambar 
tingkat SD se Surabaya.

Masing-masing kompetisi 
memiliki peminat yang luar 
biasa. Kejuaraan Tapak Suci 
ada 350 peserta tingkat TK 
hingga SMP, sedang peserta 
festival band ada 15 peserta 
band tingkat SD se Surabaya, 

SPORT and ART 
COMPETITION 2016

wartamuda

ada 12 tim futsal SD se Surabaya 
dan 60 peserta mewarnai dan 
menggambar tingkat TK dan SD 
se Surabaya.

“Persiapan ini dilakukan 2 
bulan lalu, mulai promosi ke 
Tk dan SD di Surabaya hingga 
melakukan lobbying ke sponsor-
sponsor untuk bisa mendukung 
acara kami,” ungkap Roudhotul 
Maghfiro selaku ketua panitia.  

Pembukaan Sport and Art 

Competition 2016 dilakukan 
di BG Junction (8/3) dengan 
beberapa pertunjukkan antara 
lain perkusi dan tarian Surabaya. 
Disambung dengan penancapan 
kosegu yang dilakukan oleh Koni 
Surabaya, diwakilkan oleh Bapak 
Edi Suwarsono sebagai simbol 
acara Sport and Art Competition 
2016 telah dibuka.

“Saya kagum dan takjub 
dengan semangat muda panitia 
Sport and Art Competition 
2016 ini, bisa membuat acara-
acara olahraga di mall. Melihat 
MC (master ceremonial) nya 
dari para siswa siswi SMP 
Muhammadiyah 2 Surabaya 
dengan menggunakan bahasa 
Inggris dan bahasa Arab yang 
lancar,” ungkap Bapak Edi 
Suwarsono saat sambutan.

Menurut kepala SMP 
Muhammadiyah 2 Surabaya,  
Sudarusman, ST, tujuan 
dari perlombaan ini adalah 
memberikan pembelajaran 
“Induktif”, sebuah pembelajaran 
bagi siswa untuk memecahkan  
problem mereka secara otentik. 
Harapannya, dari acara Sport 
and Art Competition 2016  
muncul jiwa kejujuran, kerja 
keras, dan tanggung jawab”. 

(Nisrina Mumtaz 9/Firzah)

SD muhammadiyah 11
mencoba bermain 
hockey Spemda

Pertandingan ganda, 
sebagai pembuka kejuaraan 

Tapak Suci Sport and Art 2016 
Foto Zainal Abidin
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Kunjungan Ketua Umum 
IPSI Surabaya

SMP Muhammmadiyah 
2 Surabaya memiliki 
kebanggaan tersendiri, 

saat Ketua Umum (Ikatan 
Pencak Silat Indonesia) 
yang disingkat IPSI 
Surabaya berkunjung di 
SMP Muhammadiyah 2 
Surabaya.  Kunjungan pada 
(12/9) memberikan sebuah 
support tersendiri untuk 
SMP Muhammadiyah 2 
Surabaya.  Kunjungan Bapak 
Ir. H. Bambang Haryo, S ini 
yang sekaligus menjabat 
sebagai Komisi IV DPR RI 
dalam rangka untuk  melihat 
sekaligus mengamati 
perkembangan Tapak Suci di 
SMP Muhammadiyah 2. 

Beliau juga ingin melihat 
bagaimana cara berlatih 
para atlet-atlet muda di sini. 
“Ternyata para atlet-atlet 
di sini sangat bersemangat 
dan aktif,” ungkapnya saat 
diwawancarai oleh Tim 
Jurnalis SMP Muhammadiyah 2 
lalu. Beliau pun juga meminta 
para atlet untuk menunjukkan 
kebolehannya, dan hal itu 
langsung di sambut dengan  
semangat yang tinggi oleh 
atlet-atlet tersebut. 

Tak hanya itu, setelah 
melihat aksi atlet-atlet lainya 
beliau berkali-kali bertepuk 
tangan dan berdiri untuk 
memberikan apresiasi yang 
luar biasa kepada para atlet. 
Tak segan-segan sesekali 

beliau mengomentari dan 
memberi masukan. “Atlet-atlet 
di sini sangat hebat. Punya 
prestasi yang bagus dan perlu 
ditingkatkan lagi. Tidak hanya 
juara di Surabaya saja, kalau 
perlu sampai internasional”. 
Tanggapnya penuh semangat. 

Bapak Bambang Haryo 
juga menawarkan beberapa 
hadiah kepada para atlit 
tersebut. Salah satunya  adalah 

memberikan mattras baru, dan 
perlengkapan lainya. “Kalau 
bisa meningkatkan latihan 
dan prestasi lagi, nanti saya 
akan kirimkan hadiah kepada 
kalian,” ujarnya kepada para 
atlet. Hal itu mengundang 
semangat yang lebih lagi 
bagi para atlet dan mereka 
bertepuk tangan sebagai rasa 
hormat dan terima kasih.

Shelsa Aurelia G.P / 9B
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Musik adalah suara yang 
tersusun sedemikian 
rupa menghasilkan 

irama, lagu dan keharmonisan 
terutama dari instrumen 
yang mengeluarkan irama. 
Pesatnya perkembangan musik 
di Indonesia akhir-akhir ini 
menunjukkan bahwa musik 
itu sendiri telah menjadi 
industri komersial.  Hanya saja, 
sayangnya ditengah hingar-
bingar industri musik tersebut 
menyimpan cerita kelam 
bagi musik-musik lawas nan 
tradisional. Musik-musik khas 
bangsa semisal keroncong, 
langgam jawa, ataupun 
campursari seakan tenggelam 
diantara tingginya ombak musik 
moderen. 

Sebenarnya dibeberapa 
kalangan anak muda, telah 
tumbuh beberapa komunitas 
penggiat musik keroncong. 
Mereka bermusik 
dengan cara-
cara baru yang 
kreatif, dan 
perlahan mampu 
mengangkat 
musik keroncong 
ke kelas yang 
lebih eksklusif. 
Beberapa telah 
mampu menarik 
perhatian 
industri televisi 
dan media 
informasi lainnya. Oleh 
karena itu, Kelas Musik 
SMP Muhammadiyah 2 
Surabaya berkeinginan 
turut serta menggalakkan 
keroncong diantara para 
siswa. 

Farial Muda Band, 
band kebanggaan SMP 
Muhammadiyah 2 
Surabaya, dibantu Grup 

Keroncong Mahesa menggelar 
pertunjukkan musik beraliran 
keroncong (12/3). Pertunjukkan 
musik yang mereka gelar adalah 
sebuah kepedulian akan musik 
Indonesia. Bertepatan dengan 
hari musik nasional kemarin, 
sebuah kampanye mengenalkan 
musik keroncong kepada 
siswa-siswi di Mall BG Junction 
Bubutan Surabaya.

“Berharap, anak remaja 
sekarang dapat mencintai karya 
musik Indonesia yang lama 
tertinggal. Minimal mereka 
bisa mendengar kembali irama 
keroncong dan menginspirasi 
teman-teman remaja lainnya,” 

ungkap Sudarusman, ST selaku 
kepal SMP Muhammadiyah 2 
Surabaya.

Pembelajaran mahal yang 
terselip dalam pertunjukkan 
musik beraliran keroncong 
adalah memunculkan gairah 
yang terselip dalam jiwa-
jiwa para remaja. Siswa-siswi 
sangat antusias dalam belajar 
untuk menyelaraskan dan 
menyambungkan genre pop nya 
kedalam keroncong.

“Awalnya kaget, saat diberi 
konsep sama kakak kelas untuk 
belajar lagu keroncong agar bisa 
kolaborasi bareng temen-temen 
keroncong mahesa. Kakak-
kakaknya udah ahli keroncong 

lagi, sedikit grogi aja takut 
salah menyatukan lirik 
dan iramanya,” Syifa Nur 
Salsabilla vocalis Farial Muda 
Band.

(Suardi Sugito, Firzah)

wartamuda

MUNCULNYA GAIRAH 
BERKERONCONG

Syifa Nur Salsabillah jilbab 
putih menyayikan keroncong 

rek ayo rek berkolaborasi 
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Euforia 
Kemerdekaan

Spemda Membara!
17 Agustus tahun ’45.. itulah hari kemerdekaan 

kita... hari merdeka, nusa dan bangsa... hari 
lahirnya bangsa Indonesia.. meer.. deekaaa.. sekali 
merdeka, tetap merdeka!

Itulah sepenggal bait lagu yang dinyanyikan 
oleh siswa-siswi SMP Muhammadiyah 2 untuk 
meramaikan lomba di halaman sekolah. Terlihat 
lapangan sekolah yang penuh sesak oleh para 
peserta, penonton, maupun anggota IPM yang 
menjadi panitia lomba. Mereka semua terlihat 
sangat antusias dan bersemangat dalam mengikuti 
perlombaan.

Dentuman musik yang mengiringi acara ini 
semakin menambah keramaian dan kemeriahan 
acara. Beberapa perlombaan yang diselenggarakan 
oleh IPM SMP Muhammadiyah 2 adalah sumpit 
kelereng, pipa bocor, tarik tambang, dan lain-
lain. Saat Tim Jurnalis mewawancarai dua orang 
anggota IPM, Faiz mengatakan “Ada beberapa 
perlombaan yang kami tambahkan untuk 
tahun ini. Seperti gobak sodor, sendok kelereng, 
dan estafet belut”. Menurut Faiz dan Devi, ada 
kemajuan dari perlombaan ditahun ini daripada 

tahun lalu. Seperti pesertanya lebih banyak dan 
IPM mendapat dukungan lebih dari para guru. Hal 
ini menjadi daya tarik tersendiri bagi siswa-siswi 
SMP Muhammadiyah 2, yang sangat berantusias 
mengikuti perlombaan. 

“Para peserta lebih tertantang, tertarik dan 
bersemangat karena tingkat kesulitan lombanya 
berbeda,” ujar Faiz sambil tersenyum. Selain jenis-
jenis lomba yang baru dan menarik serta antusias 
peserta yang luar biasa, sebagai hadiah untuk 
para pemenang pun tak kalah menarik. “Untuk 
hadiahnya, kita sudah menyiapkan yang lebih 
menarik dari tahun sebelumnya” ujar Faiz dan 
Devi.

Walaupun sudah dipersiapkan dengan 
matang dan jauh-jauh hari, tetap saja semuanya 
tak bisa berjalan dengan mulus sesuai harapan. 
Adakalanya ada beberapa hal yang tidak kita duga 
bisa saja terjadi. Namun, IPM telah bekerja keras 
demi menjadikan acara ini meriah dan berjalan 
baik. Kesan yang didapat dari perlombaan ini 
adalah semangat, keantusiasan, dan kebahagiaan 
para peserta lomba saat mengikuti perlombaan. 

“Yah, walaupun ada beberapa yang kurang, 
tapi kita sudah berusaha untuk yang terbaik. 
Senang rasanya bisa melihat para peserta sangat 
antusias,” ungkap Devi. “Ada juga kekurangan 
lainya, seperti beberapa peserta yang tidak 
cekatan ataupun timnya kurang tanggap,” tambah 
Faiz. Tujuan dari perlombaan ini adalah untuk 
menjalin kerjasama yang baik antar kawan, 
melatih kekompakan kelompok, saling menghargai 
sesama, dan sebagai pengenalan untuk 
bersosialisasi dengan lingkungan. Harapan IPM 
untuk perlombaan-perlombaan yang akan datang 
supaya bisa lebih mensukseskan acara, pesertanya 
lebih banyak dan tanggap lagi, dan tentunya ada 
lomba-lomba baru yang lebih menarik lagi.

-SHELSA AURELIA G.P. 9B-

Balap Karung SMP

Mecari koin dalam tepung
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ILPENG

Bahasa Arab 
Bahasa Internasional

Taukah kawan? Bahwa Bahasa arab adalah bahasa tertua di dunia, hal ini dapat 
dibuktikan dengan adanya sejarah manusia pertama dimuka bumi ini yaitu nabi 
Adam as,  tidak dapat dipungkiri sejak menginjakan kaki pertama kali di bumi ini 

nabi Adam as sudah memiliki kecerdasan dalam berbicara, dimana bahasa yang digunakan 
nabi Adam ini merupakan bahasa penduduk surga dalam al-quran sendiri di riwayatkan 
bahwa nabi Adam pada awalnya bertempat tinggal di surga namun karna suatu kesalahan 
beliau diturunkan ke muka bumi.

Selain itu bahasa arab merupakan bahasa kitab suci umat islam, dimana segala sumber 
berbagai macam ilmu, hukum dan sejarah umat islam ada didalamnya, bahasa inggris 
boleh menjadi bahasa populer di dunia, namun sebagai umat muslim sangat dianjurkan 
bagi kita untuk mempelajari bahasa Al-Qur’an yaitu bahasa Arab, Umar bin Khattab 
berkata dalam sebuah hadist “Pelajarilah Bahasa Arab sesungguhnya ia termasuk bagian 
dari agama kalian, dan belajarlah faroidh (ilmu waris) karena sesungguhnya ia termasuk 
bagian dari agama kalian.” Untuk mari belajar Bahasa Arab di mulai dengan mengenal 
beberapa Mufrodhat (koso kata) bahasa Arab berikut ini:

Sosial Media :

Leptop :

 Berfoto :

 Handpone :

 SMS :

    Telfon :

 Kamera :

    Printer :

 Komputer :

 Televisi :

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Elfiyanti Nurul Ramadhani,
Guru Bahasa Arab SMP Muhammadiyah 2 Surabaya
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Justin Drew Bieber,  atau yang lebih akrab 
dipanggil Justin Bieber ini lahir di London, 
Ontario, Kanada pada tanggal 1 Maret 1994. 

Ia adalah seorang penyanyi dan penulis lagu.  
Bieber pertama kali ditemukan oleh managernya, 
yang sekarang bernama Scooter Braun, melalui 
Youtubenya pada tahun 2007. Braun terkesan 
dengan videonya dan segera menghubungi ibu 
Bieber, Pattie, tentang keinginan untuk bekerja sama 
dengannya. Setelah meyakinkan ibunya,  Braun 
segera mengatur agar Bieber bertemu dengan Usher 
di Atlanta, Georgia.  Bieber mendatangi kontrak 
dengan RBMG dan kemudian ke Island Records 
untuk menjalani rekaman yang ditawarkan oleh 
eksekutif rekaman,  LA Reid.

Bieber meliris debut EP-nya dan mengeluarkan 
album pertamanya yang berjudul My World pada 
November 2009. Album tersebut bersertifikat 
platinum di Amerika Serikat.  Ia menjadi artis 
pertama yang memiliki tujuh lagu dari rekor tangga 
lagu Billboard Hot 100.  Bieber meliris album 
studio penuh pertamanya My World 2.0 pada Maret 
2010.  Diawali dengan single Baby, kemudian ia 
melanjutkan merilis album debutnya yang bertajuk 
My World Tour, remix album My World Acoustic dan 
Never Say Never – The Remixes, dan film biopic-
konser 3D Justin Bieber: Never Say Never.  Bieber 
meliris album kedua yang berjudul Under The 
Mistletoe pada bulan November 2011, ketika ia 
memulai debutnya. Dan mendapatkan nomor satu di 
situs Billboard 200. 

Bieber meliris studio album ketiganya, Believe, 
pada bulan Juni 2012. Album tersebut berhasil 
menduduki peringkat pertama di Amerika Serikat. 
Bieber pun telah menerima berbagai penghargaan 
di industri musik Amerika, dan termasuk dalam 
Artist of The Year Awards di American Music Awards 
2010 dan American Music Awards 2012, dan juga 
dinominasikan sebagai Best New Artist dan Best Pop 

Vocal Album di Grammy Awards ke 53.  Dengan basis 
penggemar yang mendunia, yang disebut sebagai 
Beliebers, berhasil membuat namanya meledak di 
industri musik dunia sebagai artis muda yang paling 
berpengaruh. Ia pun mendapatkan pengikut pada 
akun twitter pribadinya dengan total lebih dari 60 
juta pengikut. Bieber tiga kali disebut oleh majalah 
Forbes sebagai salah satu The Pop Ten Most Powerful  
Celebrities in the world, dan mendapatkan peringkat 
ke-tiga dan peringkat kedua di tahun 2011 dan 2012. 
Serta peringkat kesembilan pada tahun 2013 dan ke-
33 pada tahun 2014.

Pada tahun 2015 tepatnya tanggal 13 November, 
Bieber telah merilis album terbaru yang berjudul 
Purpose. Dengan single andalanya, What Do You 
Mean?, album ini memuat sembilan track lagu yang 
terdiri dari Mark My Words, I’II Show You, Sorry,  Love 
Yourself,  Company, No Pressure,  No Sense, dan The 
Feeling.

Justin Bieber
“The Purpose”

muze-Q
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SORRY
“Sorry” adalah salah satu track list lagu yang 

direkam oleh Justin Bieber dalam album studio 
keempatnya, purpose. Ditulis oleh Julia Michaels, 
Justin Tranter, dan Justin Bieber sendiri. Lagu ini 
dirilis tanggal 23 Oktober 2015 sebagai single kedua 
dari album purpose. Sorry memuncak menjadi nomor 
satu di Kanada Hot 100. Di luar Kanada pun lagu ini 
juga menduduki puncak tangga lagu. Diantaranya 
adalah di delapan negara,  termasuk Selandia Baru, 
dan Inggris. Dan memuncak dalam sepuluh besar 
tangga lagu di sembilan belas negara, termasuk 
Australia, Jerman, dan Amerika Serikat.

Video lirik sorry dirilis pada tanggal 29 Oktober 
2015. Video ini menceritakan seorang perempuan 
yang berjalan melalui hari-hari di dalam hidupnya. 
Dengan kata–kata yang muncul di tempat–tempat 
acak, saat ia mengembara di dalam dan di luar 
rumahnya. Disamping penggunaan efek khusus, 
video ini disutradarai oleh Zach King dan Aaron 
Benitez. 

Secara garis besar, lagu ini bercerita tentang 
seseorang ingin yang meminta maaf karena 
telah melakukan kesalahan sehingga kehilangan 
seseorang yang sangat dipercayai. Justin seolah ingin 
menyampaikan bahwa ketika berbuat salah kepada 
orang lain, entah itu orang yang kita sayang maupun 
tidak, maka wajar kalau orang tersebut marah dan 
pergi meninggalkan kita. 

Seperti penggalan lirik lagu diatas, Justin ingin 
memberi tahu bahwa ia sudah mencoba menjadi 
lebih baik tetapi ia tak terlalu baik dalam hal 
meminta maaf. Dan usahanya itu untuk meminta 
maaf jelas tergambar seperti lanjutan lirik lagu di 
bawah ini

Bisa dibilang penggalan lirik terbaik di lagu 
sorry ada pada bagian reff-nya. Dan bagian ini juga 
merupakan titik klimaks sekaligus inti dari lagu 
sorry. Disini  Justin seperti benar–benar mengakui 
kesalahannya yang mungkin telah membuat 
seseorang sangat letih karena sering melakukan 
kesalahan berulang kali kepada seseorang. Dan 
berharap semoga orang itu mau memaafkannya dan 
melupakan segala kesalahannya. 

Lagu ini dikabarkan ditujukan untuk Selena 
Gomez, yang juga mantan kekasih dari Justin Bieber. 
Selena juga sempat dikabarkan menunjukkan rasa 
patah hatinya kepada Justin lewat lagu The Heart 
Wants What It Wants miliknya. Lewat lagu itu, ia 
menunjukkan kalau ia sudah dibuat kecewa. Dan 
kemudian Justin membalasnya dengan menulis lagu 
sorry miliknya. Dan mengungkapkan kalau ia telah 
membuat seseorang kecewa. Kurang lebih, di lirik 
lagu Justin Bieber sorry ini ia menuliskan sebuah 
harapan untuk memulai hal baru dan melupakan 
kesalahan masa lalu.

(Nisrina Mumtaz, Shelsa Aurelia/9A, 9B)

“You know I try but I don’t do too well with 
apologies”

Kau tahu aku mencobanya tapi aku tak terlalu baik dalam 
meminta maaf

“I hope I don’t run out of time, could someone call a 
referee?”

Aku harap aku tak kehabisan waktu, bisakah seseorang 
memanggil pembuat keputusan?

“Cause I just need one more shot at forgiveness”
Karena aku hanya perlu satu kali lagi pengampunan 

darimu
“I know you know that I made those mistakes maybe 

once or twice”

Aku tahu kau tahu kalau aku membuat kesalahan itu 
sekali dua kali saja

“By once or twice I mean maybe a couple a hundred 
times”

Lebih dari sekali dua kali maksudku, mungkin beberapa 
ratusan kali

“So let me, oh let me redeem, oh redeem, oh myself 
tonight”

Jadi biarkan aku, oh biarkan aku menebusnya, oh 
menebusnya, oh diriku malam ini

“Cause I just need one more shot at second chances”
Karena aku hanya perlu sekali lagi kesempatan kedua

“Is it too late now to say sorry?”
Apakah ini terlalu terlambat tuk meminta maaf?

“Yeah I know that I let you down”
Ya aku tahu kalau aku sudah membuatmu kecewa

“Is it too late to say sorry now?”
Apakah sudah terlambat untuk meminta maaf sekarang?

“I’m sorry, yeah”
Aku minta maaf, ya

“Sorry, yeah”
Maaf, ya
“Sorry”

Maaf
“Yeah I know that I let you down”

Ya aku tahu kalau aku sudah membuatmu sedih
“Is it too late to say sorry now?”

Apakah terlalu terlambat tuk meminta maaf sekarang?

muze-Q
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One Direction,  atau yang biasa disingkat 1D 
ini adalah grup vokal pop pria asal Inggris 
– Irlandia yang terbentuk di London pada 

tahun 2010.  Grup ini beranggotakan Niall Horan, 
Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson, dan 
sebelumnya Zayn Malik sampai 25 Maret 2015.  
Grup vokal ini menandatangani kontrak dengan 
label rekaman milik Simon Cowel, Syco Records, 
setelah menjadi juara ketiga dalam ajang kompetisi 
menyanyi Britania Raya, The X Factor pada tahun 
2010. 

Didorong oleh kesuksesan 
Internasional di media sosial, 
One Direction berhasil 
meluncurkan lima album. 
Diantaranya adalah 
Up All Night (2011), 
Take Me Home 
(2012),  Midnight 
Memories 
(2013), Four 
( 2014 ), 
dan album 
mereka 
yang 
terbaru 
yang 
berjudul 
“Made In 
The A.M.”  
yang dirilis 
pada bulan 
November 
2015 lalu. 
Hampir kesemua 
albumnya 
pernah menduduki 
tangga lagu teratas di 
pasar musik dunia, dan 
menghasilkan lagu-lagu hits 
seperti “What Makes You Beautiful“, 
“Live While We’re Young“, dan “Story Of My 
Life“. Pencapaian mereka termasuk dalam lima Brit 
Awards, empat MTV Video Music Awards, sebelas MTV 
Europe Music Awards, dan sembilan belas Teen Choice 
Awards. Dari sembilan belas nominasi serta berbagai 
penghargaan lainnya.  Menurut Nick Gatfield, kepala 
eksekutif Sony Music Entertainment UK, ladang bisnis 
One Direction bernilai $50 juta pada tahun 2012. 
Mereka pun  dinobatkan sebagai “The Best New 
Artist” 2012 oleh situs Billboard. 

One Direction tidak langsung terbentuk seperti 

sekarang. Pada awalnya Niall 
Horan, Zayn Malik, Harry 

Styles, Liam Payne, dan 
Louis Tomlinson 

mengikuti audisi 
The X Factor 

musim ke-7 
sebagai 
penyanyi 
solo dalam 
kategori 
Boys, 
namun 
mereka 
semua 
gagal. 
Setelah 
mendapat 
saran 

dari juri 
tamu saat 

itu, Nicole 
Scherzinger, 

mereka berlima 
bergabung dan 

membentuk sebuah 
Boyband. Boyband ini 

kemudian berhasil lolos 
untuk kategori Groups. Boyband 

yang baru terbentuk ini diberi waktu 
lima minggu untuk berlatih sekaligus saling 
mengenal satu sama lain sebelum kompetisi 
dimulai.  Selanjutnya, mereka berlima sepakat 
untuk mengadakan latihan di sebuah villa milik 
ayah tiri Harry di Manchester. Dan Harry juga lah 
yang memiliki ide untuk menamai grup mereka One 
Direction. Karena menurutnya, akan terdengar hebat 
saat pembawa acara The X Factor, Petrus Dickson, 
menyebutkan nama mereka saat siaran langsung di 
televisi.
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Four & 
Keluarnya 
Zayn

Setelah 
merintih karirnya 
Pada tanggal 
8 September 
2014, mereka 
mengumumkan 
album ke-4 
mereka yang 
bernama Four, 
yang diluncurkan 

pada tanggal 17 November 2014. Setelah album 
Four sukses diluncurkan, Paul Higgins, manajer tur 
grup yang bersama dengan mereka pada tanggal 
22 November, bagian jalan dengan band. Mereka 
menyetujui di BBC Music Awards yang mengikuti 
kesuksesan album ke-4 mereka, mereka berharap 
untuk melanjutkan untuk pergi “tempat lain” 
terhadap album kelima.  Pada tanggal 25 Maret 2015, 
diumumkan bahwa Zayn harus meninggalkan band 
tersebut dan ingin menjadi pria normal berusia 22 
tahun. Dan juga bekerja sebagai solo karir

Made In The A.M. & Hiatus
Pada tanggal 

31 Juli, mereka 
mengumumkan 
bahwa single 
baru dari album 
ke-5 yang akan 
diluncurkan 
adalah Drag 
Me Down, yang 
menjadi album 
pertama kali 
diluncurkan 
setelah 
Zayn Malik 
meninggalkan band tersebut. Musik Video ini 
diluncurkan pada tanggal 21 Agustus 2015. 
Pada tanggal 22 September 2015, One Direction 
mengumumkan bahwa nama album ke-5 yang 
diluncurkan pada tanggal 13 November 2015 adalah 
“Made In The A.M.” dibawakan dengan lagu Infinity, 
yang juga termasuk dalam single ke-3. Single ke-2 
dari album ini, yang berjudul Perfect, dirilis pada 
tanggal 16 Oktober. Dan musik video dirilis tanggal 
21 Oktober 2015. Mengikuti kompetisi album ke-5 
ini, mereka akan menjalankan hiatus pada bulan 
maret 2016 untuk mengejar karir solo sekitar satu 
tahun.

HISTORY – ONE DIRECTION
One Direction memutuskan untuk vakum setelah 

lima tahun bersama. Jelang hiatus, One Direction 
merilis single berjudul History yang seolah menjadi 
lagu perpisahan grup yang digawangi Niall Horan, 
Liam Payne, Harry Styles, dan Louis Tomlinson untuk 
para Directioners. Liam Payne menjelaskan History 
sebagai lagu versi modern dari You’ve Got a Friend 
In Me.  Single tersebut sengaja ditujukan untuk 
Directioners yang telah mendukung perjalanan 
karier One Direction sejauh ini. Meski akan vakum, 
One Direction tetap meyakinkan fans mereka bahwa 
mereka akan kembali setelah beristirahat sejenak 
dari perjuangan panjang selama lima tahun. 

“You and Me, we got a whole lot of history / We 
could be the greatest thing the world has ever 

seen” dan dilanjutkan dengan “ This is not the end 
/ We can make it, you know it, you know.”

Penggalan lirik ini menjadi pesan sangat berarti 
jelang vakumnya One Direction pada Maret 2016 
mendatang. History menjadi salah satu single di 
album terbaru One Direction yang bertajuk Made 
In The A.M. Lagu History bernuansa sorak sorai, 
tepuk tangan, dan kegembiraan ini bercerita 
tentang semua hal yang telah dilalui dan dicapai 
oleh band asal Inggris ini bersama fans mereka 
selama lima tahun terakhir. Para personil band pun 
ini turut membagikan lirik lagu tersebut kepada 
para fansnya. Dan konser 31 Oktober 2015 lalu di 
Sheffield’s Motorpoint akan menjadi tur terakhir 
mereka sebelum kemudian menjalani masa vakum. 
Vakumnya One Direction sama sekali tidak ada hal 
buruk yang terjadi diantara mereka dan mereka akan 
kembali 100%. Hal itu jelas bukan perpecahan dan 
mereka sepenuhnya berniat untuk kembali bersama 
– sama di masa mendatang. Mereka hanya istirahat 
sejenak dan berlibur, dan setelah masa vakumnya 
selesai One Direction akan kembali dengan hal baru. 

( Nisrina Mumtaz/9A )
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Quiet Little Garden
Oleh : Nabila Ainur Rahma 8A

Gadis itu perlahan menyusuri jalan gelap
Langkahnya lemas dan lunglai

Terduduk dalam taman yang gelap itu
Ia menghela nafas panjang

Menyelipkan headset ke telinganya
Memutar lagu sedih menyayat hati

Lagu tentang keluarga yang tidak pernah ada
Gadis itu menggoyangkan pelan ayunan yang 

didudukinya

Diantara tumbuhan-tumbuhan yang menatap 
sayu dirinya

Pohon-pohon rindang yang menutupi air matanya
Ia tidak ingin mengingat jeritan ibu dan ayahnya

Membiarkan tangisannya pecah dalam kesunyian 
malam

Menaikkan volume lagunya
Sekali lagi gadis itu membuat dinding besar 

mengitari hatinya

Halusinasi
Oleh : Nabila Ainur Rahma 8A

Tik Tok
Suara jarum jam mengekangku

Menjeratku dalam ketakutan luar biasa
Tolong, hentikan itu

Tes Tes
Air dari keran menetes

Aku mendengarnya dengan jelas
Dengan tangan yang menutupi telingaku,

Aku menjerit

Tok Tok
Aku tidak mau menoleh ke arah pintu

Sesuatu mengintip lewat lubang kunci pintuku
Kumohon pergilah, aku takut

Sembari meremas rambutku sendiri, aku 
mendongak ke atas

Dia disana dengan kepala menggantung dan 
wajah hancur

Tubuhku lemas, mataku memanas
Aku sudah tidak kuat

SELAMAT MAKAN
Amirotul Ummah 8A

Kubuka toples persegi dan kuambil isinya
Biji-biji jagung
Lalu kudengar suara riang dari sebelah 
kananku
Kutengok mereka menghampiri makanan
Serasa bersorak “Makanan sudah datang”
 

Butir-butir jagung tergeletak lesu
Mereka memakannya dengan nikmat
Boleh kutahu berapa lama tepatnya
Bisa menangkapmu

Dalam keadaan seperti itu !
Lalu bahagia menyantapmu
Meski aku bukanlah manusia
Dan kau bukanlah ayam
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Spring, 27th Nov 2008 at Lane Park

“Huhuhuuuu… kalian jahat! Mengapa kalian 
menumpahkan es krimku? Huwaaaaa…”

Isak tangis gadis mungil itu terdengar 
nyaring di taman ini. Beberapa anak laki-laki 
yang mengelilinginya itu tertawa terbahak-
bahak. Ia hanya bisa berjongkok dan 
memandangi es krim coklat kesukaanya iu telah 
hancur akibat ulah beberapa anak laki-laki 
yang menjahilinya. Zizi, nama gadis mungil itu 
sudah sering dibully seperti ini. Beberapa anak 
laki-laki itu akan menumpahkan makanan atau 

The Light

minuman yang dibawanya, mendorong dan 
menjahilinya, seperti saat ini. Gadis mungil nan 
polos itu takkan pernah berani untuk membalas 
perlakuan mereka. Ia terlalu takut. Ia hanya bisa 
menggigit bibirnya kuat, mencengkram bajunya, 
menahan isak tangisnya lagi yang hampir keluar 
dari mulut mungilnya.

“Dasar cengeng! Ayo sini kalau berani, 
adukan aku pada orang tuamu” seru salah satu 
anak laki-laki itu di depan Zizi.

“Huwaaaaa… kalian jahat sekali! Aku 
benci kalian” ia bangkit dari jongkoknya dan 
mendorong beberapa anak laki-laki itu sambil 
menangis.

“Dasar cengeng! Dasar cengeng! Dasar 
ceng—“

“Hentikan!”
Tiba-tiba terdengar suara yang 

menghentikan olokan beberapa anak laki-laki 
itu. Mereka semua menoleh kearah sumber 
suara dan mendapati seorang anak laki-laki 
lainya yang berdiri tak jauh dari mereka.

“Jauhi gadis kecil itu!” teriak anak laki-laki 
disana.

Beberapa anak laki-laki itu segera berlari 
dan meninggalkan Zizi yang masih menunduk 
dan menahan tangisanya. Anak laki-laki itu pun 
berlari mendekat kearahnya.

Hosh.. hosh.. hosh..
“Apa kau tidak apa-apa?”
“Hiks.. i-iya”
“Apa yang mereka lakukan padamu?”
“Mereka jahat! Hiks.. mereka menjahiliku 

dan menumpahkan es krimku” ujarnya seraya 

Author’s note : Inspired by some songs. 
Hope you like it and happy reading

Pegang tanganku ketika kau membutuhkan 
seseorang

Aku akan menjadi seseorang itu
Kita disini untuk kehidupan

Carilah aku ketika kau membutuhkan bahu
Aku akan menjadi seseorang itu

Aku tahu kau selalu bersandar padaku dan kau 
tahu aku selalu menerimamu

Tak peduli bagaimana orang mengatakanku apa
Aku akan selalu di sisimu

Aku tidak tahu bahwa hidup untuk orang lain 
membuatku bahagia seperti ini

Aku akan seperti itu
Jangan menitikkan air mata di situasi apapun
Karena setiap tetesannya itu sangat berharga

Bersandarlah padaku, aku akan 
menggenggam tanganmu

(Song Story by PhonixGirl)

CERPEN
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menatap es krimnya yang telah leleh dan 
bercampur dengan tanah.

Anak laki-laki itu pun menarik tangan Zizi 
untuk mengikutinya, “Ikutlah denganku, kau 
bisa membelinya lagi”

Ia pun pasrah mengikutinya.
Seusai membeli es krim, mereka terduduk 

disalah satu bangku taman sambil memakan es 
krim masing-masing. Ia merasa sangat bahagia 
dan senang, karena telah ditolong oleh anak 
laki-laki ini, dan berbaik hati juga karena telah 
membelikanya es krim baru. Tanpa sadar ia 
terus memperhatikan anak laki-laki itu sambil 
menjilati es krimnya.

Tiba-tiba anak laki-laki itu menoleh dan 
menatapnya dengan ekspresi lucu.

“Namaku Channie, aku berumur 7 tahun” ia 
mengulurkan tanganya pada Zizi.

“Namaku Zizi, umurku baru 5 tahun” Zizi 
menjabat uluran tangan Channie.

Channie menunjukkan deretan giginya, 
ia tersenyum lebar. Merasa senang dapat 
berkenalan dengan gadis mungil yang lebih 
muda darinya. Ia sangat menyukai Zizi, dan 
merasa senang sekali jika ia dapat berteman 
dengannya.

“Apakah mereka sering mengganggumu?” 
Tanya Channie tiba-tiba

Zizi hanya memainkan ujung bajunya, 
kepalanya menunduk dan matanya mulai 
berkaca-kaca kembali.

“Jangan menangis lagi” Channie menggeser 
duduknya dan mendekat kearah Zizi.

“Aku akan menjadi sahabatmu, dan aku akan 
melawan mereka jika ingin mengganggumu 
lagi” ujar Channie kemudian, ia memberanikan 
diri untuk memegang pundak Zizi. Meyakinkan 
bahwa ia tak berbohong dan benar-benar ingin 
menjadi sahabat Zizi. Seperti kata almarhum 
ayahnya, bahwa seorang laki-laki itu harus kuat 
dan menolong siapa saja sebisanya.

Zizi mendongakan kepalanya, ia tersenyum 
dan menatap kearah Channie dengan mata 
yang berbinar-binar. Ia menyetujui perkataan 
Channie untuk menjadi sahabatnya. Zizi 
menautkan kelingkingnya ke kelingking Channie 
dan membuat isyarat perjanjian.

“Janji?”
“Janji!”

Mereka pun tersenyum bersama-sama, dan 
telah berjanji untuk menjadi sahabat.

Spring, 26th April 2015

Tak terasa hubungan persahabatan mereka 
dapat terjalin sampai saat ini. Kini mereka 
bukanlah anak-anak seperti dulu lagi. Melainkan 
kini mereka telah tumbuh menjadi seorang 
remaja. Dan perubahan ini yang pertama 
disadari oleh Zizi. Dulu saat masih anak-anak, 
ketika ia berada didekat Channie ia hanya 
merasa senang. Tapi berbeda dengan sekarang, 
saat ia berada didekat Channie ia sering sekali 
merasa gugup, jantung berdetak tak beraturan, 
dan pipinya yang memanas ataupun memerah 
seperti kepiting rebus. Bahkan ia seringkali 
tertangkap basah sedang memperhatikan 
Channie. Hanya karena Channie menatapnya 
lama, dapat membuat jantungnya hilang 
kendali. Dan hanya karena ia mendengar suara 
Channie memanggilnya, dapat membuat pipinya 
bersemu merah.

“Apa yang sedang kau pikirkan?”
“Ngg.. ti-tidak ada”
Mereka kini sedang mengerjakan tugas 

bersama, di sebuah pondok kecil belakang 
sekolah. Terasa begitu sejuk karena ada 
pohon yang menaunginya. Semburat merah 
keoranyean menghiasi sore yang sangat 
tenang ini. Angin sepoi-sepoi pun menambah 
kenyamanan dan ketenangan mereka berdua 
saat ini.

“Benarkah? Kau terlihat berbeda belakangan 

Perasaanku yang mengerut terus saja mengalir 
keluar

Aku mencoba untuk menyembunyikan dan 
menutupinya tapi semua tetap saja keluar

Ini amat sulit untuk dapat membaca arti dari 
pandangan matamu

Aku hanya berhati-hati padamu karena aku di 
sekelilingmu setiap hari

Aku menunggu hari yang dimana aku akan 
dapat menyentuh hatimu

Aku mebutuhkanmu, Hey!
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ini, apa kau sedang jatuh cinta?”
“Hyaa tidak! Ngg.. sebenarnya, Chan, boleh 

aku bertanya sesuatu?”
“Tentu, apa itu tentang orang yang kau sukai 

hm?”
“Bukan! Hanya saja apa pendapatmu jika ada 

sepasang sahabat yang telah bersahabat sejak 
kecil, lalu saat mereka tumbuh dewasa salah 
satu dari mereka jatuh cinta pada sahabatnya”

Channie nampak sedang mencerna kata-kata 
Zizi. Ia terlihat berpikir sebelum menjawab.

“Maksudmu kau dan aku?”
“Hyaa, tidak. Bukan”
“Hmm.. menurutku, itu bisa saja terjadi. 

Tergantung dari mereka yang menjalaninya. 
Tapi jika itu terjadi pada kita, aku rasa itu tidak 
mungkin. Yah, aku telah menanggapmu sebagai 
adik dan sahabatku. Karena aku menyayangimu 
sebagai seorang sahabat dan seorang adik. 
Bukan begitu hm?” ujar Channie sambil 
mengusak rambut Zizi gemas.

Tiba-tiba saja ada sesuatu yang sesak yang 
menyeruak dalam hatinya. Bertahun-tahun 
Zizi telah menyimpan perasaan ini, berusaha 
menutupinya karena ia tak ingin kenyataanya 
tak seperti apa yang ia harapkan. Dan mungkin 
hari ini adalah jawaban atas perasaanya 
selama ini. Kecewa, sakit, sesak memang. Tapi 
inilah kenyataan yang harus ia terima. Meski 
begitu, ia takkan menjauh dari sisi Channie. 
Kenangan-kenangan indah yang telah ia lalui 
bersama Channie akan selalu ia simpan dalam 
memori otaknya. karena tetap bagaimanapun 
juga Channie adalah pahlawan masa kecilnya. 
Ia membutuhkan Channie untuk terus berada 
disisinya. Melindunginya, menghiburnya, dan 
menemaninya. Dan ia berharap perasaanya 
dapat memudar seiring waktu berjalan.

Dan seketika itu pula, ia merasakan suasana 
berbeda di sore itu. Seakan-akan, angin yang 
berhembus pelan menambah kesan sendu pada 
dirinya.

Autumn, 6th Nov 2015 at Lane Park

Angin berhembus pelan, daun-daun 
berguguran, semburat merah keoranyean 
menghiasi langit. Musim gugur yang indah…

Terlihat seorang gadis tengah duduk pada 
bangku taman berwarna putih, angin sejuk 
musim gugur menerbangkan rambutnya pelan. 
Sesekali ia mendongak, menengok kekanan dan 
kekiri, memastikan apakah orang yang telah 
membuat janji padanya akan memenuhi janjinya 
atau tidak.

Harapanya pada seseorang itu perlahan-
lahan jatuh dan berkurang. Seperti daun-daun 
yang berguguran di taman itu. ia mendongakkan 
kepala, memandang pohon yang tak jauh dari 
dirinya. Melihat setiap daun yang gugur akibat 
terpaan angin. Meskipun angin itu terasa lembut 
baginya, tetapi siapa sangka saat menerpa 
daun-daun itu mampu menggugurkanya. Ia 
laksana daun yang rapuh namun terlindungi 
oleh ranting yang kokoh. Terlihat tegar di luar, 
namun sangat lemah di dalam.

“Maaf aku terlambat”
Deg!
Ia terkejut. Suara itu, ia merindukan suara 

itu. Mendadak pendengaranya menjadi tajam 
dan jantungnya berdegup tak beraturan. Ia 
memastikan bahwa pendengaranya tidak tuli, 
dan memastikan juga bahwa ia tidak sedang 
bermimpi sekarang. Setelah sekian lama hampir 
dua bulan ia tak mendengar suara itu, kini 
kembali ia mendengarnya. Betapa rindunya 
ia dengan suara itu. Ia sangat mengenalinya. 
Tentu! Itu adalah suara sahabat masa kecilnya 
yang sekaligus masih menjadi pujaan hatinya.

“Maaf”
Ia menatap seseorang di depanya lamat-

Aku berjalan melalui kenangan-kenangan itu
Dengan daun-daun yang jatuh

Aku melepaskan orang yang belum bisa 
kulupakan

Aku berjalan melalui kenangan-kenangan itu
Ke langit yang memerah

Aku berusaha bangkit dari orang-orang yang 
belum bisa untuk bersamaku

Waktu berlalu seperti air mengalir
Bunga-bunga dan pohon-pohon layu, kenangan 

terkubur terlalu dalam
Sehingga aku tak bisa merain 

itu semua
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lamat. Lalu ia mengernyitkan dahi. Maaf? 
Mengapa dia meminta maaf?

“Maafkan aku Zi, selama dua bulan ini aku 
menghilang”

Sesaat kemudian ia membuang arah 
pandanganya. Hatinya mencelos, begitu terasa 
sesak dan perih. Apa maksud pertemuan ini? Ia 
tak mampu berkata-kata, tenggorokanya terasa 
tercekat.

“Zi, tolong bicaralah”
“……”
“Kumohon…”
Cukup lama otaknya memproses kata-kata 

yang hendak diucapkanya. Mulai dari emosi, 
rasa kesal, kecewa, sakit hati, rindu, hingga 
cinta. Apa? Cinta? Ya, ia masih mencintainya. 
Mencintai!

“Kenapa?”
Akhirnya hanya kata itu yang mampu 

lolos dari bibir mungilnya. Mewakili seluruh 
perasaan campur aduk yang -entah ia tidak bisa 
mendiskripsikanya seperti apa-. Ia bersusah 
payah pula menahan rasa sesak di hatinya.

“Baiklah setelah ini tolong maafkan aku, 
sungguh aku tak ingin menyakitimu. Aku 
sengaja untuk menghilang darimu selama 
dua bulan, tak memberimu kabar, dan tak 
menghabiskan waktu denganmu lagi. Karena, 
aku tahu kau mencintaiku. Aku hanya ingin kau 
sedikit melupakanku. Sehingga kuputuskan 
untuk menghilang darimu beberapa waktu. 
Maafkan aku Zi. Percayalah padaku, akan ada 
seseorang yang lebih baik dariku nanti”

Tes.. tes.. tess
Ia tak mampu berkata-kata lagi, perasaanya 

kalut, sesak, dan marah menjadi satu. Air 
matanya terjun bebas dari pelupuknya. Ia tak 
mampu membendungnya lagi.

“Karena aku akan pergi ke Jepang besok, dan 
akan menetap disana”

Hatinya yang luka bagai disiram air 
es, semudah itu ia mengatakanya dan 
meminta maaf padanya? Apakah ia tak tahu 
betapa tersiksanya perasaanya selama dua 
bulan itu? Dan ia harus merasakanya lagi 
untuk selamanya? Apa Channie sengaja 
mempermainkanya? Mengapa harus ia yang 
merasakan semua ini? Sungguh ia terlihat 
bodoh dan lemah sekarang. Dan ia sangat 

benci pada dirinya yang seperti itu. Tak punya 
kekuatan untuk berbicara, melawan, menolak. 
Hanya bisa menangis, dan menangis.

Ini sangat menyedihkan
Ia menghapus air matanya kasar, menghela 

nafas panjang, menguatkan dirinya sendiri 
sebelum akhirnya berbicara.

 “Iya, aku mengerti. Terima kasih untuk 
semuanya, dan aku juga berharap kau akan 
menemukan seseorang yang lebih baik dariku. 
Selamat tinggal Channie, aku merindukanmu”

Suaranya terdengar serak dan parau. Khas 
seperti oarng yang perlu dikasihani.

“Berjanjilah padaku untuk tetap baik-baik 
saja selama aku pergi. Aku juga pasti akan 
merindukanmu. Tetaplah menjadi Zizi yang 
kukenal. Dan terima kasih untuk waktunya 
selama ini. Jaga dirimu baik-baik”

Ia mengangguk dan memaksakan 
senyumanya, lebih tepatnya senyuman miris 
yang menyayat hatinya sendiri.

Aku menyukai lagu itu?
Aku menyukai jalan itu? Bukan, bukan itu

Aku menyukai lagu yang kita dengarkan bersama
Menyukai jalan yang biasa kita lewati bersama. Ya! 

Itu benar
Dari awal, penampilan yang jelek ini aku 

seharusmya menunjukkan padamu diriku yang lusuh 
lebih dulu

Beritahu aku lebih dulu
Bukan secara ambigu, namun sedikit lebih jelas

Seperti orang bodoh, AKU
Ucapan darimu untukku untuk baik-baik saja

Dan ucapan terima kasih
Aku harus apa? Aku tak tahu apa-apa

Benar, sebenarnya aku melihatmu hari ini
Tanpa kau tahu “Aku membutuhkanmu”
Aku harus apa? Aku tak tahu apa-apa

Sekarang aku bisa bertahan
Namun, perpisahan terakhir ini sangat 

mengecewakan
“Selamat Tinggal”

Related song : The Ark (The Light), TaeTiSeo (Baby 
Steps), AKMU (Time Fallen Leaves), TaeYeon (Farewell). 

ShelsaAureliaGP
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Aku memandang sebongkah 
gedung belum jadi, “ Bisakah 
aku menikmatinya sebelum 

terlanjur indah? menikmati 
usahaku?”. Aku tersenyum, “ide 
bagus, Am.”. Aku bersandar di 
bangku yang memanjang. Pintu 
kaca yang kupandang menunjukan 
senyum diwajahku. Kapan ini 
selesai? Ini terus menekanku... 
syarat menjengkelkan. 

Aku..  ah dunia ini sudah 
menjadi indah... lihat gedung tinggi 
dan teknologinya... terlalu norak 
buatku... Aku tinggal di dunia 
yang sudah mencapai puncaknya... 
bisakah aku menyusulnya agar 
aku tinggal di Surga-Nya lebih 
lama? Aku mengenggam jaket 
ayahku lebih erat. Lampu merah 
menghentikan lajunya, “apa ini 
ide yang bagus?” .

Ah.. apa yang ingin kubuat? 
Kepalaku pusing.. Aku memandang 
jalan raya pada pagi hari. Kenapa 
aku seperti ini? Tak pernah 
berubah... mungkin ini seperti 
air? Aku melewati air mancur di 
tengah kota. Menghembuskan 
nafas lalu berpikir sejenak, kalau 
kotor ya dibersihkan... pasti ada 
proses dan bahan tambahannya 
kan? Mungkin juga harus sakit 
dulu baru turun hujan. Kalau 
engga ya nunggu turun lahar 
panas dari gunung berapi... biar 
jadi suci deh.. Aku tertawa saat 
memikirkannya, boleh jugalah... 

Aku melamun saat melihat 
tu l isan di  papan 
t u l i s .  C e w e k 
i t u  m e n u l i s 
pelan dengan 
r a p i n y a . 
S e t e l a h 

p a p a n  p e n u h ,  c e w e k  i t u 
menghapus tulisannya dan 
kembali menulis yang baru. 
Sekian lama kuperhatikan. Aku 
menggigit bibir, Sejauh ini aku 
tertinggal? Wow banyak juga! 
Aku mengambil buku dan mulai 
menuliskan kata-kata ini. Biarlah 
tertinggal asal aku punya point 
dalam hal itu . Aku terkekeh, 
khayalan itu berguna.. dengan 
cara sendiri kita menuliskan atau 
menggambarkannya.

Memangnya kau punya ide 
untuk membuat cerita ini bagus, 
Am? Aku berusaha mengingat 
khayalan apa saja yang pernah 
kubuat. Bahkan tanpa bantuan 
orang lain pun untuk membuat 
cerita bagus itu tidak sulit sekali. 
Malahan hasilnya bagus. Kalau 
gaya mereka kamu terjemahkan 
dan campur sama idemu malah 
lebih bagus lagi... Aku memandang 
botol minuman disebelahku, 
aku suka ide itu.. Aku tertawa 
dan mulai membayangkannya 
kembali.

“kalau aku memilih menikmati 
hidup ini sebelum meninggal... 
apa yang akan kau putuskan?” 
Nise tersenyum memandang 
botol minuman itu. “iya tinggi 
sekali impian itu... mirisnya sudah 
tinggal sedikit isinya. Itulah aku, 
tak pernah benar-benar ingin 
menambah isinya lagi.” Nise 
mengenggamnya, menaikkan 
botol itu, dan menaruhnya diatas 
meja. “tapi akan ada hari dimana 

botol ini tiba-tiba penuh 
tanpa kau sadari.  Hmm 

jadi pilihanmu itu... maaf 
tapi mungkin aku beda 
pendapat. Lagi pula kamu 

itu siapa? Cuman pembaca kan?” 
Nise tertawa dan tanpa sadar 
menjatuhkan botol itu hingga 
isinya tumpah. “ah..” katanya 
lalu mengambilnya kembali. 
“syaratnya terlalu banyak! Udah 
gitu maksa lagi! Bahkan untuk jadi 
pembaca aja susah! Kelamaan, 
kuminum aja..  membuat orang 
kesal saja.” Nise berdiri dari 
tempat duduknya, “oh iya lupa 
baca basmalah.. AAA!! Allah kok 
masih betah sama anak kayak gini 
coba! Ya Allah maafkan Nise yang 
gini.. ah iya.. Bismillah dulu terus 
Alhamdulillah.” 

Tong sampah itu sudah penuh. 
“betah amat sampai sebegininya.” 
Nise  membuang botol  i tu , 
melihat sekitarnya, mengambil 
botol lain dan membuangnya. 
“kayaknya aku punya ide.” 
Nise memandangnya sambil 
tersenyum. Nise menghembuskan 
nafas, “bismillahirrahmanirrahim, 
Ya Allah bebaskanlah pikiranku, 
lindungi jalanku, dan jatuhkanlah 
aku bila perlu. Sesungguhnya 
Engkaulah Maha Mulia lagi Maha 
Bijaksana.” Ia berjalan menuju 
tempat yang biasa ia jadikan 
ruang eksperimen. “Mulai dari 
sekarang, Semangat!!!”

Singkat sih, tapi boleh juga. 
Dis ini  pengennya pembaca 
sedikit berpikir dari kata-kata 
dan alur ceritanya. Aku mencoba 
mempraktekkan mengenggam 
botol itu. Ini teka-teki yang mudah 
sekali kan? iya santai aja... kalau 
bosan kan tinggal buang. Jadi 
begitu ya yang kau pikirkan? Kalau 
bukan lalu apa? Jarum jam masih 
gerak, lanjutkan aja.. hanya itu 
kenapa susah sekali toh? Ya sudah..

Jangan Hanya Memandangnya
Amirotul Ummah 8B

CERPEN
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Remaja merupakan suatu 
masa,  ketika orangtua 
m e n g a n g g a p  d a h u l u 

mereka anak penurut, tiba-
tiba berubah menjadi pribadi 
yang berulang kali menanyakan 
perintah atau larangan orangtua. 
Pertanyaan tersebut terkadang 
menimbulkan konflik antara 
orang tua dan remaja. Remaja 
dan orang tua saling merasa 
tidak memahami satu sama lain. 
Adanya peningkatan konflik 
antara orang tua dan remaja 
merupakan hal  yang wajar 
terjadi. Hal ini dikarenakan 
adanya perubahan terjadi pada 
diri remaja. Perubahan tersebut 
meliputi :
a. Perubahan fisik.  Adanya 

p e r ke m b a n g a n  h o r m o n 
yang berkaitan dengan alat 
kelamin.  Perkembangan 
h o r m o n  t e r s e b u t 
m e m u n c u l k a n  a d a n y a 
perubahan fisik, dinataranya 
pertambahan tinggi badan, 
bertambahnya kadar minyak 
p a d a  w a j a h ,  s e h i n g g a , 
memunculkan jerawat, pada 
perempuan, membesarnya 
pinggul, paha, pantat dan 
pada pria, melebarnya dada, 
m e nye m p i t nya  p i n g g u l . 
P e r u b a h a n - p e r u b a h a n 
t e r s e b u t  m e n y i b u k k a n 
mereka dengan tubuh mereka 
dan memberikan penilaian 
tentang diri mereka. (ciri 
primer dan cirri sekunder 
pubertas, 2013)

b. P e r u b a h a n  k o g n i t i f , 
pemikiran mereka bukan lagi 
terbatas pada pengalaman-
pengalaman yang terjadi 
saat itu (konkret aktual), 
melainkan, mereka dapat 
memunculkan situasi-situasi 
khayalan,  kemungkinan-
ke m u n gk i n a n  h i p o te s i s 
( j ika ini ,  maka ini)  dan 

KOLOM
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penalaran abstrak, sebagai 
contoh, mereka memikirkan 
“ mengapa aku memikirkan, 
apa yang aku pikirkan”, 
mereka memikirkan tentang 
cirri-ciri ideal tentang diri 
mereka&orang lain  dan 
membandingkan diri mereka 
d a n  o ra n g  l a i n  d e n ga n 
standar-standar ideal ini 
(Santrock, 2002)

c. Perubahan sosial, mereka 
m e n u n t u t  ke m a n d i r i a n 
dan tanggungjawab pada 
orangtua. Orangtua mungkin 
berharap mereka meluangkan 
waktu yang banyak bersama 
mereka, namun, terkadang 
mereka banyak meluangkan 
wa k t u  b e r s a m a  te m a n -
teman mereka, selain itu 
mereka berharap melakukan 
hal-hal yang dirasa benar 
(Coll ins&Luebker,  1993, 
dalam Santrock, 2002)

d. Perubahan kebijaksanaan 
o ra n g t u a  d a n  h a ra p a n -
harapan yang dilanggar oleh 
pihak orang tua dan remaja 
(Santrock, 2002)
Konflik sebagai akibat dari 

perubahan-perubahan tersebut 
terkadang membuat orangtua 
mengendalikan dengan keras agar 

mereka menaati standar-standar 
orangtua (Collins, 1990, dalam 
Santrock, 2002). Perubahan 
remaja menjadi orang dewasa 
ang matang memerlukan waktu 
panjang, 10 hingga 15 tahun 
(Santrock, 2002), sehingga, 
perlu adanya ketengangan dan 
kesabaran dalam membentuk 
kematangan pribadi mereka. 
Adanya konfik sehari-hari dalam 
hubungan antara orangtua 
dan remaja dapat berfungsi 
sebagai perkembangan yang 
positif (Blos, 1989, Hill, 1983, 
dalam Santrock, 2002). Suatu 
penelitian menunjukkan, ketika 
seorang remaja mengungkapkan 
ketidaksetujuan kepada orangtua 
m e n j a j a k i  p e r k e m b a n g a n 
i d e n t i t a s  d i r i  l e b i h  a k t i f 
daripada remaja yang tidak 
mengungkapkan ketidaksetujuan 
dengan orangtua (Cooper, 1982, 
dalam Santrock 2002). Konflik 
tersebut mampu sebagai sarana 
orangtua untuk mengajarkan 
kepada remaja tentang tantangan-
tantangan di luar yang perlu 
mereka hadapi, hal tersebut 
mampu menunjukkan adanya 
suatu dukangan yang diberikan 
orangtua kepada remajanya. 

P e m e c a h a n  m a s a l a h 
k o l a b o r a t i f  m e r u p a k a n 
p e m e c a h a n  m a s a l a h  ya n g 
melegakan bagi orangtua dan 
remaja ketika konflik terjadi 
diantara keduanya. Pendekatan 
i n i  m e n i t i k b e ra t k a n  p e d a 
penyelesaian masalah, daripada 
menyerang pribadi satu sama 
lain (pubmed, 1997). Pendekatan 
pemecahan masalah secara 
kolaboratif terdiri dari enam 
langkah dasar:
1. Menetapkan aturan-aturan 

dasar bagi pemecahan konflik.
 Langkah pertama ini orangtua 

dan remaja sepakat untuk 
memperlakukan satu sama 
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lain dengan hormat dan sopan, 
saling merendahkan, misalnya, 
dengan mendengarkan sudut 
pandang satu sama lain. 
permulaan diskusi, orangtua 
perlu memberikan suasana 
nyaman dengan menyatakan 
keinginan untuk bersikap adil

2. Mencoba mencapai suatu 
pemahaman timbal balik

 L a n g k a h  k e d u a  i n i 
o r a n g t u a  d a n  r e m a j a 
memperoleh kesempatan 
untuk mengatakan masalah 
sebenarnya dan perasaan 
mereka terhadap masalah 
itu. Diskusi ini berfokus 
pada masalah, bukan pada 
kepribadian.

3. Mencoba melakukan curah 
pendapat (brainstorming)

 Langkah ketiga ini orangtua 
dan remaja mencari sebanyak 
mungkin cara pemecahan 
masalah. Tidak ada gagasan 
yang boleh ditolak karena 
tidak masuk akal, terlalu 
mahal pada tahap ini. Batas 
waktu perlu diberikan pada 
tahap ini, sekitar 5-10 menit 
bagi orangtua dan remaja 
untuk memberikan gagasan 
sebanyak mungkin bagi 
pemecahan konflik. Tuliskan 
s e m u a  k e m u n g k i n a n -
kemungkinan ini.

4. Mencoba bersepakat tentang 
satu atau lebih pemecahan 
masalah

 Langkah keempat ini orangtua 
dan remaja menentukan 
pilihan-pilihan yang paling 
mereka sukai. Setiap pilihan 
tidak didiskusikan, karena 
diskusi semacam ini akan 
melahirkan debat yang tidak 
berkesudahan, terkadang 
tidak menghasilkan apa-apa. 
Orangtua dan remaja dapat 
melihat kepentingan mereka 
bersatu. Saling memberi dan 
menerima serta beberapa 
perundingan mungkin akan 
dibutuhkan pada tahap ini. 
Orangtua dan remaja tidak 
boleh menyepakati sesuatu 
yang dirasa tidak dapat 
diterima

5. Menulis kesepakatan
 Langkah kelima ini perlu 

d i l a ku ka n ,  ka re n a  b i s a 
jadi orangtua dan remaja 
lupa kesepakatan dibuat, 
jika orangtua atau remaja 
melanggar kesepakatan, 
pernyataan—pernyataan 
tertulis dapat dikonsultasikan

6. Menentukan waktu bagi suatu 
tindak lanjut untuk melihat 
kemajuan yang telah dicapai

 Langkah keenam ini sama 
penting dengan lima langkah 
pertama, orangtua dan remaja 

mungkin  t idak menaat i 
kesepakatan atau pemecahan 
tersepakati, tidak bekerja 
seperti yang diharapkan 
dan setiap masalah-masalah 
baru yang seharusnya akan 
dibicarakan.
Keenam langkah pemecahan 

masalah secara kolaboratif 
dapat diterapkan pada sejumlah 
konflik orangtua dan remaja, 
diantaranya isu jam malam, 
pemilihan teman, pembersihan 
kamar, melakukan tugas rumah 
(misalnya, menyapu, mencuci 
piring, membantu mengasuh 
adik), rasa hormat terhadap 
orang dewasa. Isu kesehatan 
d a n  k e s e l a m a t a n  r e m a j a 
terjadi, mungkin penting bagi 
orangtua untuk mengambil suatu 
keputusan yang tidak disepakati 
oleh remaja. Remaja seringkali 
menuruti petunjuk keputusan 
orangtua jika remaja diijinkan 
untuk berpartisipasi dalam 
proses pengambilan keputusan 
dan mel ihat  j ika  orangtua 
memperhatikan kebutuhan dan 
keinginan remaja secara sungguh-
sungguh. (Steinberg,Levinne,A, 
1990, dalam Santrock, 2002).

(karya Amirotul Ummah 8)
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Semanggi Suroboyo

Mbah Mur, saat menjuali 
pelanggar di daerah 
Penele Surabaya 
Foto AN



Kuliner khas Surabaya 
yang satu ini tidak 

mudah ditemukan, tidak 
seperti halnya kuliner khas 
Surabaya lain yang banyak 
dijual di pinggir jalan. Semanggi 
terkenal dengan sebutan kental 
Suroboyo. Seperti lirik lagu ini 
semanggi suroboyo, lontong 
balap wonokromo, dimakan 
enak sekali, sayur semanggi 
krupuk puli bung beli, lekat 
dengan Kota Surabaya.

Bila sekilas kita melihat 
kuliner Surabaya ini pasti 
dikira pecel. Bentuk dan 
bumbu hampir sama. Semanggi 
disajikan dengan sayuran 
seperti daun semanggi, tauge 
rebus, disiram bumbu dan 
krupuk puli diatasnya dijamin 
membuat lidah menari-nari 
ketika menyantapnya.

Semanggi 
Soroboyo hanya bisa ditemui 
ditempat-tempat tertentu. 
Misalnya di Taman Bungkul, 
di Taman Prestasi, dan di 
beberapa kampung lama di 
Surabaya. Ampel, Kertajaya, 
Maspati, Peneleh, Genteng.

Mbah Mur, misalnya, dia 
berjualan dengan gendongan 
berisi semanggi. Berangkat 
dari Benowo dan berjualan 
di daerah jalan Genteng 
Muhammadiyah.  Dia sering 
jalan mengitari daerah 
Surabaya lama, seperti jalan 
Tunjungan lalu masuk di 
kawasan pusat oleh-oleh 
Surabaya di Genteng dan 
berhenti di jalan Jimerto depan 
Pemerintah Kota Surabaya.

“Saya jalan dulu di daerah 
biasanya, di Surabaya Kota. 

Soalnya 
pelanggan saya biasanya 
menunggu saya lewat. Baru 
kalo sudah saya berhenti di 
depan kantor Pemkot. Disana 
banyak mbak-mbak dan mas-
mas kantoran yang langganan 
dengan saya,” ungkap Mbah 
Mur.

Di jual 8.000 perpincuk 
dibungkus daun pisang. Nah 
bila ingin mencicipi Semanggi 
atau mencari penjual semanggi 
coba saja di sekitar  Kantor 
humas Pemkot Surabaya, Pasar 
Kembang, Taman Prestasi, 
Taman Bungkul, atau di 
dekat Masjid Al Falah, Jalan 
Raya Darmo biasanya di sana 
ada penjual Semanggi yang 
mangkal. 

(Firzah)
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