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SMP Kristen Petra 1 : Jl. H.R. Mohamad Kav. 808, Surabaya (031-7311271)
SMP Kristen Petra 2 : Jl. Embong Wungu 2, Surabaya (031-5483662)
SMP Kristen Petra 3 : Jl. Manyar Tirtoasri Raya 1-3, Surabaya (031-5947713)
SMP Kristen Petra 4 : Jl. Monginsidi 100, Sidoarjo (031-8941914)
SMP Kristen Petra 5 : Jl. Jemur Andayani XVII/2, Surabaya (031-8495555)

SMA Kristen Petra 1 : Jl. Lingkar Dalam Barat (031-7347897)
Perumahan Graha Famili, Surabaya

SMA Kristen Petra 2 : Jl. Manyar Tirtoasri Raya 1-3, Surabaya (031-5946966)
SMA Kristen Petra 3 : Jl. Kalianyar 43, Surabaya (031-5344210)
SMA Kristen Petra 4 : Jl. Monginsidi 100, Sidoarjo (031-8921509)
SMA Kristen Petra 5 : Jl. Jemur Andayani XVII/2, Surabaya (031-8436474)
SMK Kristen Petra : Jl. Jemur Andayani XVI/16-18, Surabaya (031-8417391)

SD Kristen Petra 1 :  Jl. W.R. Supratman 46, Surabaya (031-5678624)
SD Kristen Petra 5 :  Jl. Galaxi Klampis Utara 1-3, Surabaya (031-5935252)
SD Kristen Petra 7 :  Jl. Kalianyar 37-41, Surabaya (031-5321383)
SD Kristen Petra 9 : Jl. Jemur Andayani XVII/2, Surabaya (031-8411134)
SD Kristen Petra 10 : Jl. Raya Darmo Harapan Blok PF/2, Surabaya (031-7317695)
SD Kristen Petra 11 : Jl. Dukuh Kupang Timur XII/2, Surabaya (031-5679483)
SD Kristen Petra 12 : Jl. Monginsidi 100, Sidoarjo (031-8941915)
SD Kristen Petra 13 : Taman Asri Utara 59 Pondok Tjandra Indah, (031-8672442) 

TK Kristen Petra 1 : Jl. W.R. Supratman 46, Surabaya (031-5622608)
KB & TK Kristen Petra 5 : Jl. Galaxi Klampis Utara 1-3, Surabaya (031-5936655)
KB & TK Kristen Petra 7 : Jl. Kalianyar 37-41, Surabaya (031-5473460)
TK Kristen Petra 9 : Jl. Jemur Andayani XVII/2, Surabaya (031-8492436)
TK Kristen Petra 10 : Jl. Raya Darmo Harapan Blok PF/2, Surabaya (031-7327385)
TK Kristen Petra 11 : Jl. Dukuh Kupang Timur XII/2, Surabaya (031-5622609)
TK Kristen Petra 12 : Jl. Monginsidi 100, Sidoarjo (031-8963471)
KB & TK Kristen Petra 13 : Taman Asri Utara 59 Pondok Tjandra Indah (031-8681840)  

Pelindung:
Dewan Pengurus PPPK Petra

Pembina: 
Ir. Irwan Santoso, M.T.

Ir. Jimmy Priatman, M.Arch. 
Ir. Suwandi

Redaksi: 

  Puslitbang Pendidikan PPPK Petra

Alamat Redaksi:

Jalan H.R. Mohamad Kav. 808

Surabaya 60226, Jawa Timur

Telepon: (031) 731 4501

Faksimile: (031) 731 4501

 
Website:

www.pppkpetra.or.id

E-mail:
gemapetra@pppkpetra.or.id

gemapetra@yahoo.com

Tak terasa, PPPK Petra telah enam puluh tahun mengabdi di tengah-
tengah masyarakat dalam keikutsertaannya membangun generasi 
penerus bangsa yang maju dan unggul. Dalam rentang waktu tersebut, 
sudah banyak prestasi membanggakan yang telah diraih oleh siswa-
siswi PPPK Petra, mulai dari tingkat kota hingga tingkat internasional, 
baik prestasi akademik maupun nonakademik. Untuk itu, tak ada 
salahnya bila kita sebagai keluarga besar PPPK Petra, ikut merasakan 
kebanggaan karena turut menjadi bagian di dalamnya. Ke depan... 
diharapkan prestasi siswa-siswi PPPK Petra tersebut akan tetap terus 
ada dan menghiasi   ini, khususnya prestasi internasional, 
sehingga akan memberikan penyemangat yang efektif bagi seluruh 
siswa PPPK Petra untuk menjadi generasi penerus yang unggul dan 
andal.

Dalam   edisi April 2011 ini, kami masih menampilkan 
ulasan berita tentang lomba-lomba dalam rangka merayakan HUT ke-
60 PPPK Petra, berita tentang prestasi siswa PPPK Petra dalam 
mengikuti kompetisi-kompetisi di tingkat kota maupun provinsi, serta 
liputan kegiatan belajar aktif siswa di sekolah-sekolah.

Terima kasih kepada pihak sekolah yang sudah mengirimkan materi 
untuk   edisi April 2011 ini. Kirimkan masukan dan saran 
Anda ke alamat redaksi atau melalui e-mail.

Semoga apa yang kami sajikan dapat bermanfaat. Selamat 
membaca!
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aket identik dengan bangunan. Ada pandangan 
bahwa bangunan yang baik adalah bangunan yang 
kuat dari sisi konstruksinya, dan indah dari sisi M

estetikanya. Pendapat itu benar, sebab, hal yang mendasar 
tentang bangunan adalah terletak pada konstruksinya. Jika 
konstruksinya kuat, bangunan itu akan dianggap baik. Dan 
sebaliknya, jika konstruksinya tidak kuat, bangunan itu akan 
dianggap tidak baik.

Untuk itu, SMA Kristen Petra 3 selalu mengirimkan siswa-
siswinya untuk mengikuti lomba maket yang diadakan oleh 
Universitas Widya Kartika Surabaya pada setiap tahunnya. 
Diharapkan dengan adanya lomba ini, para siswa memiliki 
wawasan tentang pentingnya sebuah konstruksi bangunan 
serta pengembangannya. Tahun ini, lomba diadakan pada 
tanggal 10–12 Maret 2011. Yang mewakili SMA Kristen Petra 3 
ada dua tim. Tim pertama beranggotakan Elvina Sukoco dan 
Vincensia Sarwendah. Sedangkan tim kedua, beranggotakan 
Widiasta Adhi dan Regina.

Mulai tanggal 10 Maret 2011, para peserta harus sudah 
menyusun rencana maket yang akan dibuat. Semua bahan dan 
media disediakan oleh panitia, sedangkan peserta tinggal 
memikirkan konsep maketnya, lalu mengaplikasikannya. Seru 
dan menyenangkan. Tiap-tiap kelompok sibuk dengan 
rencananya sendiri-sendiri.

Setelah tiga hari, semua peserta harus menyelesaikan 
maketnya dan dikumpulkan. Selanjutnya, dewan juri 
melakukan penilaian pada hasil karya tiap-tiap kelompok yang 
telah dikumpulkan itu. Hasilnya, tim Elvina Sukoco dan 
Vincensia Sarwendah berhasil meraih Juara I, sedangkan tim 
Widiasta Adhi dan Regina berhasil meraih Juara II. Luar biasa...! 
Atas prestasi ini, mereka berhak atas piala, uang pembinaan, 
serta sertifikat. Selamat...! 

MaketMaket
Building

Design

CompetitionCompetition

anggal 17 Maret 2011, menjadi salah satu hari bersejarah bagi kami 
berdua, Yoko B.W. (XIPA3) dan Indra P. (X-4). Setelah berlatih keras Tdengan bimbingan Bapak Herman dan Ibu Kristin, kami berdua mengikuti 

Olimpiade Biologi Se-Jatim-Bali yang diadakan oleh Fakultas Bahasa dan Sains 
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Lomba ini terdiri atas tiga babak, yaitu babak 
penyisihan, semifinal, dan final. Babak penyisihan dan semifinal merupakan ujian 
tulis, sedangkan babak final menggunakan format cerdas cermat.

Babak I dan II, dapat kami lalui dengan baik. Dari empat puluh tim yang mengikuti 
babak semifinal, ditetapkan lima tim yang berhak maju ke babak final, yaitu tim SMA 
Kristen Petra 1, tim SMA Kristen Petra 2, dua tim dari SMA Negeri Gresik, dan kami, 
tim SMA Kristen Petra 5. Setelah melalui persaingan yang ketat, akhirnya tim kami 
berhasil memperoleh poin tertinggi, dan dinyatakan sebagai Juara I. Puji Tuhan...! 
Semua itu berkat dari Tuhan, dan dukungan dari teman-teman, guru-guru, Ibu Rinto, 
selaku kepala sekolah, serta keluarga. “Just do the best and God will do the rest....“

Olimpiade Biologi Se-Jatim-BaliOlimpiade Biologi Se-Jatim-Bali
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Olimpiade Gebyar Fisika Nasional 

o Macple (Game of Mathematics, Physics, Logic, 
and Chemistry for Industrial Engineering) 2011 Gadalah salah satu kompetisi dalam Ma Chung 

Olympiad yang diselenggarakan oleh Universitas Ma Chung 
Malang, pada tanggal 5–6 Maret 2011. Dalam kompetisi 
tersebut, kami, Andrianto Gunawan (XIIA-4), Cynthia Wijaya 
(XIIA-4), dan Yonathan Cahyono (XIA-5) mewakili SMA Kristen 
Petra 1. Pada babak awal, kami mengerjakan seratus soal 

dengan sebaik-baiknya, dan berhasil keluar sebagai salah satu 
dari sepuluh tim yang lolos ke babak semifinal. Pada babak 
semifinal (rally games), setiap peserta berusaha mendapatkan 
nilai di tiap-tiap pos. Dan akhirnya, kami lolos ke babak final 
yang diadakan pada tanggal 6 Maret 2011. Pada babak final, 
tiap tim harus berinovasi dan mengeluarkan kreativitasnya 
untuk membuat prototipe. Kemudian, kami mempresentasikan 
kepada para juri, dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 
juri. Akhirnya, berhasil meraih Juara III, dan meraih “the best 
product”. Ini semua karena kasih kemurahan Tuhan, sehingga 
kami pulang dengan membawa hasil yang memuaskan.

Masih di event yang sama namun dengan jenis lomba yang 
lain, Alice Gety (X-11) dan Iren Kristanti (XIIS-4) juga meraih 
Juara II dalam Olimpiade 
Akuntansi Ma Chung 
( O A M C ) .  D a l a m  
kompetisi ini, mereka 
bertanding bersama 
lima puluh tim sekolah 
lain yang berasal dari 
Provinsi Jawa Timur dan 
Bali.

MacpleMacpleGoGo

ari Minggu, tanggal 27 Februari 2011, mungkin merupakan salah satu hari 
paling menegangkan bagi Yonathan Cahyono dan Gian Aditya. Setelah Hmelalui serangkaian tahap seleksi, mengalami uji mental yang berat, dan 

rasa deg-degan yang tak keruan, Puji Tuhan... duo siswa SMA Kristen Petra 1 berhasil meraih 
Juara III dalam Olimpiade Gebyar Fisika Nasional Institut Teknologi Sepuluh Nopember 2011. Kompetisi 
tersebut dilangsungkan selama tiga hari. Tanggal 20 Februari 2011, dilaksanakan penyisihan 
untuk menyaring lima ratus tim yang berkompetisi. Materi yang diujikan berasal dari 
hampir seluruh materi fisika kelas X, XI, dan XII, yang berjumlah tiga puluh soal, dan 
dikerjakan dalam waktu 120 menit. Babak semifinal dilanjutkan pada tanggal 
26 Februari 2011. Pada babak ini, para peserta diuji kemampuannya dalam 
memecahkan berbagai problem fisika, yang meliputi kinematika, 
dinamika, dan fluida, dalam bentuk tujuh soal jawaban singkat dan lima 
soal uraian. Setelah melalui proses penantian yang menegangkan, 
akhirnya Yonathan dan Gian berhasil keluar sebagai salah satu finalis 
bersama empat finalis lainnya.

Pada babak final, hari Minggu, tanggal 27 Februari 2011, 
peserta ditantang untuk adu ketangkasan dalam ujian praktikum 
momen inersia, kecerdasan soal tertulis, dan keterampilan 
mempresentasikan mengenai penerapan fisika dalam kehidupan 
sehari-hari. Setelah melalui tahap presentasi dan tanya jawab 
dengan juri pada babak terakhir, akhirnya Gian dan Yonathan 
dapat duduk tenang sembari menunggu pengumuman.

Sungguh berkat Tuhan yang luar biasa, akhirnya Gian dan 
Yonathan keluar sebagai Juara III. “Kami sangat bersyukur, karena 
perjuangan kami tidaklah sia-sia, dan kami berhasil pulang membawa 
kemenangan. Kami berharap dapat melakukan yang lebih baik dan 
meraih Juara I pada tahun mendatang.“
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ntuk meraih prestasi, memang dibutuhkan suatu 
kesungguhan dan kerja keras yang gigih. Dan itu pula Uyang coba dilakukan oleh kedua siswi SMA Kristen 

Petra 2 ini, Felita Tanuprasodjo (XIIA-2) dan Christina Fanny 
(XIIA-6). Di tengah kesibukan untuk persiapan UNAS, mereka 
masih sempat berkompetisi dalam Food Technology Rally 
Games, yang diadakan oleh Fakultas Teknologi Pangan dan 
Pertanian Universitas Widya Mandala Surabaya. Dan mereka 
berhasil meraih Juara II.

Di kompetisi tingkat se-Jawa Timur ini, mereka berhasil 
menyisihkan sekitar enam puluh tim dari berbagai sekolah lain, 
dengan persiapan belajar yang maksimal. Lomba yang diadakan 
pada tanggal 26 Februari 2011 ini, terdiri atas tiga babak, yaitu: 
babak rally, menjawab pertanyaaan, serta presentasi pada 
babak terakhir. Ketiga babak tersebut bukanlah persaingan 
yang mudah, di mana pertanyaan seputar matematika, fisika, 
kimia, serta teori-teori tentang teknologi pengolahan pangan, 
dibahas secara lebih mendalam. Namun, mereka berhasil 
melaluinya dengan baik, yang akhirnya mengantar mereka 
sebagai juara kedua. Dalam lomba yang disponsori oleh produk 
minuman suplemen ini, mereka berhak atas piala, sertifikat, 
uang pembinaan, serta bingkisan dari sponsor. Tentu saja 
pencapaian ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan dan 
bimbingan para guru dalam persiapan lomba mereka. Selamat 
buat Felita dan Christina!

Food Technology

endapat kebahagiaan tidak hanya dapat 
diperoleh dengan rekreasi dan berjalan-Mjalan ke pusat hiburan kota. Hal ini 

dibuktikan oleh siswa-siswi kelas XII SMA Kristen Petra 2 
selama bulan Februari 2011 kemarin. Tampaknya, kegiatan 
kunjungan ke beberapa panti asuhan juga tak kalah 
menyenangkan bagi mereka. Program yang dicanangkan 
oleh sekolah ini, dilaksanakan mulai tanggal 8 Februari 
2011 sampai dengan 26 Februari 2011. Kegiatan ini bukan 
hanya sebagai kegiatan ujian praktik belaka, melainkan 
juga untuk membekali mereka dalam bersosialisasi dengan 
masyarakat lainnya, serta sebagai bentuk ucapan syukur 
mereka atas berkat Tuhan selama ini. Panti asuhan yang 
dikunjungi adalah Panti Asuhan Elpidos, Panti Asuhan Rumah 
Sejati, Panti Asuhan Sejahtera, Panti Asuhan Pondok Hayat, 
Panti Asuhan Samaria, Panti Asuhan Bhakti Luhur, dan Panti 
Asuhan Putra Bala Keselamatan.

Siswa-siswi yang tergabung dalam kelas XII IPA 5, 
berkunjung ke Panti Asuhan Pondok Hayat pada tanggal 19 
Februari 2011. Mereka membuat acara yang menarik, 
panggung boneka pun menjadi gol utama bagi kelas ini. 
Berbagai acara lain yang tak kalah seru juga dihelat oleh kelas 
lainnya, seperti menyanyi, bermain, mengadakan drama, 
outbound, sharing, dan makan bersama. Sungguh suatu hal 
yang indah bagi mereka semua, di mana mereka dapat berbagi 
dengan sesama dan menjalin suatu persahabatan yang baru.

Kubagi Kebahagiaan Kepadamu, Saudaraku...!Kubagi Kebahagiaan Kepadamu, Saudaraku...!

Rally GamesRally Games
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ompetisi bidang fisika 
ya n g  d i a d a ka n  o l e h   
Institut Teknologi Sepuluh K

Nopember pada tanggal 20, 26, dan 
27 Februari 2011 kemarin, akhirnya 
bisa berlangsung dengan baik dan 
berakhir dengan sukacita bagi 
siswa-siswi SMP Kristen Petra 3. 
Dua tim yang dikirim untuk 
mengikuti kompetisi itu berhasil 
meraih dua gelar juara. Tim 
pertama yang beranggotakan Kevin 
Prasetio (IX-6) dan Felicia Alvita T. 
(IX-2), berhasil meraih Juara I. 
Sedangkan t im kedua yang 
beranggotakan Michael Sebastian 
(IX-5) dan Dicky Markus A. (IX-6), berhasil mengikuti dengan 
raihan Juara Harapan I.

Latar belakang diadakannya kegiatan ini adalah untuk 
menggugah pelajar-pelajar SMA dan SMP yang merupakan 
generasi penerus bangsa, untuk memiliki budaya sains dan 
mengaplikasikannya untuk perkembangan teknologi. 
Berbudaya sains tidak hanya diperlukan dalam menyelesaikan 
soal-soal pelajaran, tetapi dengan berbudaya sains, berarti 
membiasakan diri untuk berpikir sistematis dan logis yang 
sangat diperlukan dalam setiap hal. Dalam kompetisi ini, 
peserta dituntut untuk bekerja sama dalam menyelesaikan 
soal-soal fisika tingkat SMA, yang meliputi: mekanika, kalor dan 
termodinamika, optika geometri, listrik dan magnet, 
elektromagnetik, fisika modern dan teori Einsten.

Pada babak penyisihan, hari Minggu, tanggal 20 Februari 

Olimpiade Fisika Nasional 2011

ertempat di Gedung Universitas Jember, pada tanggal 6 Maret 2011, berlangsung 
Olimpiade Matematika tingkat SMP/MTs se-Jawa Timur yang diadakan oleh 
Mathematics Student Club (MSC) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas B
Jember. Saya, Fransisca Andriani (VII-1) mewakili SMP Kristen Petra 2 untuk mengikuti 

lomba tersebut. Puji Tuhan, dalam babak penyisihan saya dapat mengerjakan semua soal 
dengan baik, dan kami lolos ke babak semifinal. Dan pada babak semifinal, saya harus 
mengerjakan soal-soal berbentuk uraian. Setelah berjuang keras menyelesaikan soal-soal 
itu, akhirnya saya berhasil menduduki peringkat tiga, sehingga masuk ke babak final. Pada 
babak final ini, saya dan sembilan finalis lainnya harus mengerjakan soal yang berbentuk 
games psikomotorik dan cerdas cermat. Dan berkat kasih karunia Tuhan Yesus, saya bisa 

meraih Juara IV. Sebagai penghargaan, saya mendapat trofi dan sertifikat dari panitia.  

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

2011, peserta mengikuti tes tertulis berupa soal-soal pilihan 
ganda dan dilanjutkan dengan presentasi materi fisika. Dan 
babak semifinal, dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 26 
Februari 2011, peserta mengerjakan soal-soal isian singkat di 
lembar yang telah disediakan oleh panitia. Dari babak ini, 
diambil lima tim terbaik yang akan bertanding pada babak 
grand final, hari Minggu, tanggal 27 Februari 2011. Babak grand 
final adalah babak di mana peserta harus mengerjakan soal-
soal esai dari panitia dan dilanjutkan dengan babak presentasi.

Dan dengan kerja keras serta perjuangan, Kevin, Felicia, 
Michael, dan Dicky, berhasil melalui semua itu dan 
mempersembahkan prestasi bagi sekolah. Semuanya itu adalah 
semata-mata berkat karunia Tuhan, dan karena kerja sama 
teman-teman maupun pembinaan guru Fisika kami, Bapak Suko 
Rahardjo.

Mathematics Olympiad



adwal pada bulan Maret 2011 kembali padat bagiku, dan aku harus pandai membagi 
waktu untuk belajar di sekolah dan juga jadwal latihan renang yang padat, agar 
semuanya dapat berjalan dengan lancar. Papa selalu ikut mendampingiku ketika berlatih, J

agar aku tetap mempunyai persiapan mental, semangat, dan juga kesehatan yang selalu prima. 
Dalam keikutsertaanku meramaikan Kejurcab pada tanggal 6 Maret 2011 dan Kejurda Renang 
Jatim 2011 yang diadakan di KONI Surabaya pada tanggal 25–27 Maret 2011, aku bersyukur 
masih bisa menyumbangkan medali. Lima medali perunggu untuk Kejurca dan satu medali perak 
untuk Kejurda, tentu semua itu juga membawa harum nama Kabupaten Sidoarjo. Karena 
pencapaian itu, aku akhirnya mendapat kesempatan untuk ikut serta dalam kejuaraan renang di 
Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur, pada bulan Juni 2011 mendatang.

Bukanlah suatu hal yang mudah untuk tetap terus berprestasi di bidang olahraga renang ini, 
karena harus tetap tekun dalam berlatih guna meningkatkan kemampuan. Tidak bisa dipungkiri, 
kalau persaingan antaratlit renang semakin hari semakin ketat saja, namun itu semua merupakan 
suatu tantangan yang harus tetap ditempuh. Perjuangan tanpa doa mustahil hasilnya. Oleh 
karena itu, di setiap kejuaraan renang yang kuikuti, bantuan doa dari keluarga dan teman-teman 
SMP Kristen Petra 5 sangatlah besar artinya bagiku, guna menambah semangat berlomba. 
Kiranya talenta yang telah Tuhan berikan ini bisa menjadi sarana bagiku untuk memuliakan 
nama-Nya, dan juga mengharumkan nama sekolah SMP Kristen Petra 5, amin.

by: Emily

Kuingin terus berprestasi

engan berlatih dan kerja keras, akhirnya kami 
ndmenjuarai IPH Cup 2 , kompetisi bola basket putra 

tingkat SMP, yang diadakan pada tanggal 2 Februari D
2011.  Kami, tim bola basket putra SMP Kristen Petra 1, terdiri 
atas: Christian Yulius (IX-6), Stanford (IX-6), Randy (IX-2), 
Antonius Dwi (IX-4), Bobby A.W. (IX-9), Johan A. (IX-7), Hans K. 
(IX-3), Matthew G. (VIII-3), Erwin W. (IX-1), dan Gerry T. (IX-7). 
Pada babak penyisihan, kami menghadapi lawan-lawan yang 
tidak mudah. Mulai dari SMP Kristen Petra 5, SMP IPH East, 
sampai SMP Santo Yusuf Madiun. Dan pada semifinal, kami 
bertemu dengan SMP Angelus Custos 1, tim yang menjadi 
runner up di DBL Junior 2010, yang pada akhirnya mampu kami 
kalahkan juga. Dan saat yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba 

juga. Kami tampil di babak final dengan menghadapi tim dari 
SMP Santa Clara. Pada saat pertandingan berlangsung, kami 
sempat tertinggal jauh dengan skor 2-16. Namun, kami tak ingin 
menyerah begitu saja dan membuang kesempatan ini, karena 
kami sudah sampai sejauh ini dengan penuh perjuangan. 
Akhirnya, kami bangkit untuk mengatasi ketertinggalan poin. 
Poin demi poin berhasil kami bukukan, pertandingan pun 
berjalan sengit, dan hingga wasit meniup peluit akhir, kami 
berhasil menang tipis dengan skor 49-48, dan menjadi Juara I 

ndIPH Cup 2 . Kami mengucap syukur kepada Tuhan, serta 
berterima kasih kepada coach Timothy. dan teman-teman yang 
selalu memberi dukungan. “Inilah bukti... kami bisa!!!” teriak 
kemenangan dan kebanggaan kami.

07

Berjuang Sampai Menit TerakhirBerjuang Sampai Menit Terakhir
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oree...!!! Teman-teman kelompok B TK Kristen 
Petra 5 berhasil memenangkan lomba balet. 
Mereka meraih Juara I Lomba Balet dalam H

kompetisi yang diselenggarakan pada tanggal 4 Maret 2011, di 
aula SD Kristen Petra 5, dalam rangka merayakan HUT ke-60 
PPPK Petra.

Hebat...! Dengan mengenakan kostum yang berwarna 
merah muda, mereka menari balet dengan cantik dan 
anggun.... Karena penampilan itulah dewan juri akhirnya 
memilih mereka sebagai juara. O,iya... untuk Juara II, diraih 
oleh teman-teman dari TK Kristen Petra 7. Sedangkan untuk 
Juara III, diraih oleh teman-teman dari TK Kristen Petra 13. 
Selamat ya, buat semua pemenang...!

ami awalnya terbentuk dari kelompok cheerleader 
SMP Kristen Petra 1 yang ikut mendampingi tim bola 
basket DBL. Kami berlatih seminggu sekali untuk K

meningkatkan kekompakan, power, ekspresi, dan mental. 
Pada tanggal 4 Maret 2011, kami mendengar kabar untuk 
mengikuti lomba dance di Petra Cup, dan berkobarlah 
semangat kami untuk meraih Juara I. Untuk itu, kami berlima, 
Candy (IX-4), Hendra (IX-4), Steffi (IX-9), Kezia (VIII-8), dan 
Michelle (VIII-8) berlatih lagi, menata konsep, melatih power, 
kekompakan, dan ekspresi, untuk menggapai keinginan kami.

Dan akhirnya, kerja keras dalam berlatih berhasil 
membawa kami untuk meraih Juara I Modern Dance Petra 
Cup, dalam rangka perayaan HUT ke-60 PPPK Petra. 
Sebenarnya, di dalam tim kami, bukan hanya rasa kompak 
yang perlu dimiliki, tetapi juga diperlukan suasana 
kekeluargaan, sehingga rasa kompak itu lebih terjalin. Kini, 
kami mengucapkan terima kasih kepada para guru dan 
teman-teman yang telah mendukung dan mendoakan kami.

Ballet CompetitionBallet Competition

erkat semangat dan ketekunan yang luar biasa tim 
hip hop SMA Kristen Petra 1 dalam berlatih, akhirnya 
pada tanggal 4 Maret 2011, di Aula SD Kristen Petra B

5, mereka mampu menampilkan tariannya di hadapan para 
juri dan penonton dengan penuh percaya diri. Dalam 
kompetisi ini, SMA dan SMK mendapat giliran tampil yang 
terakhir, setelah TK, SD, dan SMP. Dan untuk kategori SMA, 
SMA Kristen Petra 1 mendapat urutan tampil ke-4.

Saat tampil, ternyata performance mereka mampu 
menarik perhatian dewan juri. Dan setelah semua peserta 
selesai tampil, rasa deg-degan muncul saat menunggu 
pengumuman juara. Akhirnya...  Michael P., Gregorius, Ivan, 
Joshua, dan Eriko, dinyatakan keluar sebagai Juara I. Berkat 
raihan ini, selain mendapat piala, mereka juga mendapat 
kesempatan tampil pada perayaan HUT ke-60 PPPK Petra, 
tanggal 29 April 2011, bersama Juara II dan III. Selamat ya!

HUT ke-6
Modern Dance CompetitionModern Dance Competition
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alam rangka memperingati HUT ke-60 PPPK 
Petra, SD Kristen Petra 5 juga turut mengambil Dbagian dalam berbagai lomba yang telah 

diselenggarakan. Salah satunya adalah lomba balet, yang 
diadakan pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2011, di Aula SD 
Kristen Petra 5. SD Kristen Petra 5 diwakili oleh Jennifer 
Hartono (III-C), Michelle Adiyaya (III-C), Celine Iona (V-A), 
Azalia Faustania (VI-A), dan Oktavia Hartanti (VI-D). Mereka 
menampilkan tarian balet dengan kompak, lincah, dan 
penghayatan. Tarian mereka menggambarkan tarian para 
bangsawan yang berkarakter nan anggun dengan kombinasi 
gerakan balet klasik yang rancah dan lembut. Tarian tersebut 
diiringi dengan sebuah lagu yang berjudul “Redetzky 
Marches”.

Berkat pertolongan Tuhan, mereka boleh mengucap 
syukur atas kemenangan diraih. Dengan sukacita, mereka 
menerima piala Juara III. Selamat, ya…! Tuhan memberkati.

emua orang diberi talenta oleh Tuhan. Tuhan 
menginginkan agar talenta yang diberikan-Nya 
dapat kita kembangkan dengan baik dan benar. S

Itulah yang dilakukan oleh para siswi SD Kristen Petra 9 yang 
memiliki talenta menari balet. Karena kecintaannya pada 
balet, Mevina (IV), Della (IV) Calligenia (IV), Anggi (IV), dan 
Tania (V), tertarik untuk mengikuti lomba menari balet yang 
diadakan dalam rangka merayakan HUT ke-60 PPPK Petra.

Untuk mewujudkan ketertarikannya, mereka dengan 
senang hati giat berlatih di bawah bimbingan guru balet. 
Mereka mengikuti arahan dari guru dan menerima masukan 
dari orang lain, serta bekerja sama dengan teman-teman 
dalam satu tim. Hasilnya... cukup memuaskan. Mereka 
mendapatkan Juara II Lomba Balet jenjang SD. Selamat, ya!

Untuk teman-teman yang lain, mari gali dan kembangkan 
talenta yang kita miliki supaya memperoleh prestasi yang 
membanggakan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita 
kepada Tuhan yang telah memberikan talenta tersebut. 
Berusahalah! Maju terus, pantang mundur!!!

uji Tuhan, pada lomba balet tanggal 4 Maret 2011 
kemarin, SD Kristen Petra 1 berhasil meraih Juara I, Pmelalui siswi-siswinya yang bernama: Kelly Wijaya 

(VI-B), Kezia Nathasia (VI-C), Elizabeth (V-A), Auryn L. (IV-A), 
dan Olivia L. (III-C). Dalam menggapai raihan prestasi itu, 
tentunya dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh. Mereka 
mengakui kalau badan terasa pegal dan capai saat berlatih 
keras, tetapi itu semua akan sirna karena kemenangan. Selain 
itu, dengan latihan, akan menambah teknik gerakan dan 
menumbuhkan rasa percaya diri untuk tampil di depan 
umum. Dan dengan ikut kompetisi, akan menambah 
pengalaman dan memperoleh prestasi. Semoga kegiatan 
lomba balet seperti ini bisa diadakan setiap tahun, agar bibit-
bibit penari balet di lingkungan PPPK Petra dapat berprestasi.

Ballet CompetitionBallet Competition

Berbuah dan Berkarya bagi Bangsa untuk Kemuliaan Tuhan
0 PPPK Petra
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eman-teman, kalian tahu tidak... kalau ternyata 
arang itu berasal dari kayu yang telah dibakar...!?? TDan arang yang berwarna hitam itu, bisa dipakai 

untuk membuat pisang bakar lho…! Caranya, arang diletakkan 
di sebuah tempat yang bernama anglo, lalu coba disulut 
dengan menggunakan api, supaya menjadi bara. Tetapi... 
supaya cepat menjadi bara, kita memerlukan bantuan satu 
alat lagi, yaitu kipas. Semakin kuat kipas digerakkan, api akan 
semakin besar pula.

Sekarang, pisang kuningku sudah berubah warna! 
Hehehe.... Karena ada arang, pada tanggal 3 Maret 
2011 kemarin, aku dan teman-teman di TK Kristen 
Petra 10 bisa makan pisang bakar deh!!! 

Arang…asap….api…

dengan petugas perpustakaan yang ramah menyambut 
mereka.

Setelah selesai, acara berikutnya adalah menuju ke pabrik 
biskuit. Di sini, anak-anak, guru, dan seluruh pengantar, harus 
memakai masker. Mereka dipandu oleh seorang petugas dari 
pihak perusahaan, untuk berkeliling guna melihat proses 
pembuatan biskuit. Hmm... bau harum biskuit sudah tercium 
ketika memasuki areal produksi. Para karyawan terlihat 
sangat bersemangat dalam bekerja, bahkan ketika anak-anak 
melewati area mereka, langsung disambut dengan yel-yel 
yang meriah. Anak-anak sangat antusias saat melihat proses 
pembuatan biskuit kegemaran mereka, ada yang berlapis 
cokelat, berlapis keju, rasa kacang, dan juga wafer. Wow...! 
Anak-anak tampaknya sudah sangat ingin makan biskuit itu. 
Tetapi sabar dulu ya, karena belum selesai berkelilingnya. 
Akhirnya, seluruh rombongan diajak untuk masuk ke ruang 
pertemuan, untuk melihat tayangan film tentang pembuatan 
biskuit. Dan di beberapa meja dalam ruangan itu, disediakan 
biskuit dengan aneka rasa. Anak-anak pun menikmatinya 
dengan gembira. Hmmm... enaknya. Setelah melihat film, 
mereka juga diajak untuk bermain kuis, dengan menjawab 
beberapa pertanyaan seputar biskuit. Yang bisa menjawab 
akan mendapat hadiah tentunya. Akhirnya, kunjungan ini pun 
selesai, dan anak-anak pulang dengan gembira, dengan 
membawa sekantong biskuit sebagai bingkisan.

Asyik...Asyik...

ada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2011, TK Kristen 
Petra 9 kelompok A mengadakan kegiatan ke luar Psekolah, yaitu ke Rumah Pintar di Juanda, Sidoarjo, 
dan ke salah satu pabrik biskuit di Waru, Sidoarjo. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan siswa 
pada jenis pekerjaan di bidang jasa, yaitu kepustakaan, 

berikut segala kegiatan yang berada di dalam perpustakaan, 
serta pekerjaan di bidang kuliner.

Dalam kunjungan di Rumah Pintar, anak-anak 
berkesempatan untuk menonton film tentang ilmu 
pengetahuan yang menarik. Kemudian, dilanjutkan dengan 
melihat ruang perpustakaan yang menyediakan berbagai 
macam buku yang menarik. Anak-anak juga berinteraksi 

ari Jumat, tanggal 4 Maret 2011, di lapangan 
olahraga KB-TK Kristen Petra 7, teman-teman TK HB mempraktikkan cara membuat bara api dan 

jagung bakar .  Mau tahu caranya???? Simak baik-baik 
ya! Pertama, siapkan anglo, arang, serta kipas, dan jangan 
lupa jagung manisnya. Setelah semua sudah siap, arang kita 
bakar terlebih dahulu dengan bantuan spiritus, sampai bara 
apinya keluar. Lalu, dikipasi terus agar bara api tidak padam. 
Gampang  caranya! Supaya lebih asyik lagi, 
jagung manis yang sudah disiapkan itu, kemudian dibakar 
bergantian. Dan setelah jagung matang... 

 jagung bakarnya!” seru teman-teman TK B.

lhooo.. !

kan Hehehe.... 

“Ehmmmm... 
uenakk lho

ari Jumat, tanggal 4 Maret 2011, di lapangan 
olahraga KB-TK Kristen Petra 7, teman-teman TK HB mempraktikkan cara membuat bara api dan 

jagung bakar lhooo...! Mau tahu caranya???? Simak baik-baik 
ya! Pertama, siapkan anglo, arang, serta kipas, dan jangan 
lupa jagung manisnya. Setelah semua sudah siap, arang kita 
bakar terlebih dahulu dengan bantuan spiritus, sampai bara 
apinya keluar. Lalu, dikipasi terus agar bara api tidak padam. 
Gampang kan caranya! Hehehe.... Supaya lebih asyik lagi, 
jagung manis yang sudah disiapkan itu, kemudian dibakar 
bergantian. Dan setelah jagung matang... “Ehmmmm... 
uenakk lho jagung bakarnya!” seru teman-teman TK B.

Asyiknya membakar jagung

Jalan-jalan Lagi!Jalan-jalan Lagi!



agi itu, “Wah, aku mau belanja apa, ya...? Kok 
lupa. O, iya... wortel, buncis, dan kangkung?” Pkata Joel. Pada Hari Senin, 14 Maret 2011, anak-
anak kelompok A dan B TK Kristen Petra 1 diajak 

untuk bermain pasar-pasaran di sekolah, dalam rangka kegiatan 
belajar dengan tema pekerjaan. Dalam tema ini, anak-anak akan 
dapat mengenali salah satu profesi atau pekerjaan, yaitu 
pedagang. Lihatlah... anak-anak sangat senang berbelanja akan 
berbagai macam sayuran.

ow It`s really fun…! Pada bulan Maret 2011 
kemarin, ada rangkaian kegiatan yang 
menyenangkan di KB Kristen Petra 5. Tanggal 4 W
Maret 2011, kami semua diajak pergi ke 

supermarket, di mana kami bisa membeli susu dan snack. 
Hehehe.... Di sana, kami belajar untuk memilih barang 
kebutuhan sendiri dan antre membayar di kasir. Saat pertama 

datang, kami langsung 
dikenalkan dengan 

bermacam-
macam 
sayuran, buah-
buahan, dan 
ikan. ”Miss, itu 
buah apa? Kok 
kulitnya tajam 
sekali?” tanya 
temanku. 

”Hayo, siapa 
yang tahu? Ini 

namanya buah 
durian. Coba dipegang 

kulitnya...!” kata Miss Eka. Di sini, kami jadi tahu 
tentang banyak hal. Setelah selesai berkeliling dan memilih 
barang, kami harus antre untuk membayar barang  yang kami 
beli. Sesudah itu, kami kembali lagi ke sekolah. Aduh 
senangnya...!

Hari Rabu, tanggal 9 Maret 2011, kami diajak untuk 
bermain lagi. “Miss, apa itu yang ada di meja? Kok berwarna-
warni, sepertinya  jas hujan, ya...? Hari ini kan tidak hujan. 
Apa itu, Miss?” tanya Mario. ”Itu pasti jas hujan. Ayo Miss, 
kita bermain hujan-hujanan!” kata Mario lagi. Hahahaha... 
lucu, ya, teman-temanku...! Wah, pasti menyenangkan sekali 
bermain air di luar. Eh, ternyata airnya dari atas juga lho! Jadi 
memang seperti hujan sesungguhnya. Ada temanku yang 
diam saja, tetapi ada juga yang berteriak-teriak karena 
senang, dan ada juga yang tidak mau, katanya takut dengan 
hujan, hehehe.... Aku senang sekali ke sekolah. Setelah 

Wow, Great Things To Do...!Wow, Great Things To Do...!

Ayo Belanja Sayuran...!

Wow, Great Things To Do...!
selesai, kami ganti baju karena baju kami basah semua.

Tanggal 16 Maret 2011. Miss Eka mengajak kami untuk 
memancing ikan. Horeee… “Miss, papaku suka memancing 
ikan, lho!” kata temanku. Wow… tempat memancingnya besar 
sekali. Ikan-ikannya juga banyak sekali. Ada yang besar dan 
ada juga yang kecil. ”Miss Yuni, aku dapat yang besar!” teriak 
Marcella. ”Lho, Miss, aku kok dapat yang kecil,”kata temanku 
yang lain, hehe.... “Ayo, kalian cari lagi yang besar...!” kata 
Miss Yuni. Malah ada temanku yang sama sekali belum juga 
mendapat ikan. Dia bilang susah. Senang sekali kegiatan 
memancing ini. ”Anak-anak, minggu depan kita akan ada hal 
yang menarik lagi, jadi jangan sampai tidak masuk sekolah 
ya...!” kata Miss Eka.

Tibalah tanggal 22 Maret 2011. Kira-kira aku mau diajak 
bermain apa lagi oleh ibu guruku, ya...?? Di depan kelasku ada 
dua benda putih. Mengapa seperti punya mamaku di rumah, 
ya??? Apa kita akan membuat roti!? ”Miss, apa itu?” tanyaku. 
”Mau tahu, ya? Itu namanya toaster, panggangan roti,” jawab 
Miss Eka. Wah, berarti 
kami mau membuat 
roti seperti yang 
aku kira. ”Apa 
isinya, Miss? 
Aku suka keju,” 
kataku. ”Boleh, 
nanti isinya 
meses cokelat, 
keju, dan susu. 
Yang suka keju, 
boleh diisi 
dengan keju 
saja,” kata Miss 
Eka. ”Kalau sudah 
matang, boleh dimakan, Miss? Aku jadi lapar,” tanyaku. 
”Boleh, dan yang sudah habis, boleh menambah lagi,” jawab 
Miss Yuni. Wuaah... ada temanku yang sampai menambah 
tiga kali, lho...! “Enak, Miss,” katanya. Nah, kegiatanku 
menarik, kan! Lain kali aku ceritakan lagi, ya...!

11
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pi memang unsur yang tak terpisahkan dari 
kehidupan manusia. Mulai dari api lilin ulang Atahun, hingga api kompor di dapur, selalu kita 
butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Api bisa 

sangat bermanfaat, tetapi juga bisa membahayakan. Hal ini 
sangat penting untuk diketahui anak-anak, agar mereka dapat 
berhati-hati terhadap api. Untuk itulah, perlu pengenalan dan 
pengalaman menggunakan api kepada anak didik, khususnya 
siswa taman kanak-kanak. Dengan pengenalan yang benar, 
mereka pasti dapat belajar bertanggung jawab terhadap nyala 
api. Sebaliknya, anak yang tak pernah bermain api, justru 
panik ketika melihat nyala api, karena mereka tidak tahu 
batasan atau tindakan apa yang harus dan tidak boleh 
dilakukan. Di TK Kristen Petra 11, pengenalan tentang api 
secara benar dan aman, dilakukan melalui kegiatan 
eksperimen di dalam ataupun di luar kelas.

Eksperimen pada tanggal 3 

EKSPERIMEN

anggal 11 Maret 2011, ada yang suasana yang 
berbeda di TK Kristen Petra 13. Hari itu ada kegiatan 
outbound bagi teman-teman kelompok B. Mereka T

sangat senang dan antusias saat mengikutinya, karena banyak 
kegiatan permainan yang dapat mereka ikuti, antara lain: 
menangkap belut, mencari bola poin, memasukkan bola 
dalam kotak, memindahkan air dengan botol bocor, memakai 
sepatu dan kaus kaki, meniti dan merayap, serta sepeda 

estafet. Setelah lelah bermain, mereka 
menuju pos terakhir  untuk membakar sate 

sosis dan menikmatinya di dalam tenda, 
Nyam… nyam… enaknya. Dalam kegiatan 

tersebut, mereka dibagi atas beberapa kelompok. Dan 
di dalam tiap kelompok, ada satu orang  siswa yang menjadi 
ketua, yang bertanggung jawab atas kelompoknya. Selain 
menambah pengalaman baru bagi siswa, kegiatan ini juga 
bertujuan mengembangkan sikap disiplin, tanggung jawab, 
kemandirian, kerja sama antarteman, kepedulian 
antaranggota di dalam kelompok masing-masing, dan 
menjalin keakraban antarsiswa, yang berguna sebagai bekal 
mereka di masa yang akan datang.

n .Senang ya. .n .Senang ya. .
Outbound. .!!. !
Outbound. .!!. !

Maret 2011, di kelas TK A, adalah dengan cara menyalakan 
lilin dan menggunakan lelehan lilin untuk melengkapi gambar. 
Dalam kegiatan ini, siswa dipandu oleh guru untuk 
menyalakan api lilin, dan membiarkan lelehan lilin menetes di 
atas gambar lilin yang telah mereka buat. Dengan eksperimen 
ini, akan membuat mereka belajar untuk berhati-hati, 
sehingga lelehan lilin dapat tepat menetes pada bidang 
gambar mereka tanpa membakar kertas.

Sedangkan kegiatan eksperimen di kelas TK B, dilakukan 
di taman bermain, dengan cara menyalakan arang sehingga 
menjadi bara api. Setelah bara api terbentuk, mereka 
menggunakannya untuk membakar jagung dan ketela. 
Melalui kegiatan ini, mereka belajar tentang bagaimana 
menyalakan api serta menggunakannya untuk hal yang 
bermanfaat. Setelah jagung dan ketela matang, mereka dapat 
menikmatinya bersama-sama. Asal tahu caranya, bermain api 
bisa mengasyikkan dan mengajarkan berbagai hal.
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huk…thik...thak…thik…thuk…thik....thak...thik…thuk
…. Terderngar suara sepatu kuda.... “Wow, asyik... Tdelman sudah datang!” begitulah teriak teman-
teman TK Kristen Petra 12, yang sudah siap 

bergaya memakai topi dan kacamata untuk berkeliling 
sekitar lingkungan sekolah dengan naik delman, pada 
tanggal 14 Maret 2011. Mereka tampak mulai menikmati 
perjalanan dari Jalan Monginsidi, Jalan Kartini, Jalan Utung 
Suropati, dan Jalan Yos Sudarso, lalu kembali ke sekolah 
sambil sesekali bercengkerama dengan teman-teman 
seperjalanan, dan juga dengan kusir delman. Ternyata... asyik 
ya, naik delman!

ust Fruit, itulah nama 
mading yang menarik Jperhatian kami karena 
bentuknya seperti buah stroberi 

raksasa, yang dipamerkan di depan ruang kepala SD Kristen 
Petra 7. Sesuai dengan namanya, mading itu berisi aneka 
macam bentuk buah-buahan segar. Mading yang menjadi 
Juara I tingkat SD dalam lomba mading untuk memperingati 
HUT ke-60 PPPK Petra itu, dibuat oleh tim mading yang 
beranggotakan lima orang, Roland Jiraldy (V), Natasya 
Amadea Suparno (V), Cinthya Paulina (VI-A), Catherine 
Setiawan (VI-B), dan Natahania Melissa Yuliani (VI-B). Latihan 
yang diberikan selama beberapa minggu, memunculkan ide-
ide baru dari setiap siswa untuk menciptakan mading, agar 
pesannya dapat tersampaikan dengan baik kepada 
pembacanya.

Sekarang, mari kita lihat satu per satu buah-buahan apa 
saja yang terdapat di mading itu...! Ada buah apel, berisi 
tentang hidup dengan rasa peduli kepada orang lain. Buah 
jeruk, sangat nikmat bila rasanya manis di mulut, seperti buah 
jeruk... Tuhan ingin agar kita menjaga mulut kita tetap manis, 
dengan cara selalu berkata jujur. Buah anggur, bertuliskan 
kata-kata yang mengarah kepada sifat buah roh, yang harus 
ada dalam hidup kita. Apa saja sifat buah roh itu? Kasih, 
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, 
kesetiaan, kelemahlembutan, dan penguasaan diri. Pohon 
mangga adalah salah satu contoh pohon yang berbuah lebat. 

Just FruitJust Fruit
Di dalam buah mangga, ada cara-cara bagaimana kita dapat 
berbuah lebat, salah satunya adalah memiliki hubungan yang 
intim dengan Tuhan, dengan cara berdoa dan membaca 
Alkitab. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan besar 
kuasanya. Kutipan itu ada di dalam buah manggis, karena 
buah manggis adalah buah doa yang di dalamnya kita diajak 
untuk mendoakan Kota Surabaya. Contoh perbuatan anak 
yang peduli dengan sesamanya, dapat dibaca di dalam buah 
nanas. Contoh berbagi kebahagiaan pesta ulang tahun 
dengan merayakan bersama teman-teman di panti asuhan, 
dapat dibaca di dalam buah pisang. Contoh buah pertobatan, 
seorang remaja yang meninggalkan ‘manusia lama’nya dan 
menjadi ‘manusia baru’ dengan membantu orang-orang 
yang terkena HIV/AIDS, bisa dibaca di dalam buah tomat. 
Contoh buah inspirasi, ada dalam buah jambu yang isinya 
tentang sebuah band beraliran musik punk, yang dipandang 
negatif di masyarakat, tetapi mereka berhasil mengenalkan 
Tuhan Yesus melalui lagu-lagu punk yang mereka ciptakan.

Di mading itu juga ada pesan untuk berhati-hati dengan 
adanya ‘ulat’ dosa yang senantiasa mengincar buah yang 
baik untuk diubah menjadi buah yang busuk. Tentunya kita 
tidak mau bukan? Untuk itu, mereka menulis sebuah surat 
kepada Tuhan Yesus, agar buah-buahan yang dimiliki dapat 
tumbuh subur demi memuliakan nama-Nya. Buah yang 
dimaksud itu sebenarnya ditujukan untuk kita sebagai anak-
anak-Nya yang bertumbuh dalam iman dan perilaku yang 
baik.

Del nmaNaik
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eni keterampilan memang membutuhkan tangan 
yang terampil dalam membuat suatu karya seni. 
Pada tanggal 8 Maret 2011, siswa kelas VA SD Kristen S

Petra 10 dengan bimbingan dari Ibu Mietawaty, membuat 
keterampilan menggunakan paper quilling. Caranya sangat 
mudah, kita hanya menggulung kertas yang sudah ada (kertas 
dipotong memanjang dengan ukuran 0.5 cm), kemudian 
gulungan kertas tadi dibentuk menyerupai tetes air, bentuk 
cangkir, bentuk tongkat, atau bentuk kerucut. Potongan 
kertas yang sudah terbentuk itu dirangkai menjadi susunan 
bunga-bunga yang sangat indah di taman. Siswa kelas VA 
sangat antusias untuk berkreasi membentuk taman bunga 
yang indah. Hasilnya sungguh menawan...!

Paper Quilling

iapa yang suka bermain boneka? Bermain 
boneka sambil belajar itu menyenangkan, lho! 
Itulah yang dilakukan oleh para siswa kelas V SD S

Kristen Petra 12 saat membuat panggung boneka pada 
waktu mata pelajaran IPA, pada tanggal 24 Maret 2011. 
Bahan yang diperlukan adalah sebuah papan tripleks, 
magnet, boneka kecil-kecil, kertas kado, stik es krim, 
plastisin, tutup botol berbahan seng, serta hiasan 
pendukungnya. Cara membuatnya adalah dengan melapisi 
papan tripleks dengan kertas kado, kemudian menempelkan 
boneka-boneka di atas tutup botol dengan diberi plastisin. 
Jangan lupa untuk menambah hiasan pendukung, misalnya 
pepohonan, pagar, atau mobil, agar tampak lebih indah. Nah, 
sekarang panggung boneka sudah jadi! Tetapi… bagaimana 
cara memainkannya??

Seni menggulung kertas telah dikenal di Eropa sejak abad ke-17 
dengan nama paper filigree atau roll work. Pada saat itu, 
khususnya di Perancis dan Italia, seni keterampilan ini banyak 
digunakan oleh biarawan untuk menghiasi ornamen-ornamen yang 
sifatnya religius. Sedangkan di Inggris, seni keterampilan ini 
terkenal pada zaman Victorian, masa Raja George III. Saat itu, putri 
raja sangat menggemari seni keterampilan ini, sehingga ia dikenal 
dengan roll work-nya. Putri tersebut rajin memberi hadiah kepada 
teman-temannya berupa benda-benda yang telah diberi hiasan 
paper filigree. Hadiah pemberiannya yang paling terkenal, yaitu 
kotak perhiasan. Dari Eropa, seni keterampilan ini berkembang ke 

benua Amerika. Penggunaannya tidak lagi terbatas pada 
ornamen-ornamen religius, tetapi mulai digunakan 
untuk menghiasi bermacam benda, seperti kotak 
perhiasan, perabotan, baki, dan tatakan gelas.

Pada pertengahan abad ke-20, seni menggulung 
kertas ini mulai dikenal oleh masyarakat luas dengan 

nama paper quilling. Keindahannya telah membuat 
para pecinta seni dan kerajinan tangan untuk 

mengembangkannya dengan desain yang indah, 
dan menjadikannya sebagai hiasan untuk kartu, 
pigura, dan lain-lain. Di Indonesia, seni 
keterampilan ini pun mulai meluas. Awalnya 

memang tidak begitu populer, karena 
terbatasnya kertas siap pakai dalam beberapa 

ukuran dengan warna yang terbatas, sehingga hanya 
bergantung pada kertas impor. Namun, sekarang 
sudah tersedia kertas lokal dalam berbagai ukuran 
dan warna yang sangat menarik.

Handycraft

Caranya adalah dengan meletakkan sebatang magnet di 
balik papan tripleks, tepat di bawah boneka tersebut. Geserlah 
batang magnet tersebut maju mundur, atau ke samping kiri 
dan kanan, sesuai dengan cerita yang kamu inginkan. Asyik, 
bukan? Do you want to try it ? Let's try!  
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i samping belajar teori, siswa kelas V SD Kristen 
Petra 1 juga belajar praktik, yaitu bagaimana Dproses pembuatan tape dari singkong, pada 

tanggal 22 Maret 2011. Sebenarnya, tape adalah hasil 
fermentasi produk pertanian. Fermentasi ini mengubah 
karbohidrat menjadi gula. Sebagai hasil samping, terdapat 
etanol dan alkohol lain di dalam tape, karena fermentasi 
lebih lanjut dari gula. Rasa asam tape disebabkan oleh 
adanya asam laktat, asam asetat serta asam karboksil lain, 
dan juga sebagai hasil samping fermentasi.

etelah mempelajari IPA dengan materi tentang 
“Batuan dan Pelapukan Tanah“, pada pertemuan 
selanjutnya anak-anak kelas V ABC SD Kristen S

Petra 13 mencoba membuat miniatur gunung berapi. 
Sesudah mereka memperhatikan penjelasan guru 
mengenai proses pembuatan miniatur gunung berapi, 
para siswa mulai akan bereksperimen dengan gunung 
berapi buatannya. Mereka menyiapkan soda kue, sabun 
cair, pewarna merah, dan cuka sebanyak dua botol kecil. 
Lalu mulailah mereka memasukkan satu per satu bahan-
bahan yang sudah mereka siapkan. Mula-mula sabun cair, 
soda kue, dan pewarna merah. Setelah tercampur rata, 
cuka dimasukkan dengan perlahan-lahan. Dan tak lama 
kemudian ... muncullah cairan yang berwarna merah 
keluar dari kawah miniatur gunung berapi. 
“Wow... wow...!!” teriakan-teriakan kecil 
terdengar dari para siswa yang sangat 
menikmati suasana belajar pada 
waktu itu.

Gunung Berapi

Produk pertanian yang difermentasikan, harus yang 
mengandung banyak karbohidrat, misalnya ubi kayu, 
ketan, beras, dan lain-lain. Karena itu, dikenal istilah tape 
ketan dan tape beras. Istilah tape, biasa dimaksudkan 
untuk tape yang diperoleh dari ubi kayu. Pembuatan tape, 
pada umumnya sangatlah sederhana. Ubi kayu dicuci 
bersih, dan direbus hingga setengah matang atau bahkan 
matang. Selesai direbus, ubi diletakkan di atas nyiru 
hingga dingin, lalu ditaburi dengan ragi yang berbentuk 
tepung, dan ditutup dengan daun pisang atau lembaran 
plastik. Biasanya, tape akan masak dalam waktu 48 jam. 
Tujuan daripada pembuatan tape dari singkong adalah 
agar siswa lebih mengetahui proses pembuatan, mulai 
dari perebusan singkong hingga peragian. Nah, sekarang 
... selamat mencoba! Hehehe...

Fermentasi Ubi Kayu
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egiatan yang telah lama ditunggu oleh para anggota ekstrakurikuler jurnalistik SMA Kristen Petra 
5 ini diadakan pada tanggal 12–13 Maret 2011, di Vila Hadi, Trawas. Meskipun namanya adalah KJurnalist Camp, namun peserta dari kegiatan ini tak hanya berasal dari ekstrakurikuler jurnalistik, 

angggota dari ekstrakurikuler fotografi pun boleh mengikutinya. Tujuan diadakannya jurnalist camp adalah 
meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai jurnalistik dan fotografi, yang materinya diberikan di luar 
lingkungan sekolah. Salah satunya adalah materi mengenai observasi dan teknik, serta penggambaran berita 
yang terkandung dalam sebuah foto, yang dibawakan oleh Bapak Hariyanto dan Christian Albert.

Acara yang diikuti oleh beberapa guru SMA Kristen Petra 5 dan dikoordinasi oleh beberapa alumnus ini tak 
hanya dijejali materi secara teori, tetapi juga diadakan jurit malam, outbound, dan permainan-permainan 
yang menuntut adanya kepemimpinan, pengamatan, kerja sama dan persaingan secara sehat. Sehingga 
dengan ini, semua pesertanya diharapkan mendapat pelajaran bermakna dapat terlaksana sepulang dari 
jurnalist camp.

Kira-kira beratnya yah...?berapa 

eberat apakah gula 1 kg itu? Lebih beratkah dari 
kotak pensilku? Aku sering memperhatikan ibu Sberbicara dengan pedagang di pasar ketika 

membeli bahan kebutuhan makanan, seperti: gula, tepung 
terigu, daging ayam, atau bawang. Kadang, aku mendengar 
ibu membeli bawang putih setengah kilogram. Seberat 
apakah itu? Waktu itu aku kurang tertarik, sehingga tak 
kuperhatikan seberapa berat bawang putih setengah kilogram 
yang dibeli ibu. Tetapi untungnya, ibu guru mengajari kami 
tentang berat benda.

Pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2011, ibu guru mengajak 
kami, siswa-siswi kelas I SD Kristen Petra 11 untuk 
bereksperimen dengan timbangan, anak timbangan, gula 
pasir, dan barang-barang yang ada di kelas kami. Kami 
membandingkan berat gula pasir 1 kg dan 1/2 kg dengan 
benda-benda di sekitar kelas, seperti: kotak pensil, buku, dan 
benda-benda lainnya. Sekarang aku tahu dan bisa 
memperkirakan berat suatu benda. Selain itu, aku juga belajar 

macam-macam anak timbangan yang dapat dipakai untuk 
mengukur berat benda. Senang sekali belajar matematika di 
sekolah!
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