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Editorial
Senang rasanya dapat menyapa pembaca  di edisi Agustus 

2011 ini. 

Tak lupa, kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut 
serta berpartisipasi dalam materi  edisi ini. Untuk kritik dan 
saran, dapat Anda kirimkan baik ke alamat redaksi maupun via e-mail. 

Kiranya apa yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi Anda.
Selamat membaca!

Selamat membaca!
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Tak terasa, tahun ajaran 2011/2012 telah bergulir, dan 

kegiatan siswa-siswi baru dalam mengikuti Masa Orientasi Siswa 
telah berjalan dengan lancar di tiap-tiap sekolah PPPK Petra. 
Dengan adanya kegiatan MOS, para siswa baru diharapkan bisa 

dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya, agar 
semakin membantu mereka dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar di sekolah. Semoga pada tahun ajaran ini mereka tetap 
memiliki semangat belajar yang tinggi, aktif dalam mengembangkan 
skill mereka, sekaligus membangun karakter yang baik guna menjadi 
generasi penerus bangsa sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam edisi  kali ini, kami menampilkan liputan MOS dan 
proses kegiatan belajar aktif di sekolah-sekolah, serta pencapaian prestasi 
siswa-siswi Sekolah Kristen Petra dalam Indonesia International 
Mathematics Competition 2011, dan juga  Olimpiade Sains Nasional 2011 
di Manado, yang merupakan berita utama kami.
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ari Senin, tanggal 6 Juni 2011, saya beserta teman-
teman dari kelas XI mengikuti studi wisata yang Hdiadakan oleh sekolah kami, SMA Kristen Petra 1. 

Studi wisata kali ini berlokasi di Perkebunan dan Peternakan 
Bhakti Alam, Pasuruan. Kami serombongan yang terbagi 
dalam enam bus, tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB, dan 
langsung dibagi menjadi dua kelompok besar. Saya sendiri 
termasuk dalam kelompok pertama.

Perjalanan studi wisata ini pun dimulai. Lokasi pembelajaran 
pertama kelompok saya adalah peternakan sapi perah. 
Serunya, kami diantar oleh karyawan Bhakti Alam menuju 
lokasi tersebut dengan menggunakan traktor! Setibanya di 
peternakan sapi perah, para karyawan Bhakti Alam 
menunjukkan kepada kami bagaimana cara memerah susu 
sapi perah secara tradisional, dan apa saja yang perlu kami 
perhatikan ketika hendak memerah sapi. Selain itu, kami jadi 
tahu bahwa ternyata seekor sapi perah dapat menghasilkan 
kurang lebih 15–20 liter susu dalam sekali perah!

Usai belajar tentang sapi perah, saatnya kami belajar 
bagaimana susu sapi hasil perahan tersebut diolah. Kami pun 
menuju ke tempat pasteurisasi. Pasteurisasi merupakan 
proses pembunuhan bakteri dengan suhu tinggi. Menurut 
karyawan Bhakti Alam yang menangani pasteurisasi, 
dibutuhkan suhu paling tidak 75 °C untuk membunuh bakteri 
jahat yang terkandung dalam susu. Di tempat pasteurisasi 
tersebut, kami juga melihat jalannya proses pemberian rasa 
susu hingga pengemasannya. 

Setelah puas mempelajari tentang sapi perah dan proses 
pasteurisasi, kami dibawa lagi dengan menggunakan traktor 
menuju ke perkebunan melon golden langkawi. Di 
perkebunan ini kami sempat mencicipi buah melon hasil dari 
perkebunan mereka, dan rasanya sangat manis. Ternyata, 
bibit melon yang mereka gunakan sengaja diimpor dari 
Taiwan.

Selanjutnya kami menuju ke tempat setek tanaman, yang juga 
merupakan lokasi pembelajaran terakhir studi wisata kami ini. 
Di tempat setek tanaman ini, kami diberi penjelasan tentang 
tujuan dilakukannya setek batang maupun setek sisip yang 
mereka lakukan di perkebunannya, yakni agar mendapatkan 
buah yang baik dengan pokok batang yang kuat. Kami bahkan 
diberi kesempatan untuk mempraktikkan setek batang dan 
setek sisip sendiri dengan menggunakan pohon mangga 
gadung dan batang pohon manalagi di perkebunan mereka.

Tak terasa, kegiatan studi wisata yang mengasyikkan ini sudah 
selesai, dan tiba saatnya bagi kami untuk kembali pulang ke 
Surabaya. Rasanya waktu berjalan begitu cepat. Hari ini kami 
pulang dengan hati riang dan senang, karena selain 
mendapatkan pengetahuan, kami juga sekaligus dapat 
berwisata dengan teman-teman. Sampai jumpa dalam studi 
wisata berikutnya, yaa...!

by: Karlina

ternyata seekor 
sapi perah dapat 

menghasilkan kurang lebih 
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dalam sekali perah

fact:

Studi Wisata
@ Bhakti Alam
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ada tanggal 11–13 Juli 2011, SMA Kristen Petra 5 
mengadakan Masa Orientasi Siswa (MOS) untuk Pmenyambut siswa-siswi kelas X. Kali ini dengan 

mengusung tema “The Six Continents”, para siswa kelas X 
harus mengenakan 'tameng' berbentuk oval dengan garis 
lintang dan bujur menyerupai bola dunia. 'Tameng' yang 
mereka kenakan berbeda warna dan nama untuk setiap kelas. 
Europe untuk kelas X-1, Asia untuk kelas X-2, America untuk 
kelas X-3, Africa untuk kelas X-4, Australia untuk kelas X-5, 
dan Artic untuk kelas X-6.

Pembukaan MOS 2011/2012 ditandai dengan upacara 
pembukaan oleh Ibu Rinto selaku kepala sekolah. Acara MOS 
kemudian dilanjutkan dengan perkenalan guru, karyawan, 
serta para pengurus OSIS.

Hari kedua adalah saat di mana para siswa kelas X belajar 
saling mengenal dan menjalin keakraban, untuk itu dalam 
MOS diadakan kegiatan olahraga gembira. Kegiatan ini tidak 
hanya menyenangkan dan menyehatkan saja, tetapi juga 
membuat siswa belajar untuk menjalin kekompakan satu 
sama lain. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan refleksi diri 
yang bertujuan untuk mengarahkan siswa-siswi baru ini agar 
lebih peka dan berpikir lebih dewasa, yakni dengan 
merenungi betapa besar cinta orang tua kepada mereka. 
Meskipun terkadang orang tua dan anak mengalami 
perbedaan pendapat, namun mereka juga harus menyadari 
bahwa orang tua juga memperhatikan dan mencintai mereka. 
Sebagai hasil refleksi diri, para siswa kelas X pun menuliskan 
‘surat cinta’ yang ditujukan untuk orang tua mereka masing-
masing. Setelah kegiatan refleksi usai, para siswa kelas X 
sesuai dengan kelasnya berlatih yel-yel dan persiapan talent 
show yang diadakan pada hari ketiga.
Hari ketiga pun tiba. Hari ini adalah hari di mana para siswa 
kelas X membuktikan hasil latihan mereka di hari kedua yang 

lalu. Mereka beramai-ramai mengelilingi kompleks 
Perumahan Jemursari sekitar sekolah, sambil meneriakkan 
yel-yelnya masing-masing. Meskipun udara panas, mereka 
tetap dengan lantang meneriakkan yel-yel, bahkan semangat 
mereka pun tak surut ketika harus meneriakkan lagi yel-yelnya 
di kelas setelah lelah berkeliling!

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan 
talent show dari tiap kelas. 
Mereka menyajikan 
berbagai macam 
pertunjukan yang 
kreatif. Ada yang 
nyinden, ada 
yang membuat 
panggung 
boneka, dan 
masih 
banyak lagi. 
Tak 
ketinggalan, 
ada pembacaan 
award bagi para siswa kelas 
X, OSIS, dan para guru. 
Kemudian kegiatan MOS 
2011/2012 ini ditutup 
dengan pelepasan balon 
yang berisi harapan 
sekaligus sebagai tanda 
dimulainya perjalanan baru 
para siswa kelas X di SMA ini. 

Selamat datang para siswa 
kelas X... Hope you’re always 
happy in Senior High School!
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ak seperti tahun-tahun sebelumnya, kali ini SMA Kristen 
Petra 2 tidak menggunakan kata MOS untuk orientasi Tsiswa yang selalu diadakan pada tahun ajaran baru, 

tetapi menggunakan kata LOS, yakni singkatan dari Layanan 
Orientasi Siswa. LOS 2011/2012 ini mengusung tema 
“Culturae Nostrae Custodia Uiueret” yang berasal dari bahasa 
Latin yang berarti “Keep Our Cultures Alive”. Untuk itu, nama 
kelompok kelas X-1 hingga kelas X-10 diambil dari nama figur-
figur wayang yang memiliki karakter baik, yang dapat 
dijadikan sebagai panutan. Kegiatan-kegiatan LOS bertujuan 
untuk melatih dan mempersiapkan mental, sekaligus 
memperkenalkan lingkungan sekolah kepada para siswa baru.

Pra-LOS diadakan pada tanggal 9 Juli 2011, di mana para siswa 
baru di-briefing tentang kegiatan-kegiatan yang akan mereka 
lakukan selama LOS berlangsung, peraturan-peraturan yang 
berlaku, serta diberi beberapa tugas.

LOS dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut, yakni dari 
tanggal 11–13 Juli 2011. Pada hari pertama, LOS menekankan 
kedisiplinan dan ketertiban kepada para siswa baru. 
Kegiatannya pun beragam, mulai dari upacara bendera, 
ceramah tentang tata krama dan diskusi, PBB, perkenalan 
sekolah dan promosi, membuat mading, bible quiz, membuat 
yel-yel dan membuat salam kelas. LOS pada hari kedua pun 
tak kalah serunya dengan hari pertama. Kegiatan-kegiatan 
pada hari kedua ini meliputi PBB, ceramah wawasan wiyata 
mandala, persiapan talent show, temu alumni, tur keliling, dan 
salam kelas.

Klimaks LOS terletak pada hari ketiga, karena pada hari 
terakhir LOS inilah lomba PBB, yel-yel, dan talent show 
dilaksanakan. Siang hari itu juga, diumumkan tentang 
kelulusan LOS serta diadakan penyerahan tanaman oleh 
salah seorang siswa, sebagai simbol kepedulian lingkungan. 
Pada waktu menunjukkan pukul 11.30 WIB, para siswa 
dipersilakan pulang. Kegiatan sudah selesai? 
Tentu saja belum!

Pukul 15.00 WIB, para siswa kembali ke 
sekolah dengan mengenakan baju bebas dan celana 
panjang, kemudian duduk di lapangan berdasarkan 
kelasnya masing-masing. Acara pun berjalan dengan santai 
namun tetap asyik, seperti games ‘Menulis Pantat’ dan ‘Cerita 
Tole’ yang merupakan hukuman bagi siswa yang melakukan 
pelanggaran saat LOS. Berikutnya adalah saat yang paling 
ditunggu-tunggu: pengumuman pemenang lomba dan the 
best class, serta “Kakak Ter-”, yakni pemilihan panitia oleh 
peserta LOS berdasarkan kategori yang ada.

Acara kemudian dilanjutkan dengan makan bersama dan 
pengibaran bendera oleh beberapa pengurus OSIS. Sesi 
terakhir LOS 2011 ini adalah renungan jiwa, yang memberikan 
suasana hening dan tenang dengan candle light yang berawal 
dari sebatang lilin yang dibagi sinarnya, hingga semua lilin 
yang dibawa oleh para peserta dan panitia menyala. Usai 
renungan jiwa, LOS 2011 kemudian resmi ditutup dengan 
kembang api dan berfoto bersama.

0505
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Welcome to Junior High School

Awalnya, saya takut kalau 
kakak-kakak OSIS dan MPK 
bakal ngerjain saya yang aneh-
aneh. Saya juga nervous, 
gimana ya, teman-teman 
baruku nanti??

OSIS, MPK, para guru, dan karyawan, sesuai dengan target 
yang harus dicapai selama tiga hari, sampai dengan hari 
terakhir, yaitu hari Rabu. Hari ini kami juga diajarkan untuk 
saling mengasihi dengan siapa pun.

Pada hari kedua, saya dan beberapa teman diseleksi 
 untuk menjadi petugas upacara pada saat latihan upacara. 

Saya terpilih menjadi petugas pembaca UUD. Pada hari 
yang sama, kami juga memulai latihan untuk talent show 
yang akan ditampilkan pada hari terakhir MOS. Sebagai 
siswa baru kami juga diperkenalkan peraturan-peraturan 

yang berlaku di SMP Kristen Petra 5. 
Kami juga diajarkan untuk mencintai 
dan peduli pada lingkungan sekolah 

dengan cara bergotong-royong 
membersihkan beberapa area sekolah.

etapi, setelah masuk pada hari Sabtu (pra-MOS), Pada hari terakhir, diadakan penutupan MOS yang 
semua pikiran-pikiran jelek itu pun hilang, karena diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh kakak-kakak Tternyata kakak-kakak OSIS sangat senang pengurus PD, kemudian disusul dengan penampilan dari 

menyambut kami, adik kelasnya. Setelah berkenalan tim paduan suara. Setelah penutupan MOS selesai, acara 
dengan teman-teman baru, ternyata mereka baik semua. talent show pun dimulai. Saya sangat senang karena kelas 

Tibalah hari pertama MOS. Saat masuk ke dalam kami dapat menampilkan yang terbaik. Usai talent show, 
sekolah, kami disambut dengan hangat oleh kakak-kakak tibalah pengumuman siapa yang menjadi King and Queen 
OSIS, MPK, juga wali kelas. Kakak-kakak OSIS dan MPK yang MOS tahun ini. Gelar King jatuh pada Exell dari kelas VII-5, 
menjaga kelas saya (kelas VII-3) juga baik dan suka dan gelar Queen jatuh pada saya, Anastasia dari kelas VII-3. 
bercanda, sehingga membuat kami sekelas sering tertawa. Saya sendiri sungguh tidak menyangka akan terpilih.
Kami sangat senang dengan kehadiran mereka, karena mau Saya sangat senang mengikuti kegiatan-kegiatan MOS di 
membantu jika kami membutuhkan bantuan mereka. SMP Kristen Petra 5 ini, karena selain menyenangkan dan 
Setelah itu, saya dan teman-teman mengikuti upacara mendapat banyak teman baru, kami juga dapat mengenal 
pembukaan MOS. Seusai upacara, selanjutnya kami diberi kakak-kakak OSIS, MPK, maupun para guru.
tugas untuk mengumpulkan tanda tangan kakak-kakak by: Anastasia G. (VII-3)

ahun ajaran baru telah tiba. Saatnya para siswa baru SMP Kristen 
Petra 1 mengikuti kegiatan MOS. Diawali dengan doa dan absensi, Tkegiatan MOS hari pertama ini diisi dengan upacara pembukaan, tour 

seputar sekolah, dan pengarahan tata tertib sekolah untuk para peserta MOS. 
Selain itu, kami juga memberikan sedikit waktu bagi peserta MOS untuk 
mengumpulkan tanda tangan, baik dari para pengurus OSIS, anggota redaksi 
majalah sekolah “Lentera”, serta para guru dan karyawan. Kemudian kegiatan 
ditutup dengan ibadah.

Hari kedua pun diawali dengan doa dan absensi seperti biasa, serta diakhiri 
pula dengan ibadah. Hanya saja, isi kegiatan MOS kali ini berbeda dengan hari 
pertama. Selain melanjutkan kegiatan mengumpulkan tanda tangan, pada hari 

kedua ini para peserta 
MOS harus menjalani 
tes matrikulasi, 
outbound, latihan baris-berbaris, dan persiapan talent show tiap kelas 
untuk hari ketiga, yang sekaligus merupakan hari terakhir MOS.

Hari terakhir MOS adalah hari di mana talent show menjadi puncak 
acaranya. Setiap kelas bertugas untuk membuat yel-yel serta 
mementaskan satu pertunjukan. Ada yang mementaskan dance, drama, 
bahkan lipsync! Kekompakan yang mereka tampilkan dalam talent show 
menjadi dasar pemilihan pemenangnya. Seusai acara puncak, 
diumumkanlah pemenang-pemenang talent show, disusul dengan 
penganugerahan gelar King and Queen yang selalu ditunggu-tunggu.

Kegiatan MOS ini merupakan bentuk penyambutan kami bagi para 
siswa baru yang sekarang memasuki jenjang SMP. Selamat datang, 
teman-teman! ^^

by: Chelsea Adora (VIII-3)
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Indonesia International
Mathematics Competition 2011

Indonesia International
Mathematics Competition 2011

4

ndonesia International Mathematics Competition kami pergi ke Bird and Reptile Park, di mana kami dapat 
2011, dilaksanakan di Denpasar, Bali, pada tanggal melihat berbagai jenis burung yang elok serta reptil yang I18–23 Juli 2011. Kompetisi ini diikuti oleh 28 negara unik. Malam harinya, saat Cultural Night Session II , 

dari lima benua, termasuk Indonesia yang mendapat diadakan acara tukar kado berupa suvenir. Sungguh 
kehormatan menjadi tuan rumah pada tahun ini. Oleh menyenangkan, karena melalui acara IIMC ini, kami tidak 
karena itu, sebelum kompetisi ini dilaksanakan, para hanya mendapat banyak pengalaman baru, tetapi juga 
peserta dari Indonesia berkumpul di Jakarta untuk dapat menambah teman serta menjalin keakraban dengan 
mengikuti serangkaian Training Center (TC) yang diadakan siswa-siswi dari mancanegara. Tak heran, malam itu terlihat 
selama sepuluh hari, yaitu mulai tanggal 6 Juni hingga 16 pemandangan yang serupa di setiap sudut, di mana para 
Juli 2011. Sebanyak dua puluh siswa terpilih dari seluruh peserta dari berbagai negara membaur. Ada yang 
Indonesia untuk dilatih oleh Direktorat Pendidikan SMP mengobrol, ada yang tengah bercanda, dan ada pula yang 
Indonesia dalam mempersiapkan diri mengikuti ajang berfoto bersama.
bergengsi ini. Besok siangnya, diadakan penutupan IIMC 2011 dan 

Saya, Alan Darmasaputra T., merupakan wakil dari SMP pengumuman hasil kompetisi. Puji Tuhan, kami dari tim 
Kristen Petra 5 yang beruntung mendapat kesempatan direktorat SMP berhasil meraih lima medali perak, sembilan 
mengikuti IIMC 2011 ini. Ketika mengikuti TC di Jakarta, perunggu, dan tiga merit. Saya sendiri bersyukur dapat 
saya dan para peserta lainnya dibimbing oleh para pengajar meraih medali perunggu dalam kompetisi intenasional ini, 
dari Universitas Indonesia. Materi yang dipelajari mencakup dan boleh membawa pulang kebanggaan untuk SMP 
empat bidang besar matematika, yakni aljabar, teori Kristen Petra 5, serta kebanggaan bagi Indonesia tercinta.
bilangan, kombinatorika, dan geometri, yang sangat 
berbobot dan bersistem. Mula-mula kami mempelajari by: Alan Darmasaputra T. (IX-7)
teorinya, kemudian melangkah ke soal-soal latihan, dan 
akhirnya menghadapi tes untuk melihat progres 
kemampuan kami masing-masing. TC ini diadakan mulai 
hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dengan durasi kurang 
lebih sembilan jam per harinya. Usai TC, pada tanggal 18 
Juli 2011, kami bertolak ke Bali untuk persiapan menghadiri 
pembukaan IIMC 2011 yang jatuh pada keesokan harinya. 
Acara pembukaan berlangsung dengan meriah dan fun, 
bahkan para panitia sudah mempersiapkan acara games 
untuk para peserta IIMC. Malam harinya, kami kembali 
menekuni pelajaran matematika sebagai persiapan kami 
untuk kompetisi besok.

Tanggal 19 Juli 2011, tibalah hari yang menegangkan, 
hari di mana IIMC dilaksanakan. Kompetisi ini harus 
melewati dua tahap, yakni individual contest yang diadakan 
pagi harinya, serta team contest pada siang harinya. 
Meskipun soal-soal yang ada sangat sulit hingga rasanya 
otak kami 'diperas' habis-habisan, tetapi kami sangat lega 
dapat melaluinya dengan baik.

Acara IIMC ini ternyata bukan hanya tentang 
menghadapi kompetisi, namun juga menjadi tempat di 
mana kami dapat menikmati sekaligus mempelajari budaya 
dari negara lain. Seperti ketika Cultural Night Session I yang 
diadakan pada malam hari usai IIMC selesai. Acara ini 
adalah tempat di mana tiap-tiap negara boleh 
mempertunjukkan ciri khas budaya mereka, agar dikenal 
oleh dunia internasional. Hari Kamis, tanggal 21 Juli 2011, 
kami berkesempatan untuk menikmati keindahan berbagai 
tempat wisata di Pulau Dewata ini. Bersama-sama, kami 
menyaksikan pertunjukan tari barong, yang konon 
merupakan salah satu tarian keramat di Bali. Setelah itu, 
sambil menyantap makan siang, kami menikmati 
pemandangan indah dan sejuknya udara di Ubud. Terakhir, 
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Kota Nyiur Melambai,
Kota OSN X 2011

ota Nyiur Melambai, atau yang kita 
kenal sebagai Manado, menjadi kota yang 

sangat spesial di tahun 2011 ini. Bagaimana 
tidak, kota ini menjadi tuan rumah dari 

pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional X 2011, 
event yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh 

siswa Indonesia. Dan yang paling 
membanggakan adalah, tahun ini ada enam 
orang siswa PPPK Petra yang mendapatkan 

kesempatan untuk menjadi peserta Olimpiade 
Sains Nasional (OSN), setelah bersaing dalam 

proses seleksi yang sangat ketat dengan ribuan 
siswa-siswi lain se-Indonesia.

K

nam orang yang mendapat kehormatan untuk 
mengikuti ajang OSN mewakili SMP Kristen Petra ini Eadalah: Matthew Gunawan (SMP Kristen Petra 1, 

Fisika), Gunawan Setiawan (SMP Kristen Petra 3, Fisika), 
Andrew Tirtowijoyo (SMP Kristen Petra 1, Matematika), 
Fransisca Andriani (SMP Kristen Petra 2, Matematika), 
Jefferson Caesario Irawan (SMP Kristen Petra 3, Matematika), 
Tamara Audrey Kadarusman (SMP Kristen Petra 2, Biologi).

Berikut cerita dari kami. Awalnya, kami berenam 
mendapatkan pembinaan dari PPPK Petra secara intensif 
selama seminggu untuk meghadapi OSN ini. Dari pihak 
Provinsi Jawa Timur, kami juga diberi pembinaan intensif 
selama empat hari, terhitung mulai tanggal 11–14 Juli 2011 
lalu bersama dengan 68 siswa dari Jawa Timur lainnya yang 
juga lolos ke tingkat nasional. Tahun ini, Jawa Timur menjadi 
provinsi dengan kontingen terbanyak untuk OSN. Sungguh 
membanggakan, bukan?

Keberangkatan ke Kota Tinutuan (Manado) pun tiba. 
Sebanyak 74 siswa unggulan Jawa Timur bertolak dari 
Bandara Juanda pada tanggal 15 Juli 2011. Perasaan kami 
benar-benar campur aduk antara tegang, senang, bangga, 
dan haru, semuanya bercampur menjadi satu. Setelah melalui 
perjalanan yang berlangsung selama 2 jam 25 menit itu, kami 
pun menginjakkan kaki di Bandara Sam Ratulangi, Manado. 
Keesokan harinya, pembukaan resmi OSN X 2011 berlangsung 
semarak di hall Hotel Aryaduta, Manado. Sebanyak 396 siswa 
terbaik Indonesia dari empat bidang berbeda (Matematika, 
Fisika, Biologi, dan IPS) berkumpul menjadi satu. Kami sangat 
senang dapat menyaksikan pertunjukan seni khas Manado. 
Tetapi, tentunya di sana kami tidak hanya bersenang-senang 
saja, karena masih ada tugas besar dan penting yang menanti.

Hari yang menegangkan pun tiba. Selama dua hari 
berturut-turut, kami harus benar-benar berpikir keras dan 
berkonsentrasi untuk melawan 98 peserta lain. Peserta 
olimpiade bidang Matematika dan IPS mengerjakan soal-soal 
teori, sementara para peserta di bidang Fisika dan Biologi 

mengerjakan soal-soal eksperimen dan teori. Malam harinya, 
kami mendapat kehormatan dengan menjadi undangan 
jamuan istimewa dari Gubernur Sulawesi Utara. Kami juga 
mendapat sambutan khusus dari banyak orang penting. 
Bangga rasanya!

Esok harinya, bersama-sama dengan teman yang lain, 
kami melakukan studi wisata di berbagai tempat di Manado. 
Menarik sekali! Di cagar alamnya, kami melihat banyak hewan 
unik seperti tarsius, kasuari, dan monyet pantat merah. Studi 
wisata ini merupakan hiburan yang menyenangkan bagi kami, 
karena membuat kami dapat melupakan sejenak ketegangan 
menantikan hasil OSN.

Malam pengumuman pun tiba. Suasana diliputi 
ketegangan yang mencekam. Kami berenam berdoa bersama, 
menyerahkan hasil jerih payah kami selama dua hari 
mengikuti OSN kepada Tuhan. Kami berenam siap menerima 
apa pun hasilnya, karena kami percaya Tuhan pasti 
memberikan yang terbaik bagi kami. Nama pertama dari siswi 
PPPK Petra yang disebutkan sebagai pemenang adalah Tamara 
Audrey Kadarusman yang berhasil meraih medali perunggu 
untuk bidang Biologi. Kemudian dua nama lain pun menyusul, 
yakni Fransisca Andriani dan Jefferson Caesario Irawan, 
mereka berdua berhasil meraih medali emas di bidang 
Matematika. Kami berenam mengucap syukur pada Tuhan 
atas kemurahan-Nya. Berkat Tuhanlah kami berenam sampai 
di tahap ini dan berkesempatan untuk menjadi kebanggaan 
yang mengharumkan nama sekolah. Tak lupa, kami juga 
mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada pihak-
pihak yang turut mendukung kami, terutama kepada para 
Kepala Sekolah SMP Kristen Petra dan para guru yang 
membina kami, atas semua motivasi dan ilmu yang diberikan. 
Kami juga berharap akan muncul tunas-tunas baru yang akan 
mengharumkan nama PPPK Petra lagi di ajang nasional 
maupun internasional berikutnya. Semangat!

by: Tamara A.K. & Fransisca A.
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Kenangan Terindah
di Manado

ota Manado telah memberikan sebuah kenangan OSN 2011 diadakan, yaitu di SMP Eben Haezar. Dua hari 
terindah dalam hidupku, teristimewa ketika aku berturut-turut dalam OSN ini, aku harus mengerjakan soal-Kberhasil meraih medali emas dalam Olimpiade soal uraian sebanyak lima soal dalam waktu dua setengah 

Sains Nasional 2011 di bidang matematika, mewakili jam. Puji Tuhan, semuanya dapat kulewati dengan baik. 
sekolahku, SMP Kristen Petra 3. Prestasi yang kuraih ini Malam hari usai OSN, kami diundang untuk mengikuti acara 
diawali dari perjalananku mengikuti seleksi, mulai dari jamuan makan malam bersama Gubernur Sulawesi Utara di 
tingkat kota/kabupaten yang meraih peringkat I, kemudian Pedepokan Gubernur. Keesokan harinya, kami mengikuti 
ke tingkat provinsi yang juga meraih peringkat I, hingga wisata edukasi ke cagar alam dan mengunjungi Makam 
akhirnya aku berhasil meraih medali emas di tingkat Pahlawan Imam Bonjol.
nasional melalui OSN yang diselenggarakan di Manado, Malam harinya, diadakan acara penutupan sekaligus 
pada tanggal 15–20 Juli 2011. Namun perjalananku tidaklah pengumuman peraih medali OSN 2011. Dengan sangat 
semulus itu. Di balik kemenangan demi kemenangan yang berdebar-debar aku menanti bagaimana hasil dari kerja 
kuraih, tentu saja ada harga yang harus kubayar. Sebelum kerasku selama ini. Ketika namaku disebut sebagai peraih 
melangkah, aku harus memastikan diriku dibekali dengan medali emas peringkat II OSN 2011 bidang Matematika, 
materi dan pengetahuan yang cukup. Untuk itu, aku rasa haru, bangga dan bercampur senang, menyeruak di 
mengikuti pelatihan yang diberikan di Puslitbangdik PPPK dalam dadaku. Sungguh, berkat kemurahan-Nyalah aku 
Petra pada setiap hari Sabtu, bersama dengan teman- bisa mencapai prestasi sejauh ini. Terima kasih, Tuhan..!
teman peserta olimpiade dari Sekolah PPPK Petra lainnya. Hari Rabu, ketika tiba di Bandara Juanda, kami disambut 

Setelah berhasil lolos tingkat provinsi, mulai tanggal oleh kepala sekolah, para guru, serta pejabat Dinas 
11–14 Juli 2011, aku masih harus menjalani pelatihan Kependidikan Surabaya. Melihat rasa bangga yang 
bersama dengan peserta OSN dari Jawa Timur lainnya di terpancar dari wajah mereka, kami sangat terharu dan 
Asrama Haji Surabaya. Setelah pelatihan usai, pada tanggal senang. Terima kasih, Tuhan... aku boleh mendapat 
15 Juli 2011 pukul 05.00 kami para peserta OSN dari Jawa pengalaman berharga dan membawa pulang hasil 
Timur harus sudah berkumpul di Bandara Juanda untuk memuaskan ini. Tak lupa, terima kasih juga untuk orang 
bersama-sama berangkat menuju ke Manado. Pada hari tuaku, para guru pembimbing dari Puslitbangdik PPPK Petra 
kedua di Manado, aku bersama peserta lainnya menghadiri dan Asrama Haji Surabaya, serta teman-teman, untuk 
acara pembukaan OSN 2011, kemudian sore harinya semua doa dan dukungannya, sehingga aku dapat 
mengikuti technical meeting dan pengarahan di hotel. membawa prestasi dan memperoleh kenangan yang tak 

Tanggal 17 Juli 2011, tibalah saat di mana aku harus terlupakan dari Manado.
mengerahkan seluruh kemampuanku. Pukul 07.00, kami 
para peserta bersama-sama berangkat ke lokasi tempat by: Jefferson Caesario Irawan
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Buku, Jendela Informasi Kita

ara siswa kelas III SD Kristen Petra 10 terlihat 
antusias menilik berbagai macam sayur-sayuran Pdan buah-buahan yang dibawa oleh ibu guru 
saat pelajaran IPA berlangsung. Untuk apa ya ibu 

guru membawakan mereka sayur-sayuran dan buah-
buahan tersebut? Oo... rupanya mereka sedang 

belajar tentang tumbuhan. Dengan 
menggunakan peraga berupa benda 

aslinya, mereka belajar agar dapat 
membedakan jenis akar, batang, biji, dan 
daun pada tumbuhan. Sekarang, para 
siswa kelas III dapat membedakan mana 
tumbuhan yang memiliki akar serabut atau akar tunggang, mana tumbuhan yang bijinya 

berkeping satu atau dua. Bahkan mereka dapat membedakan mana tumbuhan yang batangnya 
termasuk batang berkayu, batang basah, atau batang rumput! Tidak hanya itu, mereka kini juga 

dapat membedakan tumbuhan mana yang berdaun menyirip, menjari, sejajar, atau melengkung. Hebat, ya!
Selain mempelajari tentang ciri tumbuh-tumbuhan, mereka juga mempelajari bagian-bagian tumbuhan 

yang dapat dimanfaatkan, seperti bagian daun (bayam, sawi, singkong, dan kangkung), bunga (brokoli dan 
kembang kol), buah (tomat, melinjo, labu siam, dan terong), serta umbinya (wortel, kentang, dan lobak). 
Hmm... rupanya metode pembelajaran ini berdampak positif untuk para siswa ya, mereka jadi aktif 
bertanya, dan tentunya mereka juga lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru, karena 
dapat melihat dan menyentuh benda-benda yang dimaksud secara langsung.

i setiap sekolah, pasti ada yang namanya ruang 
perpustakaan, begitu pula dengan sekolah kami, 
SD Kristen Petra 7. Kami dapat membaca buku D

saat jam istirahat berlangsung. Ketika memasuki ruang 
perpustakaan, kami harus menjaga ketenangan dan tidak 
boleh bermain-main, karena banyak teman-teman yang 
sedang asyik membaca. Oh, iya... perpustakaan sekolah kami 
memiliki berbagai macam koleksi lho...! Ada buku pelajaran, 
referensi, fiksi, dan nonfiksi. Selain membaca buku di 
perpustakaan, kami juga dapat meminjam buku perpustakaan 
untuk dibaca di rumah. Tetapi tunggu dulu, ada peraturannya 
lho…! Jika kita hendak meminjam buku perpustakaan, kita 
harus menyerahkan kartu perpustakaan atau kartu siswa. 
Selain itu, setiap anak boleh meminjam buku paling banyak 
dua buah. Dan untuk meminjam buku, ada jadwal 

MengelompokkanMengelompokkan

Tumbuh-TumbuhanTumbuh-Tumbuhan

peminjamannya juga. Simak baik-baik, ya....
Setiap hari Selasa sampai dengan hari Jumat, pada jam 

istirahat pertama, siswa kelas I–II dapat meminjam buku 
perpustakaan. Kemudian, saat jam istirahat kedua, giliran 
siswa kelas III–VI yang dapat meminjam buku perpustakaan. 
Oh, iya... sudah tahukah kalian? Semakin banyak kita 
meminjam buku di perpustakaan, semakin besar peluang kita 
meraih prestasi sebagai peminjam buku terbanyak. Kita juga 
dapat meraih prestasi sebagai peminjam buku tertertib bila 
sikap dan tutur kata kita santun, serta tidak lupa untuk 
mengembalikan buku perpustakaan tepat pada waktunya. 
Tidak percaya? Inilah siswa-siswi yang telah berhasil meraih 
prestasi itu di perpustakaan SD Kristen Petra 7 tahun ajaran 
2010/2011. Ada Richard Dave Teherag (I-A), Nathasa (II-C), 
Caroline Yohansen (III-B), Sienny (IV-D), Melinda Lois (V-B), dan 
Gabriela Aurelia (VI-B) sebagai peminjam buku terbanyak. 
Sedangkan untuk peminjam buku tertertib, diraih oleh Ester 
Joyce Ludong (IV-B).

Nah, semakin kita sering membaca buku, tentunya 
semakin bertambah pula ilmu 
pengetahuan yang kita miliki, 
karena akan kita dapat 
menemukan hal-hal baru 
setiap harinya dari sebuah 
buku. Mari kita giat membaca 
buku!
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ari Senin, tanggal 11 Juli 2011, adalah hari yang 
menyenangkan bagi siswa-siswi SD Kristen HPetra 13, karena mereka kembali bertemu 
dengan teman-teman serta bapak dan ibu 

guru, setelah menikmati liburan selama satu bulan. 
Waah... senyum manis dan kegembiraan pun mewarnai 
suasana belajar di sekolah, terutama pada siswa-siswi 
kelas I yang tengah menikmati lingkungan dan suasana 
baru di sekitarnya. 

Dua hari kemudian, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 
2011, terlihat para siswa SD Kristen Petra 13 tengah 
duduk manis di bangku gereja. Oo... rupanya mereka 
sedang mengikuti ibadah pembukaan tahun ajaran baru 
2011/2012 yang diadakan di GKI Pondok Tjandra Indah, 
Waru. Senang rasanya melihat mereka dengan saksama 
menyimak khotbah dari Pdt. Devianti, S.Th., serta berdoa 
dengan sikap yang baik dan tertib. Semoga berkat Tuhan 
menyertai langkah kita semua di sepanjang tahun ajaran 
2011/2012 ini.

Hari Pertamaku...Hari Pertamaku...

Ibadah Awal Tahun AjaranIbadah Awal Tahun Ajaran

LombaLomba
Me ggambarnMe ggambarn ada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 

2011, diadakan lomba Pmenggambar tingkat SD. Lomba 
yang bertempat di halaman 

Taman Surya Surabaya ini, diselenggarakan oleh KPK 
Integrity Fair 2011 yang bekerja sama dengan Dinas 
Pendidikan Kota Surabaya.

SD Kristen Petra 5 mengirim dua anak didiknya untuk 
turut berpartisipasi menjadi peserta lomba menggambar ini. 
Mereka adalah Devi Sanon (VI-B) dan Renita (VI-A). Puji 
Tuhan, lomba yang berlangsung selama 
kurang lebih dua jam, yang dimulai mulai 
pukul 08.00 WIB ini dapat mereka lalui 
dengan maksimal. Bahkan, mereka 
berhasil membawa pulang kebanggaan 
bagi sekolahnya dengan meraih prestasi: 
Devi Sanon yang berhasil meraih Juara II, 
dan Renita yang berhasil meraih Juara III. 
Teruskan prestasi kalian, ya!

ari Senin, tanggal 11 Juli 2011, adalah hari pertama 
para siswa SD Kristen Petra 1 masuk kembali setelah Hlibur panjang dan menyongsong tahun ajaran 
2011/2012. Khusus bagi siswa-siswi kelas I, mereka 

harus menjalani masa perkenalan dan orientasi terlebih dahulu. 
Lihat, wajah mereka terlihat begitu antusias saat dibimbing oleh 
ibu guru untuk mengenal kegiatan-kegiatan di sekolah, yang 
salah satunya adalah bermain alat musik tradisional, yakni 
angklung dan kolintang. Bahkan, setelah ibu guru menjelaskan, 
salah satu dari mereka nyeletuk, “Bu, saya boleh coba, nggak?”. 
Begitu diizinkan, mereka pun dengan riang bergantian mencoba 
memainkan alat musik tersebut. 



AUDISI PENYIAR DAN OPERATORAUDISI PENYIAR DAN OPERATOR

P-Eleven Student Broadline

mengikuti kegiatan ini!
Pertama-tama, kami berlatih 

meniti tali. Meskipun beberapa dari 
kami ada yang belum berhasil 
melewatinya, tetapi kami terus 
berlatih dengan semangat tinggi. 
Kegiatan kemudian dilanjutkan 
dengan permainan ketangkasan, 
seperti memindahkan bola dari satu 
keranjang ke keranjang lainnya, dan 
memindahkan kelereng yang ada di 
dalam tabung. Selain itu, kami juga 

berlatih baris-berbaris dengan baik dan 
benar. Meskipun lelah, semuanya kami 
lakukan dengan hati riang dan kompak. 
Tetapi sayang ... kegiatan yang 
menyenangkan ini harus berakhir saat 
waktu sudah menunjukkan pukul empat 
sore, karena kami harus pulang ke 
rumah masing-masing. Kami pun 
berpisah dengan kakak-kakak pembina 
dan teman-teman siaga yang lain. 
Sayonara semuanya... sampai bertemu 
kembali....

PersariPersari

P-Eleven Student Broadline

Pramuka Siaga

“Prit... prit... prittt...!!!” 
terdengar suara peluit kakak pembina. 
Itu adalah tanda bahwa semua anggota 
pramuka siaga kelas III SD Kristen Petra 9 
harus segera berkumpul di lapangan, 
sekaligus tanda dimulainya kegiatan 
Persari (Perkemahan Satu Hari) yang 
jatuh pada hari terakhir tahun ajaran 
2010/2011, yaitu tanggal 11 Juni 2011. 
Kami sangat antusias sekali, bahkan 
panasnya terik matahari pun tidak juga 
menyurutkan semangat kami untuk 
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T
idak terasa, sudah empat setengah tahun program radio sekolah P-Eleven Student Broadline 
berjalan di SD Kristen Petra 11. Suksesnya berbagai program acara yang ditampilkan dalam 
P-Eleven Student Broadline ini tak lepas dari peran aktif para crew. Untuk mempertahankan 

prestasi tersebut, pemilihan crew harus dilakukan secara selektif agar mendapatkan yang terbaik. Itu 
karena mereka harus mampu memenangkan hati para pendengar radio sekolah, mengingat bahwa 
jumlah penggemar P-Eleven Student Broadline ini tidaklah sedikit. Hal ini terlihat dari banyaknya 
peminat yang mengikuti audisi untuk pemilihan penyiar dan operator tiap tahunnya. Pada tahun ini 
saja, peminat yang mengikuti audisi mencapai enam puluh siswa. Jumlah yang cukup besar untuk 
sebuah program radio sekolah.

Audisi pada tahun ini berlangsung mulai tanggal 15–22 Juli 2011. Pada tahap awal, dilakukan 
seleksi hingga terpilih dua belas siswa terbaik yang berhak menjadi finalis. Para finalis tersebut 
kemudian diseleksi lagi dalam tahap akhir, yaitu audisi final yang jatuh pada tanggal 22 Juli 2011. 
Mereka harus membawakan program acara 'Lagu dan Salam' secara live.

Akhirnya, lima peserta terbaik ditetapkan sebagai penyiar P-Eleven Student Broadline. 
Mereka adalah Patricia (kelas IVA), Hansel (kelas VA), Valensia (kelas VA), Janice (kelas VB), dan 

Catherine (kelas VB). Kelima penyiar dan operator baru ini akan 
bergabung dengan crew P-Eleven Student Broadline 

lainnya untuk mempersiapkan dan 
memandu acara radio sekolah 

SD Kristen Petra 11. 
Semoga mereka dapat 

membawa warna yang 
baru bagi perkembangan 

program radio sekolah ini.
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ada tanggal 7 Juni 2011 yang lalu, bertempat di 
Kansek Direktorat Pendidikan PPPK Petra, 
diselenggarakan Lomba Sosiodrama TK PPPK P

Petra. Lomba Sosiodrama ini diikuti oleh TK Kristen Petra 9 
yang menampilkan sosiodrama berjudul “Sukacita dalam 
Pengungsian”.

Drama ini mengisahkan tentang keadaan anak-anak yang 
kehilangan tempat tinggalnya karena bencana banjir, dan 
terpaksa harus tinggal di tempat pengungsian. Menghadapi 
perubahan mendadak dalam kehidupannya, mereka pun 
bereaksi. Ada anak-anak yang dapat menerima keadaan yang 
serbasulit di tempat pengungsian, namun ada juga yang 
kurang bisa menerimanya. Kesedihan dan kemarahan 
membuat mereka jauh dari sukacita. Kemudian, ada seorang 
sukarelawan yang baik hati mencoba menasihati anak-anak 
tersebut... dengan menceritakan bahwa ia dulu juga pernah 

Kita harus bersyukur...

aat MOS, tanggal 11 Juli 2011, aku dan teman-
teman TK Kristen Petra 10 diajak oleh ibu guru 
untuk membuat mahkota dari kertas lipat. S

Menyenangkan sekali! Hehehe.... Bahkan, kami diperbolehkan 
memilih warna sendiri. Awalnya kupikir akan sulit untuk 
membuat mahkota cantik seperti yang digambarkan oleh bu 

guru. Namun, setelah aku mengikuti arahan bu guru, ternyata 
mudah lho, teman-teman! Kalian pasti bisa membuatnya 
sendiri juga di rumah. Ikuti aku, yaa...!

Pertama-tama, kertas origaminya dilipat dahulu menjadi 
bentuk segitiga, lalu gunakan lem untuk menyambungnya jadi 
satu. Nah, jadi deh.... Lihat! Setelah mahkota selesai dibuat, 

kami memakainya bersama-sama. Sekarang, di kelasku banyak 
raja dan ratunya, hihihi...! Teman-teman, jangan lupa mencoba, 
ya!

mengalami bencana. Namun, ketika ia belajar untuk tetap 
bersyukur dalam segala keadaan, ia pun mendapati dirinya 
dapat bersukacita. Akhirnya, anak-anak itu pun mengerti dan 
mau menerima nasihat sukarelawan itu. Mereka pun 
bergembira dan menyanyi bersama-sama.

Puji Tuhan...! Setelah menanti hasil penjurian dengan 
perasaan deg-degan, akhirnya TK Kristen Petra 9 berhasil 
meraih Juara I. Berikut pemeran-pemeran cilik yang menuai 
prestasi tersebut: Raphael Vivaldri, Amos Tanael, Stefan 
Sianturi, Nathania, Eureka, Arnoeldy, Bernike, Agung Laksono, 
Emmanuella Audy, dan Sharon Azriel.

MahkotaMahkota
Mem uatbMem uatb



aahh, senangnya di TK 
Kristen Petra 13! 
Minggu ini adalah W

minggu pertama tahun ajaran 
2011/2012, yang juga merupakan 
minggu pertama siswa-siswi baru KB 
dan TK A bersekolah. Yuk, kita lihat 
mereka bersama-sama!

Lucunyaa... Lihat, wajah-wajah 
polos mereka diwarnai rasa penasaran, 
antusias, sekaligus ragu-ragu, karena 

harus berhadapan dengan tempat dan 
situasi yang sama sekali baru bagi 
mereka. Meskipun demikian, banyak 
dari mereka yang berani memasuki 
kelasnya sendiri, tanpa ditemani orang 
tua ataupun pengasuh. Namun ada juga 
anak-anak yang masih merasa asing 
dengan lingkungan sekolah, sehingga 
merasa belum nyaman dan minta 
ditemani oleh orang tuanya saat masuk 
kelas. Tetapi hal ini tidak berlangsung 
lama, karena pada hari ketiga 
mereka tidak lagi merasa asing 
dan mulai merasa nyaman di 
sekolahnya, sehingga semua 
anak TK A sudah berani untuk 
masuk kelasnya sendiri. Salut 
untuk mereka!

Sementara itu di kelas 
Kelompok Bermain, hanya sedikit 

yang minta ditemani pengantarnya. 
Namun jika kita melihat anak-anak yang 
tidak menangis, mereka terlihat cukup 
cepat membaur dan beradaptasi 
dengan lingkungan sekolahnya. 
Beberapa dari mereka bahkan ada yang 
terlihat sedang bermain dengan 
asyiknya. Waah.., mereka memang 
anak-anak yang hebat, ya!
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Kegiatan MOSKegiatan MOS

Siapa takut?!
Masuk Kelas Sendiri,

agi hari Rabu tanggal 13 Juli 2011, terlihat anak-anak TK A 
sedang senam pagi bersama. “Satu.. dua.. tiga.. empat.. ayo, P
badannya digerakkan ya..,” kata ibu guru. Ada apa sih di TK 

Kristen Petra 7? Oo... rupanya siswa-siswi TK A yang baru masuk sedang 
mengikuti MOS (Masa Orientasi Sekolah) berupa kegiatan outbound di 
taman depan. Setelah kegiatan MOS dibuka dengan senam bersama, ada 
tiga tugas yang menanti mereka. Tugas pertama berupa permainan 

keseimbangan berjalan di atas papan titian sambil memegang piring kecil 
datar dengan sebuah bola di atasnya. “Hati-hati, Stefanus.. Bolanya tidak 

boleh jatuh,” kata Ibu Agnes. “Jaga keseimbangan badannya, ya...!” Meskipun 
cukup sulit, namun anak-anak sangat antusias hendak mencoba. Usai tugas 

pertama selesai, kali ini mereka melaksanakan tugas kedua, yakni tiap-tiap anak 
memegang setengah potongan bambu berukuran sedang yang bagian dalam 
lekukannya diberi sebuah bola bekel sambil mereka berjalan lurus. Bola bekel 
tersebut harus dijaga agar tidak tergelincir jatuh dan tetap berada di tengah-tengah. 
Tugas ketiga adalah menendang bola ke dalam gawang.  

“Ayo, Wayne.. konsentrasiiii, lihat ke gawang dan 
tendang yang keras, ya!” instruksi ibu 

guru. Dan ternyata, ada penghargaan 
yang diberikan jika siswa sanggup 
menyelesaikan ketiga tugasnya 
dengan baik. “Horee.. aku 
hebat! Sekarang boleh naik 

sepeda!” seru Sebastian, salah 
satu siswa yang berhasil 

melaksanakan tugas-tugasnya, 
sehingga boleh bersepeda sebagai tanda 
penghargaannya. Dengan riang, ia 
mengayuh sepeda mengelilingi taman depan 
sekolah. Sungguh menyenangkan, ya...! Hayoo.. 
Siapa yang mau ikut juga?
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elamat pagi, Bu! Kelasku di mana, ya?” celoteh Canon, salah 
satu siswa kelompok B TK Kristen Petra 5 yang mulai kembali 
bersekolah pada tanggal 11 Juli 2011. Dengan wajah ceria dan S

berseri ia pun menjemput teman-temannya yang baru saja datang, “Eh, 
kita sekelas lagi! Waah, asyik nih!” Pintar-pintar ya, mereka. Selama lima 
hari menjalani masa orientasi, celoteh dan tawa riang siswa-siswi 
kelompok B selalu terdengar. Mereka asyik membuat boneka tangan, 
membuat mahkota, lomba mengepit balon, lomba menghitung bola, 
lomba meniti dan melempar bola, serta bersepeda di taman.
Hmm... Lalu bagaimana dengan kelompok A, ya? 

“Huaaa.. huaaa.. aku nggak mau sekolah! Aku mau main di rumah 
aja!! Mamaa.. gendonggg..!” teriak beberapa siswa yang tidak mau 
ditinggal oleh orang tuanya. Rupanya anak-anak kelompok A masih 
belum terbiasa di sekolah yang baru. Namun, ada juga yang sudah pintar 
lho, mereka tidak menangis dan mau masuk ke kelasnya sendiri. 
Sepulang sekolah, mereka memamerkan kepada orang tua hasil karyanya 
membuat bola dan piring kertas. Selain itu, mereka juga dengan antusias 
bercerita kepada orang tua, bagaimana mereka berlomba lari 
memindahkan bendera dan belajar berdoa bersama-sama dengan 
teman-teman yang lain. Senangnya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan 
MOS di TK Kristen Petra 5. Nantikan cerita kami berikutnya yaa...!

First WeekFirst Week
in My Schoolin My School

adi malam, aku sangat cemas memikirkan tentang 
bagaimana hari pertamaku nanti di sekolah. 
Sekolah itu seperti apa, ya? Apakah guru-gurunya T

baik? Lalu di sekolah itu ngapain aja sih sebenarnya? 
Begitulah berbagai pikiran muncul di kepalaku. Kata mama, 
aku tidak perlu khawatir, karena pada hari-hari pertama di 
sekolah, aku bisa berkenalan dengan anak-anak lain yang juga 
bersekolah sama sepertiku, jadi aku akan punya banyak 
teman. Hmm, apa benar sekolah menyenangkan seperti itu, 
ya? Jadi tidak sabar ingin cepat-cepat sekolah.

Esoknya, pertanyaanku pun terjawab. Begitu sampai di 
sekolah, ada ibu guru yang ramah menyambutku dan 
mengantarkanku ke dalam kelas. Melihat ibu guru yang baik 
hati, hatiku pun tenang. Tak lama kemudian, anak-anak 
lainnya berdatangan. Ibu guru memperkenalkan kami satu 
sama lain, sehingga kami bisa berteman dan bermain 
bersama-sama. Senangnya! 

Ternyata sekolah itu tidak menakutkan, ya! Di sini kami 
bisa menyanyi, bercerita, bermain bola, bermain simpai, 
bermain balok, atau bermain di taman bermain dengan 

teman-teman. Ibu guru juga mengajak 
kami untuk melihat dan mencoba 

benda-benda di ruang komputer, 
ruang bermain, ruang musik, 
ruang perpustakaan, dan masih 
banyak lagi. Dengan dibimbing 
oleh ibu guru, kita juga diajak 
untuk mengikuti kebaktian di 
ruang media. Dalam kebaktian, 
kami belajar untuk mengucap 
syukur dan tidak khawatir lagi, 
karena Ibu Jolanda Likumahuwa 
bilang bahwa kita memiliki Tuhan 
yang sangat mengenal kita 
sebagai ciptaan-Nya. Itulah 
ceritaku tentang hari pertamaku 
di sekolah. Sampai jumpa lagi....
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enapa ya, kok empat hari ini kami yang dipilih oleh 
bu guru? Ada yang harus latihan menari, ada yang Kmenyanyi, dan ada juga yang bermain angklung 

dengan lagu yang sama, “Suwe Ora Jamu”. Ooh, kata ibu guru, 
nanti tanggal 21 Juli 2011, kami akan tampil bersama-sama di 
sekolah. Tetapi, kami tetap bertanya-tanya dalam hati karena 
ibu guru nggak ngomong akan ada acara apa hari itu.

Hari pentas pun tiba. Kami yang tampil semuanya sudah 
siap dengan dandanan rapi memakai kebaya, sedangkan siswa 
yang bermain angklung memakai celana panjang hitam dan 
selendang dari sarung. Tak lama kemudian, kami melihat 
tamu-tamu berdatangan. Kata ibu guru, hari ini ada acara 

akreditasi. Artinya, sekolah kami akan dinilai oleh bapak-
bapak yang disebut assessor itu. Kami pun menyambut 
bapak-bapak tersebut dengan senyum, serta berusaha sebaik 
mungkin dalam pementasan 'Suwe Ora Jamu' ini. Setelah 
tampil, kami mendapat tepuk tangan yang meriah dari para 
penonton. Senangnya hatiku bisa ambil bagian dari kegiatan 
di sekolah kami! Semoga bapak-bapak tersebut senang dan 
puas melihat penampilan kami, dan semoga sekolahku 
berhasil mendapatkan nilai yang bagus. Terus dengar dan 
baca cerita tentang sekolahku, KB dan TK Kristen Petra 5, 
ya...! Setiap saat pasti ada kejutan baru yang tak kalah 
menarik. Sampai jumpa....

Hayoo... bagaimana caranya membedakan anak laki-laki dan 
anak perempuan? Kamu sendiri termasuk yang mana? Anak 
laki-laki atau anak perempuan?

engan menggunakan media kaca pembesar, siswa-
siswi kelompok A dari TK Kristen Petra 11 belajar Dmembedakan anak laki-laki dan anak perempuan. 

Kok bisa? Ya, mereka dengan saksama bergantian mengamati 
dua buah gambar kecil menggunakan kaca pembesar. Kedua 
gambar tersebut adalah gambar anak laki-laki dan gambar 
anak perempuan. Setelah mengamati, dengan antusias 
mereka menceritakan apa saja perbedaan yang mereka 
temukan dari kedua gambar tersebut. Kemudian mereka juga 
belajar untuk mengenali apakah dirinya termasuk anak laki-
laki atau anak perempuan berdasarkan ciri-ciri yang telah 
mereka sebutkan sebelumnya. Secara tidak langsung, melalui 
kegiatan ini mereka diajak untuk berpikir kritis dan cermat, 
sekaligus menggali kemampuan mereka dalam mengenali diri 
sendiri.
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