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Bersyukur kami bisa kembali hadir di anak untuk bisa lebih optimal di 
Gema Petra edisi 51 ini, mungkin jarak kemudian hari. Memupuk kedisiplinan 
penerbitan Gema Petra edisi kali ini mulai sejak dini juga diterapkan oleh TK 
berdekatan dengan edisi yang lalu, hal Kristen Petra 13 melalui metode yang 
tersebut bisa terjadi karena kami baik diharapkan kedisiplinan tidak 
berusaha untuk tidak terlambat dalam identik dengan unsur kemarahan, kasar 
setiap penerbitan. Mengulas tentang dan tanpa kompromi.  
lomba seputar Olimpiade Matematika, Sumbangsih pihak sekolah dalam 
Kimia, Akuntansi dan lomba-lomba yang pengiriman materi untuk penerbitan 
lain, menjadikan keinginan untuk lebih Gema Petra sangat kami harapkan,  
maju menjadi berkembang, meskipun untuk pihak sekolah yang sudah 
tidak menjadi juara, tetapi usaha yang mengirimkan artikel di Gema Petra, kami 
dilakukan dengan sepenuh hati dan selaku tim redaksi mohon maaf jika ada 
s u n g g u h - s u n g g u h  p a s t i  a k a n  materi yang belum bisa diterbitkan. 
menghasilkan keberhasilan dikemudian Kirimkan masukan dan saran Anda ke 
hari. . Kegiatan Learning By Doing yang alamat redaksi atau kirimkan lewat
dilaksanakan oleh anak-anak TK Kristen e-mail. Semoga apa yang kami sajikan 
P e t r a ,  d i h a r a p k a n  m a m p u  dapat bermanfaat. Terima Kasih,
mengembangkan kemampuan anak- Selamat membaca.
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Isilah bintang di samping 
ini dengan bilangan-
bilangan 1,2,3 sampai 12, 
dan tiap-tiap bilangan 
isikan ke dalam setiap 
segitiga sesuai dengan 
warna, sehingga jumlah 
ke-empat bilangan 
dalam segitiga semuanya 
sama.

jawaban games edisi 50

jawaban akan dimuat di                     edisi mendatang gemapetra

Soal itung-itungan duit, Maska K . anak kelas XII IPS-1 dan Rezza R. 
siswa kelas XII IPS-2 SMA Kristen Petra 1 ini memang jagonya. Pada 
tanggal  21 Februari 2009 Universitas Machung Malang  mengadakan 
Olimpiade Akuntansi antar-SMA se- Jawa Timur dalam lomba, kedua 
siswa dari SMA Kristen Petra 1 tersebut berhasil meraih juara I, 
     

 Pada tanggal 24 Februari 2009 Fakultas Farmasi Universitas Airlangga  Surabaya mengadakan 
Olimpiade Farmasi antar-SMA se- Indonesia, dalam lomba ini SMA Kristen Petra 1 meraih   
juara II atas nama, Erwin S. XI IPA-2., Shirley C. XII IPA-1 dan  Jessica H. XII IPA-2

Pada tanggal 7 Maret 2009 Unversitas Surabaya  mengadakan Olimpiade 
Kimia  antar-SMA se-Indonesia, dalam lomba ini SMA  Kristen Petra 1 
berhasil meraih  juara III, atas nama Anthony XII IPA-1., Shirley C XII IPA-1.

Olimpiade 

Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan 
menginterpretasikan aktivitas keuangan. http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi

Akuntansi 

senior high school

Farmasi (Inggris: pharmacy, Yunani: pharmacon, yang berarti: obat) merupakan salah 
satu bidang profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan dan 
ilmu kimia, yang mempunyai tanggung-jawab memastikan efektivitas dan keamanan 
penggunaan obat. http://id.wikipedia.org/wiki/Farmasi

Farmasi 

Kimia (dari bahasa Arab ¡«Ì„Ìfl "seni transformasi" dan bahasa Yunani 
χηµεία khemeia "alkimia") adalah ilmu yang mempelajari mengenai 
komposisi dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul 
serta perubahan atau transformasi serta interaksi mereka untuk 
membentuk materi yang ditemukan sehari-hari.

Kimia

Matematika bukan lagi hal yang perlu 
ditakutkan bagi siswa SMA Kristen 
Petra 5. Terbukti mereka telah banyak 
menjuarai kompetisi yang ada, dari 
tingkat Jawa Timur maupun Nasional. 
Adapun para siswa yang berprestasi 
adalah :
  * Vincent Kusuma (XI IPA1), Juara III
  * Calvin Prasetya Limantara (XI IPA 1), 
Juara Harapan I
  * Andreas Cokrowinoto (XI IPA 2), 
Juara Harapan II
   Tgl 26 Februari 2009, Tingkat Jatim, 
Universitas  Wijaya Kusuma
   

Vincent Kusuma (XI IPA 1) dan Eric Budiman 
Gosno (XII IPA 2) juga menjadi Juara Harapan II, 
Tanggal 1, 7, 8 Maret 2009, tingkat Nasional, di 
ITS dan Juara III, tingkat Jawa, tanggal 15 & 22 
Maret 2009, di UNAIR. 

Prestasi

Pada tanggal 25-28 Februari 2009 
Unversitas Kristen Petra mengadakan 

lomba Presenter Berita
 Televisi Tingkat Nasional, dalam 

lomba ini SMA  Kristen Petra 1 
berhasil meraih juara I,                

  atas nama :  Jessica  Z    XII IPS-4
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Chandra Gunawan kelas XI IPA 1 dan Darwin 
Febrianto kelas XII IPA 1 SMA Kristen Petra 4 
Sidoarjo meraih Juara Harapan I Olimpiade 
Kimia Tingkat Nasional yang diselenggarakan 
oleh UBAYA tanggal 7 dan 8 Maret 2009, pada 
waktu yang hampir bersamaan mereka juga 
meraih juara harapan I pada lomba Olimpiade 
Kimia Tingkat Nasional yang diselenggarakan 
oleh ITS, Pada tanggal 8, 21 dan 22 Maret 
2009. Keberhasilan kami masuk final pada 
kedua event lomba tersebut, membuat kami 
merasa mampu untuk meraih kemenangan. 
Akibat ketidaktelitian dan keinginan untuk 
segera menorehkan kemenangan pada saat 
pertaruhan nilai di penghujung final 
membuat kami harus puas menjadi JUARA 
HARAPAN I pada lomba tersebut. Tetapi kami 
berhasil memetik buah dari kesalahan 
tersebut, bahwa kami harus lebih teliti dan 
tidak mudah puas atas hasil yang kami 
peroleh. Ayo siapa menyusul……………

senior high school

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sekolah, perpustakaan 
dituntut untuk selalu menambah koleksi bukunya agar dapat 
memenuhi kebutuhan warga sekolah. Guna keperluan tersebut, siswa 
SMA KRISTEN PETRA 4 SIODARJO yang tergabung dalam kelompok 
”SAHABAT PERPUSTAKAAN” didampingi pustakawan dan guru 
mengadakan kunjungan ke TB Diskon Petra Togamas. Di samping untuk 
mengenal lebih dekat TB Petra Togamas, kunjungan tersebut 
dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada siswa menambah 
wawasan mengenai macam-macam buku yang akan dimanfaatkan 
untuk menambah koleksi perpustakaan sekolah. 

Kunjungan “SAHABAT 
PERPUSTAKAAN” SMA 
Kristen Petra 4 
Sidoarjo ke toko buku 
Petra Togamas

Juara III, yaitu
Marcelina Mega Adi T (XI IPA 1)
Marcella Marsetiani (XI IPA 2)
Yeremia Kevin (XI IPA 2)
Andreas Wibisono (XI IPS 2)
Andreas Cokrowinoto (XI IPA 2)
Yohanes Putra P (XI IPA 3)
Reinaldo Roberto H.T (XI IPA 3)
Tjin, Elvira Ivana (XI IPA 3)

Para siswa SMA Kristen Petra 5 
memperoreh kemenangan 
ganda dalam Bussinees 
Competition tingkat nasional 
yang diadakan Universitas 
Kristen Petra pada tanggal 6 
Maret 2009, dengan menjadi 
juara I dan III. 
Adapun siswa yang berhasil 
memperoleh juara I, yaitu :
Joshua Jeffrey (XI IPA 2)
Yosua Tjokro Hindro (XI IPA 2)
Yeremia Setya Budi (XI IPA 3)
Ester Rina Hendratno (XI IPA 2)
Marcella Stephanie L (XI IPA 2)
Wenny Dewanti (XI IPA 2)
Christian Albert (XI IPA 2) 

Pepipo merupakan perlombaan berbagai jenis 
cabang lomba yang diadakan oleh Universitas 
Kristen Petra Surabaya pada beberapa bulan 
lalu, salah satu cabang yang dilombakan 
adalah renang. SMA Kristen Petra 3 Surabaya 
mengirimkan Natalia Haryono. Ia mengikuti 
lima nomor yang dilombakan dan hasilnya 
meraih 4 medali perak dan 1 medali perunggu. 
Bagi Natalia, cabang olahraga renang adalah 
bagian dari hobinya, sehingga ia sudah sering 
mengikuti berbagai lomba yang telah 
diadakan oleh berbagi perguruan tinggi. 
Semoga prestasi ini terus dapat ditingkatkan.

Medali Perak 
dari Lomba Renang UKP

Bussinees Competition 

Olimpiade Kimia

egiatan yg dilaksanakan pada Minggu, 22 Februari 
2009 melibatkan banyak siswa SMP Negeri/Swasta Kdi seputar wilayah Jawa Timur. Dengan berbagai 

modal persiapan yang telah diikuti oleh para siswa, baik dari guru 
pembina ekstra (MTC), guru pembina litbang dan sumber 
ilmu/informasi lainnya yang mendukung lomba ”Matematika & 
IPA”.  
Berangkat ke Malang  pagi hari  pukul 05.00 dari Surabaya, 
karena perlombaan dilaksanakan pukul 08.00 – 16.00 di SMA 
Katolik Kosayu – Malang dan kali ini SMP Kristen Petra 1 
mengikutkan 2 tim beregu masing-masing regu terdiri 3 orang.  
Hasilnya wah ... SMP Krsiten Petra 1 menjadi JUARA III, sejak awal 
seleksi telah banyak menyisihkan pesaingnya. Dan memasuki 
babak tanya jawab dan presentasi, tim MIPA P.1 selalu siap & 
berhasil menjawab  soal/permasalahan yang sengaja dilontarkan 
oleh para juri (dari luar) untuk menguji kemampuan peserta. 
Siapakah di antara tim yang berhasil meraih Juara III itu ? Di 
antaranya adalah : Yonathan Cahyono IX-4/38, Sherly Amelia IX-
2/33 dan Peter Tirtowijoyo VII-8/32.  Penghargaan yang tertinggi 
adalah kebanggaan yang dirasakan di hati oleh ketiga siswa ini 
untuk meraih harapannya, selain trofi dan uang pembinaan.

Kegiatan yang melibatkan dengan yang hadir,  seperti  :  ”mengapa 
banyak objek dan aspek yang gelombang suara dapat merambat 
mendukung dalam kegiatan proses melalui udara dan bagaimanakah 
pembelajaran dapat ditemukan saat dengan medium perantara lainnya, 
”Karya Wisata” yang mengambil lokasi dapatkah suara juga bisa didengarkan ?, 
di Jatim Park. Rombongan yang Melihat reaksi ”kelenturan balon”  dari 
berangkat menuju ke tempat tujuan berbagai pengaruh seperti : uap panas, 
Karya Wisata diikuti hampir 353 dingin, api lilin, dan lain-lain. ? ”
siswa dengan bapak/ibu pembina Bentuk hasil Karya Wisata per 
enam belas orang dan terbagi kelompok ± 5 orang diwujudkan dalam 

d a l a m  d u a  g e l o m b a n g  y a i t u  pembuatan Karya Tulis dan diserahkan 
Rabu–Kamis, 25-26 Februari 2009 kepada wali kelasnya masing-masing. 
dengan menaiki bus pariwisata. Hasil Karya Wisata ini telah mampu 
Selama kegiatan Karya Wisata banyak m e n j a d i k a n  p a r a  s i s w a  l e b i h  
manfaat yang diperoleh para siswa memahami bagaimana suatu alat 
k a r e n a  d e n g a n  b a n t u a n  tercipta, asal-usul budaya, proses 
pemandu/instruktur mereka menjadi kehidupan pada organ makhluk hidup 
lebih memahami dan mengerti karena dan tata cara penulisan ilmiah yang 
ada tanya jawab. Selain itu para benar, dan lain sebagainya. Semoga 
p e m a n d u  j u g a  m e n y u g u h k a n  hasil Karya Wisata sangat bermanfaat 
percobaan-percobaan Iptek/Sains yang dalam pertumbuhan pendidikan dan 
langsung dapat diperhatikan para siswa pengajaran siswa di SMP Kristen Petra 1. 

LOMBA MIPA ”KOSAYU INTELLIGENCE COMPETITION 2009

KARYA WISATA
SMP KRISTEN PETRA 1 

 JUARA I SOLO 
VOKAL LAGU 

ROHANI

DHARMA 
WIJAYA

Untuk kedua kalinya Dharma Wijaya, siswa kelas VIII SMP 
Kristen Petra 2 Surabaya  berhasil meraih Juara I Lomba Solo Vokal 
Lagu Rohani tingkat SMP se-Kota Surabaya, yang diselenggarakan oleh 
SMA Kristen Petra 1 Surabaya, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009. 
Tujuan kompetisi ini bukan semata-mata hanya untuk meraih 
kejuaraan, tetapi lebih pada kegiatan untuk mengasah kemampuan 
vokal dan interpretasi lagu rohani yang dinyanyikan, agar kita dapat 
mempersembahkan sebuah pujian kepada Tuhan dengan sebuah 
penghayatan yang benar, demikian yang disampaikan  Ir. Agus 
Kisworo, M. Pd., Kepala SMA Kristen Petra 1 Surabaya dalam kata 
sambutan pada saat pembukaan lomba ini. 

senior high school
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Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sekolah, perpustakaan 
dituntut untuk selalu menambah koleksi bukunya agar dapat 
memenuhi kebutuhan warga sekolah. Guna keperluan tersebut, siswa 
SMA KRISTEN PETRA 4 SIODARJO yang tergabung dalam kelompok 
”SAHABAT PERPUSTAKAAN” didampingi pustakawan dan guru 
mengadakan kunjungan ke TB Diskon Petra Togamas. Di samping untuk 
mengenal lebih dekat TB Petra Togamas, kunjungan tersebut 
dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada siswa menambah 
wawasan mengenai macam-macam buku yang akan dimanfaatkan 
untuk menambah koleksi perpustakaan sekolah. 

Kunjungan “SAHABAT 
PERPUSTAKAAN” SMA 
Kristen Petra 4 
Sidoarjo ke toko buku 
Petra Togamas
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Andreas Wibisono (XI IPS 2)
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Reinaldo Roberto H.T (XI IPA 3)
Tjin, Elvira Ivana (XI IPA 3)
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Medali Perak 
dari Lomba Renang UKP

Bussinees Competition 

Olimpiade Kimia

egiatan yg dilaksanakan pada Minggu, 22 Februari 
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LOMBA MIPA ”KOSAYU INTELLIGENCE COMPETITION 2009

KARYA WISATA
SMP KRISTEN PETRA 1 

 JUARA I SOLO 
VOKAL LAGU 

ROHANI

DHARMA 
WIJAYA

Untuk kedua kalinya Dharma Wijaya, siswa kelas VIII SMP 
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Minggu, 22 Februari 
2009 bertempat di 
Universitas Airlangga 
kembali sang  jawara 
Matematika dari SMP 
Kristen Petra 5 atas 
nama Ronald Kurniawan Tj. kelas IX.3 dan 
Handita Reksi D. kelas IX.4 membuahkan hasil 
yang gemilang sebagai juara I dalam kegiatan 
yang bertajuk Olimpiade Matematika 2009 
Tingkat SMP sederajat se-Jawa Timur yang 
diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa 
Departemen Matemetika UNAIR. Tidak henti-
hentinya kedua anak tersebut mengucap 
syukur kepada Tuhan dan berterima kasih 
kepada kepala sekolah, guru-guru, orang tua, 
dan seluruh  teman yang mendukung mereka. 

Sabtu, 14 Maret 2009 bertempat di 
SMA Kristen Petra 1 Raoulian Irfon 
dari kelas VII.7 SMP Kristen Petra 5 
menyandang gelar juara III Lomba 
Solo Vokal Lagu Rohani Tingkat 
Kota Surabaya. Dengan senyum 
khasnya Roulian menunjukkan trofi 
penghargaan kepada Kepala 
sekolah Dra. Hariati Santoso, M.Pd.

Ho Jusuf Muktiwijaya, siswa kelas 
IX.D SMP Kristen Petra 2 Surabaya berhasil 
meraih Juara III Lomba IT Fiesta Petra Cup, 
Kategori K (SMP Kelas IX) diselenggarakan 
oleh BSW bekerja sama dengan PPPK Petra 
Surabaya. Babak Final bertempat di Kantor 
Sekretariat PPPK Petra, Jalan HR. Muhamad 
Kav 108 Surabaya, pada tanggal 18 Maret 
2008.

 KOMPUTER IT FIESTA PETRA CUP 
 

Memboyong Piala Bergilir

Piala Bergilir dari SMA Negeri 5 Surabaya kembali diboyong ke SMP 
Kristen Petra 5 pada tanggal 22 Maret 2009 setelah tahun kemarin 
lepas. Hal ini sebagai bukti bahwa tahun ini SMP Kristen Petra 5 sebagai 
juara umum dalam kegiatan yang bertajuk SMALA SCIENCE AND 
ENGLISH COMPETITION 2009. Anugerah dari Tuhan ini hasil kerja keras 
dari beberapa tim sebagai berikut: 
- Juara 1 Bidang Matematika – Fisika atas nama Ronald Kurniawan Tj. 
Kelas. IX.3 dan Handita Reksi D. kelas IX.4
- Juara II English Division  atas nama Alfredo Karsten Loppies Kelas. IX.6 
dan Alexander Andre Agassi Kelas. IX.6
- Juara Harapan II English Division atas nama Clairine Ca,o Kelas. IX.6 dan 
Go Lucia Natalie Kelas. IX.1
- Juara Harapan I Bidang IPU  atas nama Alfredo Karsten Loppies Kelas. 
IX.6 dan Andreas Rahardjo Kelas. IX.6
Rasa syukur kepada Tuhan tak henti-hentinya mereka ucapkan. 
Kesuksesan ini hasil  gemblengan dari Bapak Wowok, Ibu Endang Sri 
Hartuti, Ibu Apriyani, dan Ibu Veronica SSU. 
Terima kasih Tuhan atas Berkat-Mu untuk kami, untuk SMP Kristen Petra 
5. Hidup P5 sukses Travejes.

OLIMPIADE BAHASA INGGRIS

Pada olimpiade Bahasa Inggris  tingkat  
SMP se-Jawa Timur yang diselenggarakan 
oleh SMA Kristen Petra 1 Surabaya pada 
hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2009, Michelle 
Ngu Sien Enn, siswa kelas IXB SMP Kristen 
Petra 2 Surabaya berhasil meraih Juara I. 
Keberhasilan ini tentu saja merupakan 
sebuah upaya dan kerja keras yang 
d i lak uk an M ichel le ,  k arena  pada 
Olimpiade tahun lalu Michelle hanya bisa 
menduduki Juara II.
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TIP’S & Kesehatan

S
eringkali tidak menyadari bahwa betapa banyak manfaat Melalui berbagai penelitian secara ilmiah ditemukan bahwa 
yang kita dapatkan dari tertawa. Para ahli di bidang pada saat seseorang tertawa lepas, maka kadar hormon 
psikologi setuju bahwa tertawa dapat memmberikan kortisol akan menurun, sedangkan hormon endorfin 

manfaat untuk kesehatan. Seorang Psikolog Kesehatan, meningkat. Endorfin ini baik untuk otak dan membuat kita 
Norman Cousin menyarankan seseorang untuk tertawa paling menjadi tenang.
tidak sepuluh menit sehari. Melalui penelitian beberapa ahli, ada manfaat tertawa bagi 
Lee Berk,DrPH, seorang profesor di bidang Patologi, melalui kesehatan, antara lain :
penelitiannya, berhasil menemukan bahwa mereka yang 1. Menyehatkan jantung
menyaksikan video humor mengalami penurunan kadar 2. Menurunkan tekanan darah
hormon stres dan peningkatan fungsi kekebalan tubuh. 3. Meningkatkan antibodi/ kekebalan tubuh

4. Mempercepat penyembuhan penyakitTidak Tertawa Memicu Berbagai Penyakit
5. Menurunkan rasa nyeriSeseorang yang mengalami stres akan mengganggu 
6. Meningkatkan daya tahan tubuhkeseimbangan hormon dalam tubuh. Hormon Kortisol akan 
7. Mencegah aterosklerosis (pengumpulan kerak dalam meningkat, bila dalam kadar tinggi dapat menimbulkan 

pembuluh darah)berbagai masalah, antara lain :
1. Peningkatan tekanan darah Buat Agenda Tertawa
2. Mengganggu jantung Mengingat manfaat yang cukup banyak dari tetawa, 
3. Merusak struktur otak tidak ada salahnya jika kita membuat agenda tertawa untuk 
4. Menstruasi tidak teratur, kebugaran tubuh. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan 
5. Pola makan berubah, agar tidak ada satu hari pun tanpa ada momen tertawa, antara 
6. Gangguan tidur, lain :
7. Gangguan lambung, 1. Membuat humor ringan saat istirahat.
8. Diare 2. Mencatat acara komedi di TV

3. Mengagendakan tertawa saat berkumpul dengan Beberapa keadaan yang dapat memicu peningkatan 
teman atau keluargakortisol :

4. Bercerita lucu1. Kondisi cemberut, jarang tersenyum dan tertawa
5. Menonton film komedi bersama keluarga.2. Kondisi ketakutan
Hidup penuh senyum dan tawa akan menyegarkan tubuh. 3. Kondisi marah berkepanjangan
Tawa yang tampaknya sepele dan berlangsung sesaat, ternyata 4. Gaya hidup stres
punya pengaruh yang dapat bertahan cukup lama.5. Depresi
Senyum dan tawa adalah anugerah dari Tuhan pencipta langit 6. Perasaan pesimis
dan bumi yang patut kita syukuri.Tertawa menyembuhkan penyakit
Jadi, tertawalah selagi Anda masih bisa melakukannya. Dalam Kitab Suci ditulis bahwa ”hati yang gembira adalah obat 

yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan 
                  Diambil dari : Majalah Dokter Kitatulang”.

Selvi Natalia kelas IX.2 siswa SMP 
Kristen Petra 5 membuktikan 

kepiawaiannya dalam bidang komputer 
sebagai juara I pada ajang Lomba 
Komputer IT FIESTA - PETRA CUP   

Kategori K (SMP Kelas IX) bersama 
Rynaldi Maydrian Lauren Kelas VIII.1 

yang berhasil memperoleh juara III 
Kategori J (SMP kls VIII). Acara lomba 
diselenggarakan oleh BSW dan PPPK 
Petra   pada tanggal 18 Maret 2009. 

Kesuksesan ini berkat bimbingan Bapak 
Deni Hartanto dan Bapak Rico.

Sabtu, 14 Februari 2009 bertepatan dengan hari Valentine 
bertempat di  Taman Remaja Surabaya tim Paduan Suara 
SMP Kristen Petra 5 berhasil menjadi penyaji terbaik 10 
besar ( Nonranking ) jenjang SLTP yang diselenggarakan 
oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kesuksesan ini berkat 
bimbingan Bapak Novelius dan Ibu Rina.  Pada kesempatan 
itu Kepala Sekolah Dra. Hariati Santoso, M.Pd dan beberapa 
guru juga hadir memberikan dukungan dan motivasi 
kepada tim.

penyaji terbaik 
 Lomba Komputer 

senior high school



Minggu, 22 Februari 
2009 bertempat di 
Universitas Airlangga 
kembali sang  jawara 
Matematika dari SMP 
Kristen Petra 5 atas 
nama Ronald Kurniawan Tj. kelas IX.3 dan 
Handita Reksi D. kelas IX.4 membuahkan hasil 
yang gemilang sebagai juara I dalam kegiatan 
yang bertajuk Olimpiade Matematika 2009 
Tingkat SMP sederajat se-Jawa Timur yang 
diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa 
Departemen Matemetika UNAIR. Tidak henti-
hentinya kedua anak tersebut mengucap 
syukur kepada Tuhan dan berterima kasih 
kepada kepala sekolah, guru-guru, orang tua, 
dan seluruh  teman yang mendukung mereka. 

Sabtu, 14 Maret 2009 bertempat di 
SMA Kristen Petra 1 Raoulian Irfon 
dari kelas VII.7 SMP Kristen Petra 5 
menyandang gelar juara III Lomba 
Solo Vokal Lagu Rohani Tingkat 
Kota Surabaya. Dengan senyum 
khasnya Roulian menunjukkan trofi 
penghargaan kepada Kepala 
sekolah Dra. Hariati Santoso, M.Pd.

Ho Jusuf Muktiwijaya, siswa kelas 
IX.D SMP Kristen Petra 2 Surabaya berhasil 
meraih Juara III Lomba IT Fiesta Petra Cup, 
Kategori K (SMP Kelas IX) diselenggarakan 
oleh BSW bekerja sama dengan PPPK Petra 
Surabaya. Babak Final bertempat di Kantor 
Sekretariat PPPK Petra, Jalan HR. Muhamad 
Kav 108 Surabaya, pada tanggal 18 Maret 
2008.

 KOMPUTER IT FIESTA PETRA CUP 
 

Memboyong Piala Bergilir

Piala Bergilir dari SMA Negeri 5 Surabaya kembali diboyong ke SMP 
Kristen Petra 5 pada tanggal 22 Maret 2009 setelah tahun kemarin 
lepas. Hal ini sebagai bukti bahwa tahun ini SMP Kristen Petra 5 sebagai 
juara umum dalam kegiatan yang bertajuk SMALA SCIENCE AND 
ENGLISH COMPETITION 2009. Anugerah dari Tuhan ini hasil kerja keras 
dari beberapa tim sebagai berikut: 
- Juara 1 Bidang Matematika – Fisika atas nama Ronald Kurniawan Tj. 
Kelas. IX.3 dan Handita Reksi D. kelas IX.4
- Juara II English Division  atas nama Alfredo Karsten Loppies Kelas. IX.6 
dan Alexander Andre Agassi Kelas. IX.6
- Juara Harapan II English Division atas nama Clairine Ca,o Kelas. IX.6 dan 
Go Lucia Natalie Kelas. IX.1
- Juara Harapan I Bidang IPU  atas nama Alfredo Karsten Loppies Kelas. 
IX.6 dan Andreas Rahardjo Kelas. IX.6
Rasa syukur kepada Tuhan tak henti-hentinya mereka ucapkan. 
Kesuksesan ini hasil  gemblengan dari Bapak Wowok, Ibu Endang Sri 
Hartuti, Ibu Apriyani, dan Ibu Veronica SSU. 
Terima kasih Tuhan atas Berkat-Mu untuk kami, untuk SMP Kristen Petra 
5. Hidup P5 sukses Travejes.

OLIMPIADE BAHASA INGGRIS

Pada olimpiade Bahasa Inggris  tingkat  
SMP se-Jawa Timur yang diselenggarakan 
oleh SMA Kristen Petra 1 Surabaya pada 
hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2009, Michelle 
Ngu Sien Enn, siswa kelas IXB SMP Kristen 
Petra 2 Surabaya berhasil meraih Juara I. 
Keberhasilan ini tentu saja merupakan 
sebuah upaya dan kerja keras yang 
d i lak uk an M ichel le ,  k arena  pada 
Olimpiade tahun lalu Michelle hanya bisa 
menduduki Juara II.

senior high school

TIP’S & Kesehatan

S
eringkali tidak menyadari bahwa betapa banyak manfaat Melalui berbagai penelitian secara ilmiah ditemukan bahwa 
yang kita dapatkan dari tertawa. Para ahli di bidang pada saat seseorang tertawa lepas, maka kadar hormon 
psikologi setuju bahwa tertawa dapat memmberikan kortisol akan menurun, sedangkan hormon endorfin 

manfaat untuk kesehatan. Seorang Psikolog Kesehatan, meningkat. Endorfin ini baik untuk otak dan membuat kita 
Norman Cousin menyarankan seseorang untuk tertawa paling menjadi tenang.
tidak sepuluh menit sehari. Melalui penelitian beberapa ahli, ada manfaat tertawa bagi 
Lee Berk,DrPH, seorang profesor di bidang Patologi, melalui kesehatan, antara lain :
penelitiannya, berhasil menemukan bahwa mereka yang 1. Menyehatkan jantung
menyaksikan video humor mengalami penurunan kadar 2. Menurunkan tekanan darah
hormon stres dan peningkatan fungsi kekebalan tubuh. 3. Meningkatkan antibodi/ kekebalan tubuh

4. Mempercepat penyembuhan penyakitTidak Tertawa Memicu Berbagai Penyakit
5. Menurunkan rasa nyeriSeseorang yang mengalami stres akan mengganggu 
6. Meningkatkan daya tahan tubuhkeseimbangan hormon dalam tubuh. Hormon Kortisol akan 
7. Mencegah aterosklerosis (pengumpulan kerak dalam meningkat, bila dalam kadar tinggi dapat menimbulkan 

pembuluh darah)berbagai masalah, antara lain :
1. Peningkatan tekanan darah Buat Agenda Tertawa
2. Mengganggu jantung Mengingat manfaat yang cukup banyak dari tetawa, 
3. Merusak struktur otak tidak ada salahnya jika kita membuat agenda tertawa untuk 
4. Menstruasi tidak teratur, kebugaran tubuh. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan 
5. Pola makan berubah, agar tidak ada satu hari pun tanpa ada momen tertawa, antara 
6. Gangguan tidur, lain :
7. Gangguan lambung, 1. Membuat humor ringan saat istirahat.
8. Diare 2. Mencatat acara komedi di TV

3. Mengagendakan tertawa saat berkumpul dengan Beberapa keadaan yang dapat memicu peningkatan 
teman atau keluargakortisol :

4. Bercerita lucu1. Kondisi cemberut, jarang tersenyum dan tertawa
5. Menonton film komedi bersama keluarga.2. Kondisi ketakutan
Hidup penuh senyum dan tawa akan menyegarkan tubuh. 3. Kondisi marah berkepanjangan
Tawa yang tampaknya sepele dan berlangsung sesaat, ternyata 4. Gaya hidup stres
punya pengaruh yang dapat bertahan cukup lama.5. Depresi
Senyum dan tawa adalah anugerah dari Tuhan pencipta langit 6. Perasaan pesimis
dan bumi yang patut kita syukuri.Tertawa menyembuhkan penyakit
Jadi, tertawalah selagi Anda masih bisa melakukannya. Dalam Kitab Suci ditulis bahwa ”hati yang gembira adalah obat 

yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan 
                  Diambil dari : Majalah Dokter Kitatulang”.

Selvi Natalia kelas IX.2 siswa SMP 
Kristen Petra 5 membuktikan 

kepiawaiannya dalam bidang komputer 
sebagai juara I pada ajang Lomba 
Komputer IT FIESTA - PETRA CUP   

Kategori K (SMP Kelas IX) bersama 
Rynaldi Maydrian Lauren Kelas VIII.1 

yang berhasil memperoleh juara III 
Kategori J (SMP kls VIII). Acara lomba 
diselenggarakan oleh BSW dan PPPK 
Petra   pada tanggal 18 Maret 2009. 

Kesuksesan ini berkat bimbingan Bapak 
Deni Hartanto dan Bapak Rico.

Sabtu, 14 Februari 2009 bertepatan dengan hari Valentine 
bertempat di  Taman Remaja Surabaya tim Paduan Suara 
SMP Kristen Petra 5 berhasil menjadi penyaji terbaik 10 
besar ( Nonranking ) jenjang SLTP yang diselenggarakan 
oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kesuksesan ini berkat 
bimbingan Bapak Novelius dan Ibu Rina.  Pada kesempatan 
itu Kepala Sekolah Dra. Hariati Santoso, M.Pd dan beberapa 
guru juga hadir memberikan dukungan dan motivasi 
kepada tim.

penyaji terbaik 
 Lomba Komputer 

senior high school



Peluit dibunyikan tanda upacara akan dimulai.
Hari Sabtu, 14 Maret 2009 siswa SD Kristen Petra 1 yang 
tergabung dalam kegiatan ekskur Pramuka berkumpul di 
lapangan  untuk mengikuti upacara pembukaan   
Perkemahan Satu Hari / Persari.
Kegiatan tersebut diikuti oleh siswa kelas III, IV, dan V yang 
diawali dengan upacara , pengucapan Janji Pramuka , 
penyematan tanda dan atribut pramuka.  Siswa mengikuti 
kegiatan tersebut dengan antusias, di antaranya : membuat 
simbol – simbol pramuka , panjat tali , merayap dan 
sebagainya.
Sebelum kegiatan dimulai siaga maupun penggalang 
mendapat arahan dari kakak pembina masing – masing. 
Tujuan diadakan kegiatan tersebut :
- Untuk melatih kemandirian dan kepemimpinan siswa.
- Agar siswa mampu bekerja sama dengan orang lain.
- Terampil dan cekatan dalam kepramukaan.
- Menambah pengetahuan individu maupun kelompok
- Siswa mampu bersosialisasi dan saling tolong menolong 
dengan orang lain.

PERSARI 

Siagaaa, ...Penggalaaaaaaaang 

Ibu Winarni V.,S.Pd. mengajarkan mata pelajaran 
IPA di kelas VI D dengan melakukan praktik 
membuat ketapel untuk membuktikan pengaruh 
gaya terhadap gerak benda. Semua siswa 
melakukan percobaan dengan hati-hati dan 
antusias agar tidak terluka dan hasilnya bagus.

 Dua orang siswa kelas V yang mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler tiwisada sedang berlatih menolong orang 

yang patah tulang pada lengan dengan menggunakan 
bidai dibantu oleh Zr. Henny. Kegiatan ini bertujuan agar 

siswa terampil dan cekatan dalam PPPK (Pertolongan 
Pertama Pada Kecelakaan).

Agar anak didik kelas VI (praremaja) 
tidak terlibat dalam NAPZA dan 
mengenal secara benar perihal seks, 
maka sekolah SD Kristen Petra 10 
mengundang dr. Hendy Kharisma, M.B.A 
dan dr. Titik Sunaryati untuk 
memberikan ceramah sebagai bekal 
mental dalam tumbuh kembang anak ke 
arah perkembangan yang positif. Dalam 
sesi tanya jawab siswa-siswi dengan 
antusiasnya bertanya tentang semua hal 
yang belum mereka ketahui.

iswa kelas V ABC mempelajari 
materi IPA tentang kenampakan Salam.Para siswa mendapat 

informasi bahwa kenampakan alam dapat 
mengalami perubahan karena perubahan 
dari dalam dan dari luar bumi. Untuk 
lebih memahami, para siswa dalam 
kelompok mencoba membuat gunung 
meletus dengan bahan-bahan dari 
pasir,botol plastik,pewarna, dan soda kue. 
Setelah mereka mengatur sesuai dengan 
pola yang dijelaskan, mulailah mereka 
mencoba dan  dengan penuh rasa ingin 
tahu mereka sangat bersemangat, apalagi 
ketika melihat luapan lahar buatan keluar 
dari mulut botol

elajaran sejarah kadang-kadang dirasakan kelompok-kelompok, kemudian mereka berbagi tugas 
membosankan bahkan kurang diminati oleh untuk memerankan tokoh-tokoh sebagai Ir.Soekarno, Panak-anak, apalagi bila disampaikan oleh guru Ibu Fatmawati,dll. Ada beberapa hal yang dapat 

secara monoton, dalam arti hanya dengan metode diambil dari penggunaan metode ini yaitu secara tak 
ceramah saja. Untuk menyikapi hal tersebut, para guru langsung situasi belajar menjadi lebih menyenangkan 
mencoba mengemas pelajaran sejarah dengan dan siswa mampu menyerap materi dengan baik, dan 
mencoba menyampaikan materi tentang “ Proklamasi yang lebih penting belajar dengan sistem PAIKEM. ( 
Kemerdekaan “ dalam bentuk role playing/bermain Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif 
peran dan sosiodrama. Para siswa terbagi dalam Menyenangkan ) berhasil.

etelah mempelajari tentang energi panas pada 
bulan Februari 2009, siswa kelas III ABC belajar 
lagi tentang energi gerak yaitu dengan belajar S

memahami tentang manfaat energi gerak dalam 
kehidupan sehari-hari. Kemudian para siswa belajar 
membuat layang-layang mini untuk lebih mengerti 
tentang manfaat energi gerak dalam kehidupan sehari-
hari
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Untuk mengurangi dampak penumpukan 
sampah dan peduli pemanfaatan kembali 
sampah, siswa kelas V SD Kristen Petra 11 
Surabaya memanfaatkan barang bekas dalam 
pelajaran Seni dan Budaya.
Mereka memanfaatkan kardus bekas dan 
kemasan plastik bekas detergen / snack / mie, 
dsb, untuk membuat hiasan dinding atau alas 
vas bunga.

  
siswa kelas V
Life skill
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3  Ilon eon G na an (J r I  kelomp  D k as I )

Lomba Komputer : 
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ebagai siswa memiliki tugas pokok belajar. Namun di samping belajar, 
mereka harus memiliki yang namanya keterampilan. Zaman sekarang Syang dibutuhkan bukan hanya orang yang memiliki kepandaian saja, 

melainkan keterampilan juga dituntut. Guru kelas V A SD Kristen Petra 5: Nanik 
Susilowati memberikan keterampilan berupa menyeterika baju.  Dengan tujuan 
siswa dapat menyeterika baju dengan benar dan mendapatkan hasil yang baik 
serta rapi. Hal ini dapat dilakukan di rumah ketika pembantu atau orang tua 
sibuk. Ketika siswa dapat melakukan hal ini berarti  responsibility dilakukan.

BARANG BEKAS
PEMANFAATAN 

elementary school

SANG JUARA UMUM LOMBA KOMPUTER ANTAR SD PPPK PETRA
Pada tanggal 26 Februari 2009 bertempat di kantor Direktorat 
Pendidikan dan Puslitbang PPPK Petra Surabaya telah 
diselenggarakan lomba komputer antar-SD PPPK
Petra. SD Kristen Petra 12 Sidoarjo berhasil meraih juara umum 
pada lomba yang delenggarakan oleh BSW (Bangun Satya 
Wacana) Surabaya. 
Siswa yang berhasil meraih juara (dari kiri ke kanan) Celine 
Anjanette (kelas VIA), Amelixian Kristin (kelas IA), Joshua 
Kurniawan (kelas IA) dan Hemawidya Lieanto (kelas VIB). 
Selamat ya teman-teman! Tingkatkan terus kemampuan dan 
prestasimu!

SANG JUARA 
OLIMPIADE 
MATEMATIKA

Rafelia Ikhwan
Adalah seorang siswa kelas VB 
SD Kristen Petra 12 Sidoarjo, 
yang telah berhasil 
memenangkan kejuaraan 
tingkat Kecamatan Sidoarjo 
pada Olimpiade Matematika 
yang bertempat di SDN Lebo 
pada tanggal 21 Februari 2009. 
Rafelia juga berhasil merebut 

juara ke I Olimpiade Matematika di tingkat Kabupaten yang 
dilaksanakan Diknas Kabupaten Sidoarjo, tanggal 25 Februari 
2009. Oleh karena keberhasilannya di tingkat Kecamatan dan 
Kabupaten Sidoarjo inilah, kini Rafelia berhak mengikuti Olimpiade 
Matematika di tingkat Provinsi Jawa Timur, yang bertempat di 
kantor Diknas Kanwil Jatim - Surabaya pada tanggal 25 Maret 
2009. Kita mendukung! Lanjutkan!

 (Membaca, 
Menulis, dan 

Berhitung 
Permulaan) 

Juara 
MMBP

Arnold Sidi Prasetija
Siswa SD Kristen Petra 12 yang telah berhasil 

memenangkan lomba MMBP (Membaca, 
Menulis, dan Berhitung Permulaan) yang 
diselenggarakan oleh Diknas Kecamatan 

Sidoarjo pada tanggal 5 November 2008. 
Keberhasilannya mendapat juara I tingkat 

Kecamatan ini, ternyata diikuti 
kemenangannya merebut juara I di tingkat 
Kabupaten yang dilaksanakan di SDN Jati – 

Sidoarjo pada tanggal 8 November 2008.
Arnold juga memiliki segudang prestasi lain, 
beberapa di antaranya adalah Juara IV pada 

lomba menggambar bertema “Lingkungan 
Hidup” yang diselenggarakan oleh UK Petra - 

Surabaya, Juara I lomba mewarai kategori B 
(6-11thn) di acara “Kompas Gramedia Fair” - 
Gramedia Expo tanggal 15 Maret 2009, dan 

pada tanggal 22 Maret 2009, Arnold juga 
memenangkan Juara ke-1 dalam lomba 

mewarnai yang dilaksanakan BG Junction 
dengan tema “Surabayaku Bebas Banjir”. 

Selamat ya Arnold! Kembangkan terus talenta 
dan prestasimu! Tuhan memberkati.

ANTAR SD KRISTEN PETRA
LOMBA KOMPUTER 

Christopher Nathanael siswa kelas VA pada 
bulan Maret berhasil meraih juara II antarsiswa 

kelas V.  Dia sangat bangga dengan
prestasi yang telah dicapainya, dia tidak 

menyangka ternyata di saat kelemahannya kuasa 
Allah nyata dalam dirinya. Waktu itu dia sedang 

sakit sich.  Selamat yach Christopher !!!!

elementary school
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Mengenalkan konsep mengukur benda cair dengan gelas 
ukuran kepada siswa sekaligus dijelaskan  bahwa zat cair bila 
dipindah  di tempat lain, maka bentuknya seperti tempat 
yang ditempati dan banyaknya zat cair yang dipindah tersebut 
tetap sama tidak berubah. Jika sirup yang banyaknya 100 ml. 
dipindahkan ke gelas ukuran dari gelas ukuran yang kecil 
sampai besar yang dipegang tiap-tiap anak banyaknya akan  
tetap sama 100 ml. dan akan bertambah bila sirup anak yang 
satu ditambahkan ke anak yang lain, maka di gelas ukuran 
akan terlihat berapa banyaknya sirup seluruhnya. 
Wah.....................asyik ya...!
“Bu...biasanya gelas ukuran ini dipakai untuk apa saja ya ???” 
“Oh..... begini anak-anak biasanya dalam keseharian gelas ini 
dipakai oleh mama untuk mengukur banyaknya air, susu atau 
santan  (yang bentuknya cair) yang diperlukan saat membuat 

kue misalnya”. “Mmmmm...... jadi biar ndak kebanyak kan air 
ya bu”, “betul, anak pintar”. “Mmmm.... apa mamaku sudah 
punya di rumah ya............ jangan-jangan belum? Nanti aku 
beri tahu ah............”
Kalau untuk mengukur benda padat tidak menggunakan gelas 

ukuran, tetapi timbangan atau yang lain kita kenal dengan nama 
neraca. “Bu....itu aku pernah melihat  di toko perhiasan mamaku”. 

“Ya ...ya.... betul nak, alat ini memang  dipakai untuk mengukur 
beratnya perhiasan”. “Bisa untuk mengukur berat badan ndak 

ya bu ???” “Bagaimana anak-anak menurut kalian kira-kira 
alat ini bisa nggak ya ???”, “Ndakk bisa, bisa rusak, tidak 
kuat”. “Ya......memang tepat apa yang kalian sampaikan, 
untuk mengukur berat badan timbangan yang dipakai beda 
lagi tidak menggunakan alat seperti di atas, tetapi kita 

menggunakan timbangan khusus berat badan”.” Oh.......... 
jadi begitu, beda-beda, tidak sama ya bu”, “betul........ pintar 
sekali”. “Oh............kini aku sudah tahu”.

Ke Toko Buku 
Petra Togamas

Learning by DoingLearning by Doing

Selasa. 17 Maret 2009 
merupakan hari yang istimewa 
bagi siswa kelompok B TK Kristen 
Petra 5.   Di hari itu siswa 
kelompok B mengunjungi toko 
buku Petra Togamas dengan wajah dan sabar untuk membayar barang yang 
ceria dan  antusias terlihat dengan telah dipilih untuk dibeli. , walaupun antrean 
jelas. Eh…perjalanan yang tak terlalu panjang, anak-anak sabar menanti giliran 
jauh membuat anak-anak  cepat tiba di sambil melihat-lihat barang yang ada di dekatnya 
tempat , kegembiraan semakin lengkap , anak- lho... . Wah … Anak-anak tak sabar untuk segera 
anak disambut dengan hiburan atraksi  sulap. Usai membuka buku yang dibeli dan ingin tahu isi cerita buku 
acara sulap, siswa diajak turun ke toko buku untuk tersebut. Setelah semua siswa membeli buku, anak-anak 
membeli buku sesuai dengan keinginan  anak masing- segera kembali ke sekolah. Tak sabar deh, ingin 
masing.  Wah bukunya buaaaanyak ya…… aku pilih yang menceritakan pengalaman yang menyenangkan kepada 
mana ya, ada buku cerita anak, buku mewarnai, buku mama di rumah. Oh….senang sekali hari ini, kapan-kapan 
berhitung dan macam-macam alat tulis semua ada . Aku aku mengajak mama berkunjung kembali ke toko buku 
mau yang ini, aku mau yang itu, mereka tampak Petra Togamas. Daripada uang dibelikan makanan dan 
bersemangat untuk memilih buku yang disenangi, tetapi mainan lebih baik digunakan  untuk membeli buku, 
cukup nggak ya…….uangku???. Anak-anak belajar  karena dapat menambah  pengetahuan kita  , teman-
mencukupkan diri  sesuai  dengan uang yang dimiliki. teman... betul kan...! Terima kasih Tuhan untuk 
Akhirnya mereka antre dengan tertib di kasir yang ramah kesempatan  yang Tuhan berikan kepada kami saat ini  
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Pada tanggal 28 Februari 2009 TK Kristen Petra 13    
(TK B) mengadakan kunjungan ke Toko Buku Petra 
Togamas dengan maksud agar siswa dapat melihat 
secara langsung begitu banyak buku yang ada dan 
perlu dibaca, sehingga dari hal tersebut dapat 
menstimulasi minat baca sejak dini. Selain itu mereka 
dapat membeli buku secara langsung dan bertransaksi. 
Tetapi ada kegiatan lain yang tidak mereka duga 
sebelumya selain melihat dan membeli buku yaitu 
membuat kreasi basah dengan menggunakan stempel 
yang terbuat dari kentang dengan berbagai bentuk dan 
cat pewarna. Sungguh tampak serius saat mereka 
mendengarkan penjelasan bagaimana cara membuat 
kreasi basah tersebut, tetapi saat mereka 
melakukannya mereka tampak enjoy dengan apa yang 
mereka kerjakan sampai tidak terasa waktu sudah 
sangat siang. Dari seluruh kegiatan di atas terlihat 
bahwa melakukan sesuatu yang baru ternyata sungguh 
menyenangkan........ 

Petra Togamas 

tulah slogan yang sering kita dengar dan baca. apa pun 
Disiplin juga merupakan salah satu value yang yang 
diterapkan di seluruh sekolah PPPK Petra karena kita I

memang disiplin akan membuat segala sesuatu berjalan katakan 
dengan rapi, teratur dan terorganisasi, namun disiplin akan 
sering dianggap sesuatu yang tegas, kuat , tanpa mendapat 
kompromi, kadangkala ada unsur kemarahan, dan respons 
bahkan mungkin kasar bagi sekelompok orang. Tetapi yang positif 
saat kita bersama dengan anak-anak TK kedisiplinan karena 
jangan sampai terkesan seperti yang telah disebutkan di mereka 
atas. Cobalah menggunakan pendekatan yang lain yakin bahwa 
karena kedisiplinan juga bisa diterapkan dengan sopan, apa yang kita 
santun, arif, bersahaja, penuh dengan keakraban dan imbau, 
senyuman. Hal tersebut akan menjadi stimulasi yang anjurkan atau 
sangat baik dan kuat bagi  anak-anak, karena mereka sarankan 
akan menerima “kedisiplinan” bukan sebagai aturan adalah untuk 
yang tentunya terkesan mengikat dan terpaksa untuk kebaikan 
dilakukan, melainkan suatu hal yang selalu mereka mereka. Hal 
butuhkan sehari-hari di mana pun mereka berada. tersebut yang 
Kedisiplinan menjadi “perhiasan” yang selalu mereka selalu kami       
banggakan dan dengan rela hati mereka mendisiplinkan usaha lakukan kepada peserta didik setiap hari.  Apabila 
diri mereka sendiri. Keakraban yang penuh dengan kasih kedisiplinan dapat dilakukan oleh anak-anak TK dengan 
dan senyum yang tulus dan tetap bersahaja saat baik maka kita akan melihat hasilnya dua puluh tahun 
bersama dengan anak-anak adalah “jarum” yang siap mendatang, Indonesia akan mengalami progres yang 
untuk menginjeksikan kedisiplinan kepada peserta didik. luar biasa dalam banyak hal dan tentunya penuh dengan 
Saat anak-anak merasa nyaman dan akrab dengan kita, keakraban, senyuman, kasih, dan bersahaja. Amin.

“Disiplin adalah kunci kesuksesan” 
 TK Kristen Petra 13 

 Kreasi Basah
di

Ibu guru memberi tahu kami ada berbagai jenis 
pekerjaan. Ada yang menjadi pilot, petani, nelayan dan 
lain-lain. Ternyata di sekolah kami tidak hanya ada 
pekerjaan sebagai guru, tetapi ada dokter, suster, satpam, 
pesuruh, dan juga penjual kantin untuk kakak SD. Mereka 
saling membantu supaya kegiatan di sekolah dapat 
berjalan dengan baik. Ternyata dokter itu ada macam-
macam teman…..Ada dokter gigi, dokter umum, dan lain-
lain. Di sekolah kami ada dua dokter dan dua suster, 
namanya dr. Atik, drg. Gita, Zr. Henny, dan Zr. Endang. 

Suatu hari kami diajak bu guru ke sebuah ruangan 
kecil. Di sana  ada barang yang belum pernah kami lihat 
sebelumnya. Ada kursi aneh dengan lampu dan kran air di 
sebelahnya. Teman-teman pernah lihat nggak???? Kata bu 
guru kursi itu khusus dipakai oleh dokter gigi saat merawat 
pasiennya. 

Selain kursi besar itu, ada timbangan badan untuk 
mengukur berat dan tinggi badan kami.  Hari itu dokter 
Atik memakai  senter  untuk memeriksa kebersihan mulut 
dan telinga kami, juga memakai alat yang dipasang di 
telinga, sambil menempelkan ujung yang bulat di dada 
kami. Apa yang didengar bu dokter ya????? Kata bu guru 
nama alat itu stetoskop. 
Wow…ternyata barang yang digunakan dokter banyak 
ya…Teman- teman, sekarang aku tidak takut lagi kalau 
diajak ke bu dokter  dan jadi tahu aku harus rajin merawat 
gigi dan badanku agar sehat selalu.

Oh ya teman-teman…ada yang lupa !!! Ruangan yang 
dipakai bu dokter untuk memeriksa kami itu namanya 
ruang UKS.

Bertemu Dokter di Sekolahku

Hi hi hi .... lucu banget ya gaya monyet itu! Celetuk 
beberapa anak yang sedang asyik dan terpesona 
menonton pertunjukan topeng monyet. 
Ada banyak atraksi yang ditunjukkan oleh topeng 
monyet, antara lain : mengendarai sepeda motor, 
memakai topeng reog, menarik gerobak, dan menjadi 
tentara..... sampai-sampai ada anak juga lho yang 
terbengong-bengong. 
Anak-anak tampak gembira sekali menonton 
pertunjukan ” Si Monkey ” , tetapi karena waktunya 
sudah habis, Bapak Arifin dan Si Monkey harus 
segera meninggalkan sekolah, padahal anak-anak 
masih ingin menonton : lagi ... lagi ... lagi Pak ....! 
Akhirnya bu guru menghibur anak-anak dengan 

mengatakan : lain kali topeng 
monyet kita panggil lagi.
Daaag .... Monkey ! Terima 
kasih ya, sudah membuat 
kami senang.

Pertunjukan 
TOPENG 
MONYET

oDr ong, doong, doong, doong .... 
o

doong do ng 
g .doon  . ... 

Terdengar suara gendang bertalu-talu di 
halaman TK Kristen Petra 12, disusul 
kemudian suara Bapak Arifin :” Si Monkey 
pergi ke pasar !” yang disambut gelak tawa 
dan tepuk tangan riuh anak-anak.

Seorang dokter tua di kota kecil akhirnya berlibur.       
Ia menugasi anak laki-lakinya, yang baru saja lulus 
sekolah kedokteran, untuk menjaga pasiennya. 
Saat sang ayah pulang, ia bertanya pada anaknya 
apakah terjadi sesuatu yang tidak biasa?.
“Aku menyembuhkan penyakit Nyonya Ida yang sudah 
dideritanya selama tiga puluh tahun," jawab sang anak 
dengan bangga.
Ayahnya marah, "Penyakit nyonya itu yang 
membuatmu bisa sekolah selama ini sampai lulus 
sekolah kedokteran! Kok malah kamu sembuhkan, 
kamu itu gimana?”

Sumber: The Treasury of Clean Jokes

Bertemu Dokter di Sekolahku
TK Kristen Petra 10
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M
emasuki tahun 2009 ini 
gedung TK dan SD Kristen 
Petra 7 yang berada di Jalan 

Kalianyar mengalami proses pembangunan 
gedung baru. Gedung lama yang dinilai sudah 
tidak sesuai lagi untuk gedung sekolah ini sudah 
dirobohkan. Saat ini proses pemasangan tiang - 
tiang pondasi bangunan .sedang berlangsung. 
Di atas tanah itu sedang  dibangun gedung TK 
dan SD Kristen Petra 7 dengan desain dan layout 
yang lebih memenuhi syarat sekolah.  
Pembangunan yang dimulai bulan Februari 
2009 ini ditargetkan selesai dalam waktu satu 
tahun.

G edung TK ,  sebuah bangunan 
bertingkat tiga akan dibangun dengan fasilitas 
yang terdiri atas delapan ruang Kelas, ruang 
Musik, ruang Tari, ruang Gambar, ruang 
Olahraga, ruang Perpustakaan, ruang Komputer, 
ruang UKS, ruang Makan Siswa, ruang Kegiatan 
Bermain Bebas (KBB), ruang Serbaguna, Taman 
Lalu Lintas, serta Kolam Renang. 

Gedung SD,  sebuah bangunan 
bertingkat lima akan dibangun di sebelahnya, 
dengan fasilitas yang terdiri atas 24 ruang Kelas, 
ruang Musik, ruang Paduan Suara, ruang Lukis, 
ruang Tari, ruang Tiwisada, ruang Laboratorium, 
ruang Media, dan ruang-ruang lain seperti yang 
ada di TK. Luas bangunan gedung TK dan SD ini 
adalah 10.258 m2 dan dibangun di atas lahan 
seluas 7.162 m2.

  Lahan parkir mampu menampung 140 buah mobil, dan akses 
mobil pengantar siswa akan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak 
menimbulkan antrean panjang pada waktu menuju dan meninggalkan 
drop off area. Dengan demikian, diharapkan dapat mengatasi kemacetan 
lalu lintas yang selama ini menjadi kendala/masalah di kompleks sekolah 
dan mengurangi dampak yang merugikan lingkungan.

Diharapkan dengan selesainya gedung yang baru ini, TK dan SD 
Kristen Petra 7 akan lebih memadai sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat masa kini. Mari kita dukung dan doakan agar proses 
pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan menjadi 
berkat bagi peserta didik kita. 
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honesty
respect
responsibilty

Desain bangunan ini dibuat sedemikian rupa sehingga 
membuat siswa lebih betah berada di sekolah, dan suasana gedung 
sekolah ini lebih menggairahkan untuk belajar dan membaca karena 
semua ruang kelas dan ruang lainnya akan memakai pendingin ruangan 
(AC). Kantin Sekolah yang luas, dan untuk sarana naik ke ruang-ruang 
yang ada di lantai lima para siswa SD disediakan lift.

7

SD Kristen Petra 7

TK  Kristen Petra 7

Pembangunan 

Gedung TK dan SD Kristen Petra 7, Kalianyar


