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Senang bisa berjumpa dengan Anda 
kembali dalam Gema Petra edisi 
bulan Februari 2015 ini. Pada edisi 
ini, Anda bisa membaca ulasan 
tentang kegiatan pembelajaran 
siswa di sekolah-sekolah PPPK 
Petra, mulai dari membuat roti 
panggang, berkemah, bermain hujan, 
eksperimen IPA, fun bike and fun 
walk, cooking class, kegiatan PKK, 
pentas seni yang juga sebagai unjuk 
bakat dan talenta para siswa PPPK 
Petra, hingga keikutsertaan para 
siswa PPPK Petra dalam berbagai 
kompetisi mulai tingkat kota hingga 
internasional. Itulah semua ringkasan 
berita yang bisa Anda temukan 
dalam Gema Petra edisi kali ini.
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Mengucapkan “Selamat 
Hari Raya” dengan 
menggunakan SMS atau 

instant message, tentunya masih 
kalah bervariasi jika dibandingkan 
dengan kartu ucapan. Melalui 
Greeting Card Design Competition 
yang diadakan oleh Lembaga 
Alfalink ini, saya, Vinski Claresta 
dari SMA Kristen Petra 2, berniat 
untuk mencoba membuat desain 
kartu ucapan. Saya mengetahui 
adanya lomba ini berdasarkan 
informasi dari guru koordinator 
lomba, yaitu Bu Dewi, yang 
tahu dari  website Alfalink. Saya 
tertarik... karena sebelumnya 
tidak pernah mengikuti lomba 
desain, hanya lomba menggambar 
biasa saja. Oleh karena itu, saya 
juga sempat merasa pesimistis 
apakah bisa membuatnya. 
Namun, saya pikir tidak ada 
salahnya untuk mencoba. Hasil 
karya dikirimkan via e-mail pada 
bulan Desember 2014.

Pada awalnya saya bingung 
menentukan ucapan hari raya 
apa yang akan saya buat, namun 
akhirnya saya memutuskan 
membuat kartu ucapan Natal 
karena sesuai dengan suasana 
Natal pada saat itu. Saya 
menggambar sendiri bagian-
bagian kartu untuk menonjolkan 
orisinalitas karya, lalu di-scan dan 
diedit menggunakan program 
Photoshop. Saya sangat senang 
ketika mengetahui dari website 
Alfalink bahwa karya saya terpilih 
menjadi salah satu dari sepuluh 

finalis. Karya-karya finalis akan 
dipajang di pameran pendidikan 
Alfalink di Hotel Sheraton 
pada tanggal 18 Januari 2015, 
yang merupakan rangkaian 
dari pameran pendidikan 
internasional.

Ada dua juara yang dipilih, 
yaitu juara pertama yang dipilih 
oleh para juri, dan juara favorit 
yang dipilih berdasarkan vote 
dari para pengunjung. Sambil 
menunggu pameran karya 
tersebut, saya juga berkeliling 
untuk melihat hasil karya lainnya, 
ada yang membuat kartu ucapan 
Idul Fitri Lebaran, Paskah, dan 
bahkan Chinese New Year. Ketika 
juara favoritnya disebutkan 
terlebih dahulu dan pemenangnya 
bukan saya, hati ini sempat ciut 
juga.... Namun ternyata, puji 
Tuhan berikutnya nama saya yang 
disebut sebagai juara pertama. 
Wwoow... surprise! Kemudian, 
saya diajak foto bersama dengan 
perwakilan dari North Seattle 
College, mitra penyelenggara 
lomba ini. Saya berterima kasih 
kepada bapak dan ibu guru, 
orang tua, serta teman-teman 
yang telah mendukung saya, 
dan tentunya puji syukur kepada 
Tuhan yang telah memberi 
talenta kepada saya. Untuk ke 
depannya, kemenangan ini akan 
saya pakai sebagai motivasi untuk 
mengembangkan kemampuan 
lebih baik lagi.

oleh: Vinski Claresta G.

Untuk melengkapi pengetahuan tentang nilai-
nilai kekristenan yang diperoleh melalui guru 
di sekolah, SMA Kristen Petra 3 melalui praktik 

Pendidikan Agama Kristen (PAK) memiliki program 
untuk mengadakan kunjungan ke panti asuhan. 
Setiap siswa kelas XII wajib mengikuti kegiatan ini, 
sebab siswa akan membuat laporan kegiatan dan 
hasil laporan itu akan dinilai sebagai nilai ujian 
praktik PAK. Kunjungan ini juga dimaksudkan agar 
mereka memahami dan turut berbela rasa akan 
kehidupan yang dialami oleh saudara-saudara 
mereka yang ada di panti asuhan. Ternyata... masih 
banyak saudara kita yang masih perlu bantuan, baik 
secara materi maupun dukungan moral.

Nah, kegiatan kunjungan ini dilaksanakan dalam 
dua tahap. Tahap I dilaksanakan pada hari Sabtu, 
tanggal 17 Januari 2015, bagi siswa program IPA. 
Tahap II dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 
Januari 2015, untuk siswa program IPS. Mereka 
berkunjung ke Panti Asuhan Kamang Immanuel, 
Panti Asuhan Ada Hari Esok, Panti Asuhan Elpidos, 
dan Panti Asuhan Rumah Sejati. Semua kegiatan 
dirancang oleh siswa kelas XII, sedangkan para guru 
bertindak sebagai pendamping. Semoga kunjungan 
ini dapat membangkitkan respek kita untuk saling 
membantu kepada sesama yang kekurangan. Amin.
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Pada akhir semester I, tepatnya bulan Desember 
2014, SMA Kristen Petra 4 mengadakan kegiatan 
yang merupakan wujud realisasi dari tema Character 

Building, yaitu Aku Cinta Indonesia. Kegiatan untuk 
memperkenalkan budaya daerah ini diadakan dalam bentuk 
berbagai lomba permainan, antara lain: lomba bekel, dakon, 
catur, engklek, gobak sodor (go back to door). Selain itu, 
juga ada rally games pelajaran tiap-tiap jurusan serta lomba 
bahasa. Pada puncaknya, diadakan lomba anjungan budaya.

Berbagai macam budaya disajikan oleh tiap kelas. 
Misalnya kelas XII IPS-2 yang mengusung budaya Jawa 
Tengah, yang menampilkan berbagai ciri khasnya mulai dari 
pernak-pernik, pakaian adat, permainan tradisional, upacara 
adat, hingga makanan tradisional. Kelas ini juga menyajikan 
Sungai Bengawan Solo buatan, dan ketika memasuki 
ruangan, kita disambut oleh sepasang pengantin dengan 
mengenakan pakaian adat Jawa Tengah. Sedangkan kelas XII 
IPS-1 menampilkan budaya Jawa Barat. Saat memasuki kelas, 
kita disambut oleh pintu yang dihias menyerupai gedhek 
(anyaman bambu). Kelas ini juga menyajikan ‘maskot’ dari 
Jawa Barat, yaitu Si Cepot. Cepot adalah tokoh wayang yang 
dikenal dengan kulit wajahnya yang berwarna merah. Budaya 
dari daerah lain juga tak ketinggalan, mulai dari  Palembang, 
Minang Kabau, Jawa Timur, NTT, hingga Bali.

Lomba anjungan budaya ini akhirnya dimenangkan oleh 
kelas XII IPS-2. Para siswa merasa bangga dan senang karena 
merasa usaha yang mereka lakukan tidaklah sia-sia, dan 
mereka dapat menikmati acara ini. Melalui kegiatan ini, para 
siswa belajar mengenal dan menambah wawasan tentang 
budaya Indonesia yang begitu banyak dan unik. Maka 
dari itu, marilah kita mencintai dan melestarikan budaya 
Indonesia.

oleh: Vidya Ellcha & Melody Chynta

Puji Tuhan...! Itulah kata-kata yang saya ucapkan 
ketika berhasil meraih Juara I dalam lomba ekonomi 
yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen 

Satya Wacana di Salatiga pada tanggal 14 Januari 2015. 
Dalam lomba tersebut, babak pertama dimulai dengan 
mengerjakan soal pilihan ganda sebanyak lima puluh soal. 
Soal yang diujikan adalah soal yang cukup sukar, namun 
dengan persiapan yang cukup, saya mampu melewatinya. 
Babak berikutnya adalah babak debat dengan topik yang 
sudah ditentukan. Namun sayang sekali, lawan debat 
saya adalah teman saya sendiri dari SMA Kristen Petra 5, 
dengan topik debat: Kesiapan Indonesia dalam ASEAN 
Economic Community. Debat berlangsung dengan sengit. 
Hal ini dikarenakan topik ini adalah topik yang sudah sering 
kami bahas dalam berbagai lomba ekonomi lainnya. Ibarat 
melawan diri sendiri, itulah yang saya rasakan. God has a 
plan, saya yang diizinkan lolos ke babak selanjutnya. Babak 
selanjutnya adalah penilaian dengan cara memberikan 
komentar terhadap statement yang diberikan. Saya 
mendapatkan topik mengenai dampak integrasi perbankan 
asing di Indonesia. Untung saya masih ingat apa yang 
diajarkan oleh guru pembimbing saya, dan bisa melaluinya 
dengan baik. Pengumuman pun dibacakan, dan saya 
dinyatakan keluar sebagai Juara I. Semua raihan ini adalah 
karena berkat penyertaan Tuhan, dari awal saya berangkat 
hingga pulang ke Surabaya dengan selamat.

oleh: Sonny Sugiharta
SMA Kristen Petra 5

ECONOMIC

Lomba Anjungan Budaya

Competition

@ Petra 4
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Green technolOGY
Research Exposition

2014
Mendapat kesempatan untuk 

kembali mengikuti ajang lomba 
karya tulis ilmiah di tingkat 

internasional ini merupakan sebuah 
pengalaman yang sangat berharga bagi 
saya, Jeff Bastian W. dari SMA Kristen 
Petra 1. Lomba yang saya ikuti kali ini 
adalah Green Technology Research 
Exposition (GTReX) yang diselenggarakan 
oleh University of Malaysia Perlis 
(UniMAP) di Ho Chi Minh City, Vietnam. 
Para peserta lomba berasal dari negara-
negara kawasan Asia sampai Eropa, di 
antaranya Malaysia, Indonesia, Rumania, 
dan lain-lain. GTReX adalah lomba 
karya tulis ilmiah yang berfokus pada 
upaya pengembangan teknologi ramah 
lingkungan, terutama dalam bidang 
material engineering. Dalam lomba 
ini, saya menggunakan karya saya yang 
berjudul “Scylla serrata as Bioplastic: 
Utilization of Chitin from Crab Shell 
Wastes as Plastic Reinforcement Agent.” 
Lomba ini berlangsung selama dua hari, 
yaitu tanggal 5-6 Desember 2014, di 
Duxton Saigon Hotel.

Hari pertama, setelah registrasi 

ulang dan mengikuti opening ceremony, 
saya melihat-lihat daftar para peserta 
lomba. Pada awalnya, saya sempat 
merasa pesimistis setelah tahu bahwa 
ternyata banyak peserta yang berasal 
dari jenjang perguruan tinggi, bahkan 
ada beberapa yang sudah menyelesaikan 
pendidikan S1. Saya lalu bertanya kepada 
panitia mengenai hal tersebut, dan 
mereka mengatakan bahwa standar 
penilaian tentu akan dibedakan untuk 
setiap jenjang pendidikan. Hufh... hal 
itu tentu sangat melegakan! Beberapa 
saat kemudian, sesi presentasi pun 
dimulai. Tiap peserta mempresentasikan 
penelitiannya di hadapan para juri 
secara bergiliran, dan saya mendapat 
giliran pertama! Yang berbeda dalam 
perlombaan ini yaitu presentasinya 
bersifat tidak formal. Tiap peserta 
diberikan papan untuk menempel 
posternya, dan meja untuk menaruh alat-
alat peraga yang diperlukan, sedangkan 
juri akan berkeliling untuk mengunjungi 
para peserta seperti dalam pameran. 

Setelah berjuang melawan ketegangan 
selama presentasi, akhirnya saya pun 

berhasil menyelesaikan presentasi dan 
sesi tanya-jawab dengan baik. Sisa waktu 
yang ada saya pergunakan untuk melihat-
lihat penelitian dari peserta lain sambil 
berbincang-bincang dengan mereka. 
Setelah penjurian pada hari pertama, 
hari berikutnya adalah pengumuman 
perolehan medali. Puji syukur kepada 
Tuhan karena atas bimbingan dan 
penyertaan-Nya, saya 
dinyatakan oleh 
dewan juri berhak 
memperoleh medali 
emas dalam lomba 
tersebut. Semua 
perjuangan saya 
tidaklah sia-sia! 
Thanks God.

oleh: Jeff 
Bastian W.

Para siswa SMP Kristen Petra 3 mengikuti kegiatan Proyek 
PKK dengan tema “Aku Cinta Indonesia” pada tanggal 
13 Desember 2014 lalu. Dalam kegiatan tersebut, tiap 

kelas mempersiapkan anjungan budaya daerah, seperti: 
Madura, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sunda, Betawi, Batak, 
Makassar, Ambon, ataupun Bali. Dalam anjungan budaya 
itu, mereka menampilkan stan makanan, permainan atau 
kegiatan tradisional, scrapbook, foto-foto budaya, serta 
tayangan video clip tentang budaya tersebut. Beberapa siswa 
juga mengenakan baju daerah masing-masing. Para siswa 
yang berkunjung, disambut dengan tari-tarian dan video clip 
seputar budaya daerah. Mereka juga antusias untuk mengikuti 
permainan tradisional, serta menikmati berbagai makanan 
tradisional seperti gudeg, bubur Madura, sate Madura, sate 
lilit, ataupun sambel dabu-dabu. Wah, sungguh mengesankan 
dan membuat kami menghargai keberagaman budaya 
Indonesia kami yang tercinta!



SMP Kristen Petra 2 kembali menggelar acara pentas 
seni bagi siswa-siswinya, yang digelar di Gedung 
Kesenian Cak Durasim Surabaya pada tanggal 

18 Desember 2014. Pada pensi ini, kami mengangkat 
tema Miracle of Love, dengan harapan kami boleh 
mendapat mukjizat kasih-Nya pada setiap momen Natal. 
Demi menampilkan pertunjukan yang terbaik, kami 
mempersiapkannya sejak beberapa bulan sebelumnya. 
Semua persiapan dilaksanakan dengan serius. Mulai dari 
pemilihan karakter pemeran, mencari puluhan penari yang 
akan mengisi acara ini, hingga mengatur jadwal latihan 
mereka. Tentu ini adalah hal yang tidak mudah. Menjelang 
hari H, para pengisi acara disibukkan dengan latihan yang 
makin intens, sehingga cukup menguras tenaga. Mereka 
rela meluangkan waktunya untuk latihan tiap hari demi 
suksesnya acara ini. Untungnya pensi ini digelar seusai UAS, 
sehingga kami tidak terlalu khawatir akan jam belajar yang 
terpotong untuk latihan.

Hari berlalu dengan cepat. Tak terasa, saatnya geladi 
bersih bagi seluruh pengisi acara. Kami menghabiskan 
waktu beberapa jam dalam latihan terakhir ini, namun 
jerih payah kami sebanding hasil latihan yang tampak 
sempurna. Kemudian... it’s show time! Kami sudah tak 
sabar untuk menunjukkan bakat kami di depan para tamu 
undangan dan teman-teman. Pentas seni ini merupakan 
bentuk aktualisasi diri kami setelah mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler ataupun ELS. Acara dibuka dengan 
penampilan band pembuka untuk menyambut kehadiran 
para undangan. Setelah itu, disambung dengan sambutan 
kepala sekolah, pengumuman juara sepuluh besar dari 
tiap kelas, pemberian penghargaan siswa berprestasi, 
penampilan cheerleaders, fashion show, serta pagelaran 
drama perpaduan tari dengan gerak dan lagu. Acara 
berlangsung sangat meriah! Dengan stage lighting effects 
yang menawan, memberikan kesan hidup dalam setiap 
penampilan kami.

Pentas seni berjalan sukses, dan penampilan para 
pengisi acara mampu memukau para penonton. Akhirnya, 
acara ditutup dengan sesi saling bersalaman oleh para 
pengisi acara di atas panggung. Mereka pun disambut 
tepuk tangan yang meriah oleh semua yang hadir di gedung 
tersebut. Terima kasih kepada para guru pembimbing yang 
telah sabar melatih kami.

oleh: Grace Amortia

Miracle of

Belajar

Love

Mengendalikan Diri

Kegiatan kreativitas PKK kembali dilaksanakan di SMP 
Kristen Petra 3 pada tanggal 17 Januari 2015 lalu, dengan 
tema “Mengendalikan Diri”. Melalui tema ini, kami belajar 

tentang cara mengendalikan diri dengan baik di mana pun kami 
berada. Sebagai anak muda, rasanya sangat sulit jika kita diminta 
untuk mengendalikan diri. Diam dan mendengarkan guru yang 
sedang menerangkan pelajaran, bukanlah hal yang mudah. 
Karena itulah kegiatan ini sangat bagus bagi kami.

Pada sesi pertama, kami mengikuti persekutuan doa untuk 
memuji Tuhan serta menerima firman-Nya yang mengajarkan 
pentingnya pengendalian diri. Tidak hanya mengendalikan 
anggota tubuh saja, tetapi pikiran kita juga. Kita harus 
mengendalikan keinginan dan tidak mudah terpengaruh oleh 
orang lain. Jika kita tidak bisa mengendalikan diri, kita sendiri 
yang akan terkena dampaknya. Lalu pada sesi kedua, kami 
dibagi menjadi delapan kelompok dalam game “Pantomim 
Merancang Busana”, dengan menggunakan koran, majalah, 
selotip, serta staples. Tiap kelompok membuat baju dari bahan 
tersebut, lalu diperagakan pada akhir sesi kedua. Syaratnya, 
kami tidak boleh berbicara alias berpantomim selama membuat 
baju tersebut. Wah, susah juga...! Kami pun berbagi tugas. Satu 
orang jadi model, satu orang jadi pengamat (mencatat anggota 
yang tidak dapat mengendalikan diri), dan yang lain merancang 
busana. Kami diberi waktu lima menit untuk berdiskusi dan 
dua puluh menit untuk mengerjakan. Menahan diri untuk tidak 
mengeluarkan sepatah kata memang sulit. Bahkan, beberapa 
dari kami sempat keceplosan, dan guru pun mengingatkan 
kami. Setelah jadi, saatnya untuk mempresentasikan busana 
masing-masing di depan kelas, dan sharing tentang kendala yang 
dihadapi saat proses merancang busana tersebut.

Tujuan dari kegiatan ini adalah belajar mengendalikan 
diri dengan tidak berbicara, tetapi tetap mau bekerja sama 
untuk menghasilkan rancangan baju yang indah. Dari kegiatan 
ini pula, kami mendapat pelajaran bahwa kami harus dapat 
mengendalikan diri dalam hal apa pun. Mau tahu hasil baju 
yang dirancang dengan bahasa isyarat? Wah, hasilnya fantastis, 
teman-teman!

   oleh: Ayleen-Tasya-Stefanie-Gabrielle 



Mengendalikan Diri

Judul di atas adalah tema yang diangkat dalam 
pagelaran pentas seni SMP Kristen Petra 5 yang 
diadakan di Auditorium Universitas Kristen Petra 

pada tanggal 18 Desember 2014 lalu. Pensi ini diadakan 
untuk mengekspresikan bakat para siswa yang telah 
dikembangkan di sekolah. Arti dari tema tersebut 
adalah agar para siswa tidak hanya unggul di bidang 
akademis saja, tetapi juga bisa meraih prestasi di bidang 
nonakademis.

Acara dimulai dengan sambutan dari Ketua I PPPK 
Petra, yaitu Dr. Ir. J. Heryanto, MS,MBA, dan perwakilan 
orang tua siswa. Kemudian, ada penampilan dari 
siswa-siswi ekstrakurikuler ansambel yang dilatih 
oleh Bapak Koko. Setelah itu, barulah acara inti dari 
pentas seni ini, yaitu drama yang mengambil konsep 
wayang punakawan. Dalam drama tersebut, ada lima 
punakawan yang sedang berjalan-jalan di alun-alun 
kota. Di sana mereka melihat banyak sekali pertunjukan, 
mulai dari tarian modern, tarian tradisional, tarian 
robot, nyanyian, hingga gerak dan lagu. Yang menarik, 
ada juga peragaan busana yang menggunakan 
rancangan busana hasil dari ELS Fashion Design. Semua 
penampilan berjalan dengan lancar dan meriah. 

Lalu pada penghujung acara, panitia pensi mengajak 
seluruh pengisi acara untuk naik ke atas panggung. 
Mereka pun menyanyikan lagu “Bendera” bersama-
sama. Semoga acara pentas seni ini bisa mengajak siswa 
untuk lebih berkreasi dalam menumbuhkan bakat dan 
minatnya dalam bidang seni.

oleh: Vanessa A.

Vocal Group

Excellent Student

The Big 10 of

To be an

Yes...! Yes...! Yes...!!! Demikian teriakan kami —Bella 
Sasle, Elizabeth C.R., Karina P.S., Claudya Viorella, 
Theodore Jason—saat mendengar nama SMP Kristen 

Petra 1 disebut sebagai Juara I lomba vocal group tingkat 
kecamatan yang diadakan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 
yang berlangsung di THR Surabaya pada beberapa waktu 
lalu. Dengan hasil tersebut, kami berkesempatan tampil 
dalam final tingkat kota di tempat yang sama pada tanggal 16 
Desember 2014. 

Ada impian dan harapan yang tinggi saat kami akan 
mengikuti final lomba vocal group ini. Mempertahankan 
menjadi pemenang bukanlah hal yang mudah tentunya. 
Kami menyambut kesempatan ini dengan antusias, dan terus 
melakukan latihan rutin dengan didampingi oleh pembina 
kami. Koreografi yang menarik juga kami tampilkan. Setelah 
berlatih intens, kami mencoba tampil di depan bapak dan ibu 
guru untuk mendapatkan masukan dari mereka. Yaah... kami 
pun menyadari bahwa kami masih malu-malu, tetapi hal itu 
coba kami tepis demi meraih kesuksesan.

Hari yang dinanti tiba, kami pun berangkat bersama-
sama dari sekolah dan melaju ke THR. Sampai di sana, kami 
kembali dimotivasi oleh guru kami. Cukup banyak juga para 
finalis yang berasal dari sekolah lain. Saat giliran kami tiba, 
kami berusaha tampil dengan semaksimal mungkin. Lagu 
demi lagu kami nyanyikan dengan maksimal. Pada akhir 
penampilan kami, tepuk tangan dari penonton terdengar 
riuh. Tentu saja kami merasa bangga.

Tak lama setelah seluruh finalis tampil, kami menunggu 
pengumuman siapa yang akan menjadi pemenang. Kami 
bergandengan tangan dengan harap-harap cemas. Akhirnya, 
kami mendengar bahwa grup kami masuk dalam The Big 10 
of Vocal Group. Ada rasa kecewa di hati kami karena tidak 
dapat mewakili Surabaya untuk menuju ke tingkat provinsi. 
Namun, kami tetap bersyukur karena dapat masuk dalam The 
Big 10 of Vocal Group.
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Sejak guru kelas mengumumkan bahwa pada hari 
Jumat, tanggal 16 Januari 2015, seluruh siswa, guru, 
dan karyawan SD Kristen Petra 1 akan mengikuti 

kegiatan fun bike dan fun walk, kami —siswa SD Kristen 
Petra 1— tidak sabar menanti-nantikan hari itu. Siswa 
yang membawa sepeda akan mengikuti fun bike, dan 
siswa yang tidak membawa sepeda bisa mengikuti 
fun walk. Kami akan berolahraga sambil 

bergembira bersama.
Tahukah kalian, bahwa 

bersepeda merupakan salah satu 
jenis olahraga yang ringan, mudah, 

dan menyenangkan. Seperti juga 
jenis olahraga yang lain, bersepeda 

memiliki banyak manfaat bagi 
kesehatan tubuh, yaitu 

meningkatkan kebugaran dan 
menjaga tubuh agar tidak 
mudah terserang penyakit. 
Bersepeda secara rutin 
bisa mengurangi berat 

badan, mengurangi risiko 
serangan penyakit jantung, tekanan 

darah tinggi, dan diabetes. Fun bike dan fun walk yang 
menjadi bagian dari program Student Learning Outcomes 
aspek physical growth, telah menjadi program rutin SD 
Kristen Petra 1 dalam rangka menggalakkan pola hidup 
sehat bagi seluruh warga sekolah. Selain itu, para siswa 
diharapkan bisa lebih mengenal lingkungan sekitar dan 
mengenal rambu-rambu lalu lintas yang ada.

Teman-teman, rajinlah berolahraga jika kalian mau 
sehat. Kita bisa memilih olahraga yang mudah dan 
menyenangkan, seperti bersepeda atau berjalan kaki. Di 
dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat.... Itu 
bisa kita peroleh dari  berolahraga.

Fun Bike

Budayakan Hidup

Fun Walk

Bersih dan Sehat

&

Slogan yang berbunyi “Bersih Itu Indah” sering 
kita jumpai di mana-mana dan sering pula 
kita ucapkan. Tidak ada manusia yang tidak 

menginginkan keindahan. Keindahan menjadi dambaan 
setiap insan. Keindahan dapat dilihat dan dinikmati 
dari sebuah keadaan yang terus-menerus diupayakan 
untuk bersih, dengan cara kita peduli akan lingkungan 
di mana kita berada. Orang yang peduli adalah orang 
yang dapat melakukan sesuatu dalam rangka memberi 
solusi, perubahan, dan memperbaiki lingkungan demi 
kesejahteraan bersama. 
Selama masih ada kebersamaan dan tanggung jawab 
bersama dari seluruh warga sekolah, sekolah bisa bebas 
dari polusi dan kotor.

Begitu juga dengan para siswa SD Kristen Petra 5, 
yang memiliki kepedulian akan kebersihan di lingkungan 
sekolahnya. Mereka mengikuti kegiatan bersih-bersih 
yang diadakan oleh sekolah. Siswa kelas VI yang 
berjumlah 169 siswa, mengikuti kegiatan ini pada hari 
Rabu, tanggal 14 Januari 2015. Sedangkan para siswa 
kelas IV yang berjumlah 163 siswa, mengikutinya pada 
hari Kamis, tanggal 22 Januari 2015. Mereka melakukan 
bersih-bersih lingkungan dengan antusias, karena semua 
ini bermanfaat bagi mereka. Selain itu, kegiatan ini bisa 
menanamkan budaya hidup bersih dan sehat kepada 
anak-anak sejak dini. 



Tiga Cara
Pembuatan Magnet

“Hai... Siapa yang 
tahu, mengapa 
paku yang aku 

pegang dapat menarik 
benda-benda lain?” tanya 
Gaby, Kevin, Mathew, dan 
Yoshua, kepada teman-
temannya. Pertanyaan inilah 
yang akhirnya memancing 
rasa ingin tahu para siswa 
kelas V SD Kristen Petra 10 
untuk belajar lebih dalam lagi 
pada waktu pembelajaran 
IPA dengan tema “Tiga 
Cara Pembuatan Magnet”. 
Kegiatan ini dilaksanakan 
pada hari Selasa, tanggal 13 
Januari 2015. Mereka sudah 
mempersiapkan alat dan bahan, yaitu: 
baterai, paku besi, paku baja, magnet, kumparan, 
serta selotip yang digunakan untuk melekatkan kabel 
kumparan.

Dalam kegiatan ini, siswa dibagi menjadi beberapa 
kelompok yang beranggotakan empat siswa. Tiap 
kelompok mempraktikkan tiga cara membuat 
magnet, yaitu: induksi, gosokan, dan elektromagnetik. 
Setiap siswa mengamati dan membuat laporan. Lalu 
tiap kelompok juga mempresentasikan hasilnya di 
depan kelas secara bergantian. Dari hasil percobaan 
membuat magnet dan presentasi, mereka memahami 
bahwa membuat magnet dari baja membutuhkan 
waktu yang lebih lama daripada membuat magnet 
dari besi. Semua siswa mengikuti kegiatan ini 
dengan baik, mereka sangat senang karena bisa 
membuat magnet sendiri, bahkan beberapa siswa 
ingin mencoba lagi di rumah. Mereka pun 
tidak sabar menunggu percobaan IPA 
selanjutnya. Science is really fun. 

Horee... kami belajar memasak! Hehehe...! Pada hari 
Selasa, tanggal 20 Januari 2015, kami, siswa ELS 
cooking class SD Kristen Petra 11, praktik memasak 

dengan menu “Udang Gulung Roti”. Kegiatan cooking 
class ini merupakan program unggulan ekstrakurikuler 
khusus bagi siswa SD Kristen Petra 11 yang memiliki 
kegemaran memasak, dengan dibimbing oleh pengajar yang 
berpengalaman. Adapun tujuan dari program ELS cooking 
class, yaitu: membantu siswa untuk mengembangkan 
potensi dan bakat di bidang memasak; mengajarkan kepada 
siswa untuk belajar kebersamaan dan kreatif di bidang 
memasak; mengenalkan kepada siswa akan nilai gizi yang 
berguna bagi mereka, sekaligus mengetahui dan belajar 
keamanan dalam memasak. Hehehe... kalian penasaran 
dengan cara membuatnya, bukan? Nah, begini caranya! 

Siapkan bahan-bahannya, antara lain: 250 gram udang 
kupas, 250 gram dada ayam, 200 gram tepung kanji, satu 
sendok makan minyak wijen, satu pak roti tawar, 1 liter 
minyak goreng, empat siung bawang putih, dua butir telur 
ayam, serta garam, gula, dan merica secukupnya. Cara 
membuatnya pertama-tama yaitu haluskan campuran 
udang, dada ayam, dan bawang putih, menggunakan 
blender. Setelah halus, angkat dan sisihkan dalam suatu 
wadah. Kedua, masukkan telur ayam, garam, gula, merica, 
tepung kanji, dan minyak wijen. Aduk hingga tercampur 
rata. Ketiga, roti tawar dipotong kotak-kotak kecil. Keempat, 

adonan dibentuk bulat-bulat, lalu 
gulingkan ke roti tawar yang 

telah dipotong-potong 
tadi. Terakhir, goreng 

dalam minyak panas 
sampai matang dan 
kecokelatan, lalu 
angkat dan sajikan. 
Hmm... nikmatnya...! 
Kalian mau mencoba?

Udang
Gulung Roti
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Commitment Tree

Proyek PKK :
Aku Cinta Indonesia

Pada proyek Pendidikan Karakter Kristiani (PKK) kali 
ini, hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2014, siswa 
SD Kristen Petra 9 melakukan berbagai kegiatan 

yang bertemakan budaya Indonesia. Setiap siswa wajib 
memakai pakaian batik sebagai wujud cinta terhadap 
bangsa Indonesia. Dalam acara ini, tiap-tiap kelas 
diberi kesempatan untuk menampilkan pertunjukkan 
yang mengandung unsur budaya, seperti: gerak dan 
lagu daerah, parikan (pantun) bahasa Jawa, dan ada 
juga yang memainkan alat musik angklung. Dalam 
kegiatan tersebut, siswa juga diberi kesempatan untuk 
memainkan permainan tradisional dan mencicipi jajanan 
tradisional yang sudah disediakan oleh sekolah, seperti: 
kue nagasari, kue lapis, dan kue putu ayu. Para siswa 
sangat senang mengikuti kegiatan ini karena mereka bisa 

belajar mencintai bangsa Indonesia dengan 
kegiatan-kegiatan sederhana yang bisa 
mereka lakukan.

Wah, tidak terasa ya... kita sudah memasuki tahun 
2015. Begitu banyak mimpi, cita-cita dan harapan 
yang ingin terkabul pada tahun yang baru ini. 

Namun, cita-cita dan harapan tersebut tidak akan bisa 
terwujud jika kita tidak mempunyai komitmen yang baik untuk 
melakukannya. Oleh karena itu, kami, siswa-siswi SD Kristen 
Petra 12, bersepakat untuk membuat komitmen atau janji 
untuk mewujudkan harapan kami pada tahun yang baru dan 
penuh berkat ini. Sebelum kami menuliskan komitmen, bapak 
dan ibu guru terlebih dahulu memberi kesempatan kepada 
kami untuk memikirkan dengan sungguh-sungguh, komitmen 
apa yang akan kami tulis. Mengapa? Karena komitmen 
tidak hanya sekadar tulisan tanpa makna, tetapi komitmen 
merupakan janji yang harus kami tepati dan lakukan.

Ada beberapa di antara kami yang ingin mendapatkan nilai 
seratus dalam setiap ulangan, maka kami membuat komitmen 
untuk lebih rajin belajar. Ada juga yang ingin mendapatkan 
tubuh yang sehat dan tidak mudah sakit, maka kami membuat 
komitmen untuk selalu menjaga kesehatan. Masih banyak 
lagi komitmen-komitmen yang kami tulis. Setelah selesai 
menulis komitmen di atas sebuah kertas berbentuk hati, kami 
menggantungkannya pada ‘pohon komitmen’ yang telah 
dipersiapkan oleh bapak dan ibu guru. ‘Pohon komitmen’ ini 
diletakkan di tempat yang mudah kami lihat, agar menjadi 
pengingat bagi kami jika kami mulai lupa melakukan komitmen 
yang sudah kami buat. 

Kami sadar bahwa akan banyak tantangan yang akan kami 
hadapi untuk melakukan komitmen kami, entah itu berupa 
kemalasan, kebosanan, ataupun hambatan dari luar lainnya. 
Tetapi kami yakin, pada saat kami mampu mengendalikan 
diri dan berusaha untuk menaatinya, Tuhan akan membuat 
kami mampu melakukannya. Ketika kami berhasil melakukan 
komitmen kami, kami pun akan menjadi anak yang lebih baik 
lagi, dan tentunya juga bisa meraih mimpi serta cita-cita kami. 
Oke teman-teman, inilah kegiatan kami dalam membuka 
tahun baru 2015. Bagaimana dengan kalian?
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by Doing
Teman-teman, kita patut bersyukur bila Tuhan sudah memberi hikmat 

kepada Michael Faraday, seorang ilmuwan Inggris yang juga dijuluki 
“Bapak Listrik”, karena berkat penelitian dan karyanya tentang 

kelistrikan, kita bisa menikmati manfaat dari energi listrik. Bayangkan, apa 
yang terjadi bila tidak ada listrik di dunia ini. Yang pasti tidak ada televisi 
dan komputer, ya? Hehehe...! Untuk memuaskan keingintahuan kami, 
bapak dan ibu guru mengadakan percobaan membuat rangkaian listrik bagi 
kami, siswa-siswi kelas VI SD Kristen Petra 7.

Sebenarnya, rangkaian listrik ada dua macam, yaitu rangkaian seri 
dan rangkaian paralel. Namun, kali ini kami hanya melakukan percobaan 
membuat rangkaian seri, yaitu menghubungkan bola lampu secara 
berderet. Dalam kegiatan ini, kami mencoba menghubungkan dua bola 
lampu dengan satu baterai, dan juga mencoba menggunakan satu bola 
lampu dengan satu baterai. Hasilnya, bila dua bola lampu dihubungkan 
dengan satu baterai, nyala lampu akan lebih redup bila dibandingkan 
dengan hanya satu bola lampu dengan satu baterai. Hal ini karena tegangan 
yang harus dibagi di antara kedua lampu. Selain itu, hambatannya juga 
lebih besar daripada satu bola lampu dengan satu baterai. Hehehe... kami 
jadi bisa lebih memahami tentang rangkaian listrik setelah melakukan 
percobaan langsung ini. Teman-teman juga bisa membuat percobaan 
sendiri, lho...! Selamat mencoba!

Learning

Setelah menikmati liburan yang cukup panjang, 
pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2015, kami, 
siswa-siswi SD Kristen Petra 13, siap belajar 

kembali di sekolah, bertemu dengan teman-teman 
yang seru serta bapak dan ibu  guru yang kami kasihi. 
Pelajaran pada semester II ini tak kalah menarik 
dengan semester I. Dalam kegiatan percobaan IPA, 
kami dibimbing oleh guru untuk praktik membuat 
magnet buatan secara elektromagnetik dengan 
menggunakan baterai, paku besar, kabel, dan klip 
kertas. Cukup sulit juga ternyata, saat kami harus 
melilitkan kabel pada paku, karena kabel tersebut 
harus dililitkan dengan rapi untuk membentuk 
kumparan. Namun dengan bimbingan guru, kami 
akhirnya bisa membuat magnet dengan benar sehingga 
hasilnya pun sesuai dengan yang teori. Sehingga 
melalui kegiatan percobaan ini, kami pun bisa lebih 
memahami tentang pelajaran elektromagnetik.

Magnet Buatan
Sederhana

is Fun
Math

:

Matematika merupakan salah satu pelajaran yang disukai 
oleh para siswa SD Kristen Petra 10. Selain karena 
materinya yang bervariasi, mereka juga merasa tertantang 

dengan soal-soal yang diberikan oleh guru. Seperti pada tanggal 19 
Januari 2015, para siswa kelas VI mengikuti fun learning tentang 
materi pecahan. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang 
beranggotakan empat siswa. Secara berkelompok, mereka mencoba 
membuat pecahan dari kertas origami dan kertas manila dengan 
cara membagi kertas tersebut menjadi beberapa bagian yang sama 
besar, sehingga diperoleh pecahan ¼, ½, dan lain-lain. Setelah itu, 
ibu guru menjelaskan materi dengan menggunakan batang pecahan 
magnet (magnetic fraction strip) yang memudahkan siswa dalam 
memahami cara membagi bilangan asli dengan pecahan biasa. 
Setelah itu, mereka pun berlomba-lomba untuk mengerjakan 
soal-soal yang diberikan oleh bu guru. Kegiatan pembelajaran yang 
menyenangkan ini seakan membuat waktu dua jam pelajaran terasa 
berjalan begitu cepat. Ternyata, Matematika bukanlah sebuah 
pelajaran yang membosankan, melainkan sangat mengasyikkan. 
Yeah, Math is fun!
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Mandiri, Lho...!

Kami Bermain Hujan

Aku Bisa

Horeee...

Teman-teman TK A dari TK Kristen Petra 1 belajar tentang 
kemandirian dalam kegiatan Pendidikan Karakter Kristiani 
(PKK) yang diadakan pada hari Jumat, tanggal 23 Januari 2015. 

Mereka sangat senang mengikuti kegiatan ini. Kata ibu guru, semua 
murid yang bersekolah seharusnya bisa mandi sendiri, bisa merapikan 
mainan sendiri tanpa disuruh setelah selesai bermain, ataupun bisa 
memakai sepatu sendiri. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari 
ibu guru, teman-teman TK A mengerjakan kegiatan menempel pola 
bentuk geometri tanpa dibantu oleh ibu guru. Mereka harus mencari 
kertas yang bentuknya sama dengan pola yang ada, memberi lem, 
dan menempelkan pada tempat yang sesuai dengan pola. Kata ibu 
guru, kegiatan itu juga termasuk salah satu bentuk kemandirian, lho...! 
Hehehe.... Sekian dulu kabar kegiatan dari TK Kristen Petra1, yaaa...! 
Sampai jumpa...!

Hari ini, ibu guru menjelaskan 
bahwa di Indonesia hanya 
ada dua musim, yaitu musim 

hujan dan musim panas. “Nah... 
musim hujan ya seperti bulan ini 
anak-anak,” kata bu guru. “Anak-
anak pernah merasakan kehujanan, 
tidak?” tanya bu guru. “Tidak, 
Bu…!” kataku dan teman-teman 
bersamaan. Aku dan teman-teman 
tidak pernah main hujan-hujanan 
karena memang tidak diizinkan oleh 
papa dan mama untuk bermain 
di luar rumah jika sedang hujan. 
“Bu guru… sepertinya main hujan-
hujanan asyik yaa, Bu?” tanya 
seorang temanku. “Anak-anak ingin 
merasakan bagaimana terkena 
hujan?” tanya bu guru. “Iya bu, 
kami ingin merasakan hujan,” 
kataku. “Kemarin bu guru berpesan 
kepada anak-anak untuk membawa 
jas hujan, kan? Sekarang bisa 
dikeluarkan dan ayo dipakai, karena 
bu guru akan mengajak anak-anak 
bermain hujan di luar. Mau?” tanya 
bu guru. “Mauuu...!!!” jawabku dan 
teman-teman dengan semangat.

Lalu, kami segera memakai 
jas hujan dan mengikuti bu guru 
ke halaman sekolah. “Nah... 

anak-anak lihat, langit di atas 
gelap warnanya, berarti awannya 
mendung dan coba rasakan tetesan 
air yang turun.... Ini yang namanya 
hujan.” Horeee… ternyata benar-
benar hujan. Kami asyik bermain 
hujan sambil berlarian di halaman 
sekolah. Tiba-tiba bu guru berkata, 
“Ayo anak-anak, sudah cukup 
bermain hujannya. Kalau terlalu 
lama bermain hujan, nanti bisa 
sakit,“ kata bu guru. “Lho, Bu… 
aku masih ingin bermain hujan 
karena asyik sekali,” kata temanku. 
“Nanti lain kali ibu guru ajak lagi, 
ya.... Dan ingat, kalian juga harus 
menjaga kebersihan lingkungan, 
seperti membuang sampah pada 
tempatnya agar tidak terjadi banjir 
selama musim hujan ini,” kata bu 
guru. “Iyaaa, Bu guru…!” jawab 
kami serentak.

Itulah kegiatan bermain hujan 
yang aku dan teman-teman TK B 
ikuti pada tanggal 12 Januari 2015, 
di sekolahku, TK Kristen Petra 7. 
Teman-teman juga boleh mencoba 
bermain hujan, tetapi ingat untuk 
tetap menggunakan jas hujan, agar 
baju kalian tidak basah. Sampai 
jumpa lagi, teman-teman...!



Mandiri, Lho...! Seruuu...!

Untuk Berkemah

Menabung Itu

Pagi yang Cerah 

Horee... horeee... ibu guru mengajak 
kami untuk mengikuti acara 
berkemah. Tempatnya tidak jauh-

jauh, teman-teman, yaitu di taman sekolah. 
Hehe... meski di taman sekolah, namun 
serasa berkemah di gunung lho, teman-
teman! Segera saja, ibu guru mendirikan 
tenda dan menempatkan karpet di 
dalamnya. Lalu, semua anak-anak diajak 
untuk masuk ke dalam tenda. Di dalam 
tenda, kami mendengarkan cerita dari 
ibu guru serta bernyanyi-nyanyi dengan 
gembira. Kami sangat senang karena 
bisa menikmati suasana yang berbeda 
dari bermain di dalam kelas. Hehehe...! 
Nah, itulah kegiatan bermain kami di KB 
Kristen Petra 9 pada hari Jumat, tanggal 4 
Desember 2014. Menyenangkan, bukan!

Hai, teman-teman…! Coba lihat apa yang kami bawa! 
Ada berbagai tanaman, hewan, dan barang-barang 
yang kami suka. Kalian tahu tidak, kalau kami 

membeli semua ini sendiri, lho! Mau tahu dari mana kami 
mendapatkan uangnya? Ini cerita kami....

Sejak bulan September 2014, aku dan teman-teman 
kelompok B di TK Kristen Petra 10, mengikuti kegiatan 
Excellent Point yang menarik. Kami diajak untuk menghias 
botol bekas yang kami punya, menjadi sebuah celengan.
Aku dibantu oleh mama dan papa, membuat sebuah 
celengan berbentuk roket yang keren! Celengan buatan 
teman-temanku juga tidak kalah keren, lho! Ada yang 
membuat bentuk babi, pesawat, boneka, dan lain-lain. Lalu, 
setiap hari kami menyisihkan uang kami untuk ditabung ke 
dalam celengan tadi. Sedikit demi sedikit, celenganku mulai 
penuh. Aku senang sekali, dan makin semangat untuk terus 
menabung.

Bulan Desember pun tiba, saatnya kami membuka 
celengan dan menghitung jumlah uang yang berhasil kami 
tabung selama ini. Hari itu, sekolah sangat ramai! Karena 
mama dan papa juga datang ke sekolah untuk membantu 
kami menghitung tabungan. Semua tampak bahagia dan 
bersemangat. Suasana makin seru saat kami dan orang 
tua masing-masing harus mendiskusikan tentang akan 
digunakan untuk apa uang hasil tabungan itu. Oh, ya... ada 
pemberian hadiah bagi siswa yang paling rajin menabung 
dan mempunyai rencana terbaik untuk membelanjakan 
uang tabungan kami. Wah, ternyata Graceland, Clara, 
Mitchelle, dan Mark, yang mendapatkan hadiahnya. 
Mereka senang sekali!

Akhirnya... inilah barang-barang yang kami beli dari 
hasil tabungan kami. Ada mainan-mainan, hewan lucu, 
sepatu, buku, alkitab, dan ada juga yang disumbangkan ke 
panti asuhan. Tetapi yang pasti, kami semua juga membeli 
sebuah tanaman untuk memperindah lingkungan sekolah 
kami. Eitss... tunggu dulu! Setiap hari, kami juga tidak lupa 
bergantian menyiram dan merawat tanaman kami agar 
lingkungan sekolah kami tetap indah. 

Sekarang, kami jadi sangat senang menabung. Ayo, 
teman-teman harus belajar menabung juga! Menabung itu 
seruuu...! Selain itu, jika kita bisa belajar untuk tekun dalam 
hal yang kecil, nanti pasti kita dapat hal yang lebih besar.
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Alat musik angklung bisa menjadi alat pendidikan 
bagi anak-anak, yang bermanfaat mendidik 
anak dalam hal disiplin, tanggung jawab, kerja 

sama, dan melatih konsentrasi. Oleh sebab itu, bermain 
angklung digunakan sebagai kegiatan Excellent Point di 
KB-TK Kristen Petra 5. Meski ada beberapa teman yang 
mengalami kesulitan, namun dengan didampingi oleh 
guru, mereka bisa belajar dan memainkan angklung 
dengan baik. Setelah itu, kami pun bisa mengikuti 
pelayanan di gereja-gereja melalui permainan angklung 
ini.

Nah... kali ini, kami —22 siswa TK B— mendapatkan 
kesempatan tampil dalam Perayaan Natal Oikumene 
Persekutuan Doa Pemerintah dan DPRD Kota Surabaya 
pada tanggal 10 Januari 2015. Kami menampilkan lagu 
“Hari Natal Sungguh Senang”, dengan Catherine dan 
Devika sebagai vokalis. Kami tampil saat menyambut 
kedatangan Wali Kota Surabaya, Ir. Tri Rismaharini, M.T., 
yang juga hadir, lhoo...! Hebat, bukan?! Asal kita mau 
terus belajar dan berlatih, kita pasti bisa menampilkan 
yang terbaik. So, let’s do the best! God bless us...!

the Best

Mengoles Roti

Let’s Do

Saatnya

“Bu Fera, saya mau mengoles rotinya sendiri...!” 
teriak salah satu siswa saat itu. Hari Senin, 
tanggal 12 Januari 2015, siswa KB-B dari 

KB Kristen Petra 11 melaksanakan kegiatan belajar 
mengoles roti. Kegiatan diawali dengan ibu guru yang 
memberi penjelasan tentang bagaimana mengoles roti. 
Kemudian... dengan bimbingan ibu guru, mereka pun 
bergiliran mempraktikkan mengoles roti dengan mentega 
atau selai, sesuai dengan kesukaan mereka masing-
masing.

Mereka terlihat senang sekali. Kegiatan ini bertujuan 
agar mereka bisa melakukan kegiatan sederhana sendiri 
di rumah dengan didampingi oleh orang tua. Tidak hanya 
itu, kegiatan ini juga membantu mereka untuk memiliki 
sikap percaya diri dan mandiri, sehingga nantinya mereka 
akan mampu melakukan kegiatan sederhana tanpa 
bantuan orang tua.
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Kebun Sendiri

Kesukaanku
Menikmati Hasil

Roti Panggang

Wah... ada kegiatan seru di KB Kristen Petra 
12! Pada hari Senin, tanggal 12 Januari 
2015 itu, seluruh siswa KB B mengikuti 

kegiatan memanggang roti. Asyik sekali, ya...! 
Hehehe! Mereka belajar mengoles roti dengan 
topping yang mereka suka. Ada dua rasa yang bisa 
dipilih, rasa stroberi atau cokelat. Hmm... yummy! 
Dua-duanya mempunyai rasa yang lezat. Ibu guru 
memberi contoh cara membuatnya, mulai dari 
mengambil roti, mengoles dengan selai, sampai 
memanggang roti hingga masak. Setelah itu, seluruh 
siswa maju satu per satu untuk mempraktikkan 
membuat roti sesuai dengan yang sudah 
dicontohkan tadi. Mereka terlihat bersemangat 
sekali untuk menunggu gilirannya. Tak lama 
kemudian, tercium aroma harum yang menandakan 
rotinya telah selesai dipanggang. “Hmm... enak 
sekali aromanya,“ seru salah satu siswa yang 
kemudian menyantap rotinya. Hmm...nyam, nyam, 
nyam..! Sungguh menyenangkan bisa makan roti 
bersama teman-teman di sekolah.

Pagi hari itu, hari Rabu, tanggal 13 Januari 
2015... aku mengikuti kegiatan yang sangat 
menyenangkan di sekolahku, TK Kristen Petra 13. 

Ibu guru mengajak aku dan teman-teman TK B untuk 
memetik sayur kangkung dari hasil kebun sekolah kami. 
Daunnya sudah besar dan lebar. Sayur kangkung ini 
tumbuh dengan subur dan sudah waktunya dipetik 
untuk dimasak, dan tentunya akan dinikmati bersama. 
Oh, iya... yang tidak kalah pentingnya lagi, sayur ini 
sehat karena bebas dari pestisida.

Inilah salah satu keuntungan menanam tanaman 
di kebun sendiri, yaitu bebas dari pestisida yang dapat 
merugikan tubuh dan kesehatan kita. Aku yakin sayur 
ini sangat berguna bagi tubuh kami karena banyak 
mengandung vitamin. Sekarang, aku jadi ingin punya 
kebun sendiri supaya mama tidak beli sayur di pasar 
lagi, tetapi bisa memetik sendiri di halaman rumah. 
Hehehe...!

Seusai memetik sayur, kami segera mencuci dan 
memotong-motongnya untuk dimasak. Kami juga 
belajar membuat ayam goreng crispy sebagai lauk 
dalam acara makan bersama kami nanti. Pokoknya 
menyenangkan sekali, deh! Semua lengkap, mulai dari 
nasi, sayur, sampai lauknya. Itu semua merupakan hasil 
buatan kami sendiri. Yummyy...!!! Selain rasanya enak, 
masakan tersebut aman dan sehat bagi kami, karena 
sayurnya berasal dari kebun sendiri dan lauknya adalah 
hasil buatan kami sendiri. Terima kasih ya, bu guru...! 
Anda telah mengajar banyak hal kepada kami hari ini. 
Aku yakin besok pasti akan ada kejutan baru lagi!
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Semenjak dimulainya hubungan 
kerja sama antara PPPK Petra 
dengan Hongkong Polytechnic 

University (PolyU) pada tahun 2013 
lalu, pihak PolyU telah beberapa 
kali mengirimkan mahasiswa S2 
jurusan Teaching Chinese as a Foreign 
Language untuk mengajar bahasa 
Mandarin di sekolah-sekolah PPPK 
Petra, dari jenjang SD sampai SMP, 
selama dua bulan. Untuk periode 
tahun 2015 ini, ada enam native 
teachers yang menjadi co-teacher 
pelajaran bahasa Mandarin yang 
ditempatkan di sekolah-sekolah 
PPPK Petra. Mereka adalah Wang 
Miaoyujue Laoshi (Yogi) yang 
mengajar di SMP Kristen 2 dan SMP 
Kristen Petra 4, Wang Jiaoyan Laoshi 
(Molly) yang mengajar di SD Kristen 
Petra 9 dan SMP Kristen 5, Jiang Bijun 
Laoshi (Mia) yang mengajar di SMP 

Kristen Petra 3, Wu Qinshu Laoshi 
(Monica) yang mengajar di SD Kristen 
Petra 9, Zou Xing Laoshi (Alexa) yang 
mengajar di SD Kristen Petra 13, 
dan Gao Jiawei Laoshi (Carol) yang 
mengajar di SMP Kristen Petra 1.

Bersama dengan guru lokal bahasa 
Mandarin di sekolah, para native 
teachers tersebut mempersiapkan 
berbagai materi pembelajaran 
bahasa Mandarin yang fun dan 
kreatif, sehingga membuat siswa 
tertarik untuk belajar bahasa 
Mandarin. Dengan menjelaskan 
materi menggunakan bahasa 
Mandarin,  para guru tersebut dapat 
menarik minat siswa untuk lebih 
antusias berkomunikasi dengan 
laoshi mereka menggunakan bahasa 
Mandarin. Untuk jenjang SD, mereka 
menyiapkan flashcards kata-kata 

yang dapat digunakan sehari-hari, 
contohnya jenis-jenis baju dalam 
bahasa Mandarin (chènshān yang 
berarti kemeja), lalu siswa harus 
menghafal dan menyebutkannya 
dengan lafal yang tepat. Sedangkan 
untuk jenjang SMP, materi yang 
diberikan sedikit bervariatif, yaitu 
bagaimana membuat percakapan 
dengan kalimat-kalimat dasar yang 
umum dipakai, seperti menanyakan 
tanggal dan bulan berapa (jīntiān 
jǐyuè jǐhào?). Dengan bantuan ejaan 
(pīnyīn), mempermudah siswa untuk 
mengenal dan membaca karakter 
tulisan Mandarin (hànzi) yang 
selama ini dianggap susah. Dengan 
diadakannya program ini, diharapkan 
agar para siswa PPPK Petra mendapat 
pengalaman baru yang berkesan 
selama belajar bersama dengan 
native teachers dari China.

earning chinesel
with native teacher
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