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Hello...
Sangat senang kami dapat hadir kembali menyapa Anda semua!

 Perkembangan media yang sangat pesat, tentu membawa dampak, 
baik dampak positif maupun negatif. Perkembangan media juga membawa 
perubahan dalam dunia pendidikan, terutama bagaimana memanfaatkan 
media yang ada secara proporsional yang membawa manfaat bagi peserta 
didik.

 Media mungkin dapat menjadi tuan dalam kehidupan kita, yang 
membuat kita begitu tergantung kepadanya. Simak tulisan lengkapnya 
dalam kolom Refleksi yang ditulis secara menarik oleh Pdt. Nathanael 
Channing, M.Div. Tulisan Prof. Anita Lie tentang perkembangan media dan 
dampaknya bagi sekolah, guru dan siswa juga kami hadirkan dalam Fokus 
edisi ini. Menggunakan media permainan kartu dalam pembelajaran sangat 
menarik diikuti dan dicoba untuk dilakukan. Tidak ketinggalan para guru BK 
belajar membuat media pembelajaran berupa pembuatan klip video.

 Redaksi menerima sumbangan naskah, masukan, dan saran yang 
dapat dikirimkan ke alamat redaksi atau melalui e-mail. Kami berharap apa 
yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi Anda. Selamat membaca.
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Media di zaman kita sekarang 
ini benar-benar menjadi “tuan” 
dalam seluruh aspek kehidupan 
kita. Dari orang yang paling kecil 
sampai konglomerat, semua 
mengenal perkembangan media, 
baik dalam bidang informasi, 
komunikasi, komputer, teknologi, 
internet dan sebagainya. Media 
yang berkembang begitu cepat 
sekali, bukan saja teknologi 
media itu sendiri, tetapi juga 
penggunaan dan pemanfaatan 
media. Saat ini, jika kita 
membutuhkan informasi apa 
saja, kita  tidak akan mengalami 
kesulitan seperti pada zaman 
dulu. Kita tinggal ketik dalam 
komputer kita, maka dalam 
hitungan detik, kita sudah 
mendapatkan apa yang kita 
inginkan. Demikian juga dalam 
bidang komunikasi, bukan lagi 
antardaerah, kota atau negara, 
antarbenua pun juga dalam 
hitungan detik sudah bisa 
berhubungan secara langsung.

Milenium ketiga adalah zaman 
keemasan teknologi informasi. 
Sebagai gelombang ketiga 
peradaban umat manusia, 
seperti yang diramalkan Alfin 
Toffler sebelumnya, adalah 
peradaban yang supercepat. 
Ruang dan waktu semakin dibuat 
cepat dan sempit, seakan-akan 
dunia menjadi satu komunitas, 
yang setiap penghuninya bisa 
berinteraksi secara real-time 
tanpa halangan yang berarti. 
Berbagi informasi antarbenua 
dan negara di belahan dunia 
manapun semakin mudah. Puncak 
dan titik acuan dari ini semua 
adalah konvergensi komputer 
dan telekomunikasi tiga puluh 
tahun yang lalu. Jadilah teknologi 
internet yang kita kenal selama 
ini, seakan-akan tidak terpisahkan 
dalam kehidupan manusia. 
Sebagai media komunikasi, ia 
sama saja seperti kebutuhan 

manusia untuk berinteraksi 
dan berkomunikasi satu sama 
lain. Hingga bisa dimunculkan 
tesis, kebutuhan terhadap 
internet adalah kebutuhan untuk 
berkomunikasi dan ini adalah 
harga mati. Salah satu tolak ukur 
kemajuan sebuah negara adalah 
sampai di mana ia menguasai 
teknologi dan ilmu pengetahuan 
dengan mantap, komprehensif 
dan total. Tentu saja termasuk 
teknologi komunikasi. Sebab, 
komunikasi memang kebutuhan 
dalam menjalani kehidupan yang 
dinamis menuju peradaban yang 
lebih maju. Demi mempercepat  
menuju tujuan tersebut, 
teknologi media/informasi/
komunikasi semakin dibuat 
canggih dan seterusnya demikian, 
untuk menjawab tantangan 
berkomunikasi yang lebih efektif 
(Vinsensius Sitepu).

Media mempunyai nilai 
yang sangat positif dalam 
perkembangan kehidupan 
manusia, namun juga bisa 
menjadi perusak yang 
menjerumuskan manusia masuk 
dalam kegagalan dan kehancuran 
hidupnya. Dengan demikian, 
media sebenarnya netral dalam 
dirinya sendiri. Jadi sekarang 
tergantung dari kita yang 
menggunakan alat itu. Apakah 
akan kita pakai sebagai alat 
kebenaran? Atau untuk senjata 
kejahatan? Jelas sekali di zaman 
kita sekarang, bahwa orang 
yang menutup mata atau tidak 
mau tahu, bahkan meninggalkan 
perkembangan teknologi media, 
dia akan jadi orang yang 
”linglung” di zamannya. Tetapi 
sebaliknya, orang yang salah 
kaprah dalam memakai teknologi 
media, dia akan ”dilinglungkan” di 
zamannya.

Maka, tidak bisa disangkal dalam 
menghadapi perkembangan 
teknologi, positif dan negatifnya, 

semuanya tergantung dari 
kesadaran identitas diri kita 
sebagai anak-anak Tuhan 
(Yohanes 1:12). Kesadaran 
diri sebagai anak-anak Tuhan, 
akan memengaruhi seluruh 
pola hidup kita. Apa yang kita 
pikirkan, apa yang kita rasakan 
dan apa yang kita lakukan. Pola 
pikir, hati dan kelakuan kita, 
akan berjalan seiring dengan 
identitas diri kita sebagai orang-
orang yang sudah diselamatkan. 
Paulus mengatakan, “Hendaklah 
hidupmu berpadanan dengan 
Injil Yesus Kristus…” (Filipi1:27; 
2:5). Di bagian lain dikatakan, 
“Kamu telah menerima Kristus 
Yesus, Tuhan kita. Karena itu 
hendaklah hidupmu tetap di 
dalam Dia” (Kolose 2:6). Petrus 
juga mengatakan hal yang sama, 
“Hendaklah kamu menjadi kudus 
di dalam seluruh hidupmu sama 
seperti Dia yang kudus, yang 
telah memanggil kamu, sebab ada 
tertulis: Kuduslah kamu, sebab 
Aku kudus” (1 Petrus 1:15,16).

Jadi apa pun yang ada di 
hadapan kita, yang kita pakai 
dan gunakan dengan kemajuan 
teknologi media, akan menjadi 
alat yang sangat berguna dan 
bermanfaat, jika kita selalu sadar 
akan identitas diri kita sebagai 
anak-anak Tuhan. Alat media itu 
akan sangat positif dan efektif, 
ketika ada di tangan kita sebagai 
alat-alat Kebenaran Allah untuk 
menyatakan kehidupan yang 
mendatangkan berkat, kesaksian 
hidup yang benar, penuh kasih 
dan membangun kehidupan 
dunia ini untuk kembali pada 
kebenaran-Nya. Biarlah kita selalu 
bertobat untuk menjalani hidup 
yang kudus dan benar di hadapan 
Tuhan, sehingga alat media 
yang kita gunakan, benar-benar 
menolong kita untuk memerankan 
diri kita dengan baik dan benar 
pula. q

Pengar uh Media 
Dalam Kehidupan Kita

Pendeta GKI Sulung Surabaya

Pdt. Nathanael Channing, M.Div.

Refleksi
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 Di zaman sekarang ini, 
kita tidak bisa menghindari 
keberadaan media yang makin 
berkembang pesat. Salah satu 
media yang murah dan mudah 
dijangkau oleh masyarakat 
adalah televisi. Merupakan 
suatu tantangan yang tidak 
mudah bagi dunia pendidikan 
di era media saat ini, karena 
kehadiran televisi memang 
layak untuk diperhitungkan. Kini 
televisi telah menjadi bagian 
bagi semua keluarga, siapa 
pun mereka. “Kotak Ajaib” ini 
selalu ditaruh di tempat utama 
dalam sebuah keluarga. Semua 
anggota keluarga akan duduk 
di depannya dan  tanpa sadar 
akan memerhatikan apa yang 
muncul di dalamnya. Artinya, 
televisi mampu menjadi pusat 
perhatian. Tayangan–tayangan 
yang menarik di televisi, 
membawa pengaruh yang 
sangat kuat, terutama untuk 
anak-anak. Akhirnya, membuat 
mereka lebih memilih untuk 
menghabiskan waktu dan 
memerhatikan semua yang 
muncul di televisi, daripada 
mengerjakan tugas-tugas 
sekolah. Anak-anak lebih 
memercayai apa yang dilihatnya 
di televisi, daripada semua 
nasihat dari orang tuanya 
ataupun gurunya.  

 Guru kelas sebelumnya, 
Bu Shepperd, tidak mengajar lagi 
karena sudah tidak tahan dengan 
suasana kelas. Setelah itu, sudah 
ganti guru pengajar sebanyak 
tiga kali dalam satu semester. 
Dan saat ini, guru pengganti 
ketiga, Bu Gingrich, sedang 
sakit dan kelas itu butuh guru 
pengganti. Bu LouAnne Johnson 

 Buku ini menjelaskan 
bagaimana pengaruh televisi 
terhadap kehidupan masyarakat, 
baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Kehadiran televisi 
yang tidak bisa dihindari, harus 
disikapi dengan bijaksana. 
Televisi telah menjadi sebuah 
topik perdebatan secara nasional 
maupun internasional sejak 
beberapa tahun terakhir ini. 
Sementara diskusi, lokakarya 
maupun seminar belum pernah 
menemukan solusi yang nyata. 
Pengaruhnya, baik secara 
langsung maupun tidak, semakin 
memprihatinkan. Pengaruh 
langsung yang kelihatan, misalnya 
ada banyak orang yang terlambat 
bangun, terlambat masuk 
kantor, kelelahan dan kehilangan 
jam produktif, karena televisi. 
Pengaruh yang tidak langsung, 
pelan namun pasti adalah 
perubahan persepsi, nilai-nilai 
hidup maupun karakter. Nilai-
nilai luhur yang telah ditanamkan 
sejak kecil, secara lembut dan 
tanpa disadari, telah digantikan 
dengan apa yang setiap hari 
dilihat dari televisi. Televisi 
“mengajarkan” kemewahan, 
kebahagiaan yang identik dengan 
banyaknya uang, pergaulan 
bebas, hilangnya sopan santun 
terhadap orang tua, budaya 
memberontak bahkan anggapan 
bahwa sebuah pekerjaan  bukan 

(Selanjutnya disebut Bu J) mendapat 
kesempatan menggantikannya, 
sekaligus akhirnya menjadi guru 
tetap di kelas itu. Hari pertama 
masuk kelas, Bu J mendapati 
bahwa murid di kelas 107 itu 
sangat liar, anarkis dan semaunya 
sendiri. Bu J dilecehkan, diusir dan 
dilempari kertas hingga ia nyaris 
putus asa. Seorang rekan guru, Pak 

lagi sebagai anugerah melainkan 
sebuah beban yang berat. 
Akibatnya, ada banyak orang 
bercita-cita ingin cepat kaya, 
mengambil jalan pintas untuk 
menyelesaikan masalah dan tidak 
mau berpikir dengan bijak.

 Bagi anak-anak, tentu saja 
akibatnya menjadi semakin parah, 
jika dalam proses pertumbuhan 
dan perkembangan pemikiran 
anak, banyak diisi dengan hal-
hal tersebut di atas. Padahal, 
ada jutaan anak di negeri ini 
yang “dititipkan” orang tuanya 
pada televisi. Bahkan yang lebih 
parah adalah ada banyak anak-
anak yang “dibiarkan” melihat 
tayangan, yang seharusnya 
belum layak untuk mereka lihat. 
Buku ini membuka wawasan kita 
sebagai orang tua, khususnya 
sebagai pendidik, untuk mencari 
solusi yang tepat dan bijaksana 
dalam menghadapi tantangan di 
era zaman ini. Bersikap ekstrem 
dengan menghilangkan atau 
meniadakan televisi, adalah hal 
yang tidak mungkin. Kita tidak 
bisa menghindari kehadiran 
televisi, namun kita harus dapat 
“menjinakkannya”. Bagaimana 
kita mengambil jalan tengah 
secara bijak, tanpa harus 
kompromi dengan nilai-nilai yang 
tidak benar. 

 Buku ini membahas 
sekelumit tentang media televisi 
kita di bagian pertama. Kehadiran 
televisi yang menjadi pro dan 
kontra, disambut sebagai salah 
satu sarana hiburan, informasi, 
pendidikan, pembelajaran 
dan lain-lain. Namun, tidak 
sedikit orang yang mengecam 
sebagai musuh berbahaya, yang 
memberikan pengaruh buruk 
akibat tayangan yang ditampilkan. 
Dalam bab ini dijelaskan tentang 
manfaat televisi, dampak 
negatif yang perlu diwaspadai, 

Hal Griffith, menguatkan Bu J. Pak 
Hal Griffith mengatakan, “Mereka 
adalah anak-anak yang cerdas, 
yang sedikit atau tanpa pendidikan, 
namun banyak mempunyai masalah 
sosial. Kau hanya perlu menarik 
perhatian mereka.”

salah kaprah media televisi di 
Indonesia, serta “rapor merah” 
media pertelevisian kita.

 Pada bagian kedua buku 
ini, dibahas tentang adanya lima 
media utama yang berpengaruh 
dalam kehidupan manusia, 
yaitu film layar lebar, media 
televisi, komputer/multimedia, 
handphone dan video kehidupan 
yang dibahas dengan lebih 
detail pada bagian ketiga. 
Kehidupan kita ini merupakan 
film kedidupan yang ditonton 
oleh banyak orang lain. Pesan 
yang kita sampaikan, baik 
ataupun buruk, orang lain akan 
melihat bahkan merasakan 
pengaruhnya.

 Bagian keempat buku 
ini, membahas secara khusus 
tentang dampak negatif 
media televisi terhadap anak-
anak, serta beberapa contoh 
film ataupun acara anak-
anak yang perlu diwaspadai, 
karena mengandung pesan-
pesan yang berbahaya. Ada 
banyak acara televisi yang 
ditayangkan untuk anak-anak, 
namun ternyata acara tersebut 
tidak cocok untuk mereka, 
sekalipun kelihatannya lucu dan 
menghibur. Karena di dalamnya 
mengandung nilai-nilai 
kekerasan dan balas dendam 
(contoh: Film Tom and Jerry). 
Memberontak dan melecehkan 
orang tua maupun guru 
(contoh: Film Crayon Sinchan). 
Mengambil jalan pintas karena 
malas belajar (contoh: Film 
Doraemon).

 
 Menurut penelitian 

sebuah akademi dokter anak di 
Amerika, anak yang dibiarkan 
orang tuanya menonton televisi 
akan menyerap pengaruh yang 
merugikan. Terutama pada 
perkembangan otak, emosi, 

 Hari berikutnya, Bu J 
masuk kelas dengan gaya dan 
metode yang berbeda. “I am 
a US Marine. Anybody knows 
karate?” Ini yang ia katakan, 
untuk menarik perhatian para 
siswanya. Bu J seorang guru 

Judul Buku

Penulis

Penerbit

Cetakan

Halaman

: Anak vs Media - Kuasailah Media 
  Sebelum Anak Anda Dikuasainya

: Manasye Mahayoni (Pakar Media Televisi)
  Hendrik Lim (Co-Writer)

: PT Elex Media Komputindo

: Pertama, 2008

: xi, 145 halaman.

Judul Film

Sutradara  

Penulis Skenario

Pemain

: Dangerous Mind (1995)

: John N.Smith

: Ronald Bass

: Michelle Pfeiffer sebagai LouAnne Johnson
  George Dzundza sebagai Hal Griffith
  Courtney B.Vance sebagai George Grandey
  Robin Bartlett sebagai Carla Nichols
  Beatrice Winde sebagai Mary Benton
  Renoly Santiago sebagai Raul Sanchero
  Wade Dominguez sebagai Emillio Ramirez
  Bruklin Harris sebagai Callie Roberts

Dangerous Mind, sebuah film dengan durasi 96 menit, hingga saat 
ini masih terus didiskusikan baik di kalangan kritikus film maupun 
di kalangan dunia pendidikan. Film ini diilhami dari sebuah buku 
yang berjudul “My Posse Don’t Do Homework” yang ditulis oleh 
LouAnne Johnson.

Resensi
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bahasa Inggris, tetapi mengapa ia 
mengatakan demikian?

 Berikutnya, Bu J harus 
mengajarkan konsep kata kerja. Ia 
menggunakan contoh-contoh kata 
yang ekstrem, hingga tiba saatnya 
siswa harus belajar membaca 
puisi. Dan untuk merangsang 
minat belajar siswanya, Bu J 
menjanjikan untuk mengajak para 
siswa pergi ke taman bermain 
dengan gratis. Ia mengatakan 
bahwa Dewan Pendidikan akan 
membayarnya. Padahal sebenarnya 
ia memakai uangnya sendiri. Untuk 
meningkatkan minat baca dan 
diskusi, Bu J menggelar lomba 
“Dylan Dylan”, dengan hadiah 
makan malam di restoran mahal 
di kota itu. Pemenangnya adalah 
kelompok Raul, Durrell, dan Callie. 
Ada komitmen menarik yang 
dibuat Bu J bersama Raul pada 
saat makan malam. Raul mengaku 
berutang pada seseorang sebesar 
200 dolar untuk jaket yang dipakai 
pada saat makan malam itu. Dan  
jika ia tidak membayarnya, ia 
akan dibunuh. Raul pun minta izin 
beberapa hari untuk bolos sekolah 
karena harus mencari uang untuk 
membayar utangnya. Akhirnya, 
Bu J meminjami uang itu dan Raul 
harus mengembalikannya pada 
saat wisuda nanti.

at my college, I have learned so 
much so far. Student teaching was 
one of the best things I ever did in 
my life because I got to learn even 
more and it was more visual and 
personal. A few things for people 
who saw this film and don’t know 
what I’m talking about when I say 
“unrealistic”, number one rule of 
teaching is that you do not become 
that personal with students, such as 
inviting them to stay in your house 
because you feel that they are in 
danger. Michelle would have been 
fired on the spot for several things 
she did in the film. But still, I really 
liked Dangerous Minds.”

2.   Stromtrac2 , Dec 2005.
“Imagine if we all had a teacher 

like LouAnne. The whole world would 
be so much better than what it is 
today, since teachers do influence 
what people are what they are. “

3.   Mahfi dari USA, 2005. 
“This is a movie that I’ve seen 

maybe like 5 times. Each time I felt 
the same way I felt the very first 
time I’ve seen it. It tells a lot about 
how to make a difference in people’s 
lives, and how to think outside the 
box to become an effective teacher. 
Being a teacher myself, I learned 
a lot from this movie. I strongly 
recommend it to anyone who is a 

 Ada banyak hal menarik 
yang akan kita jumpai dalam film 
ini. Bagaimana Bu J berusaha untuk 
memahami lebih dalam para siswa 
di kelasnya. Bu J pergi mengunjungi 
rumah Raul dan rumah Emillio. 
Betapa ia juga ingin menyelamatkan 
sosok Emillio, murid yang paling 
berpengaruh di kelas 107, pimpinan 
geng sekaligus juga pengedar 
narkoba, meskipun pada akhirnya 
Emillio harus mati ditembak oleh 
temannya sendiri. Juga pada sosok 
Callie Roberts, seorang siswi yang 
nyaris pindah sekolah karena ia 
mengaku hamil. Bu J berbicara 
dengan Wakil Kepala Sekolah. Ia 
juga mengunjungi rumah Callie dan 
berbicara dengan ibunya. 

Bagi saya, Bu J adalah sosok guru 
sederhana yang sangat luar biasa. 
Seorang guru yang mau berbagi  
dalam suka dan duka. Seorang 
guru yang dekat dengan anak-
anak didiknya dan selalu peduli 
dengan masalah-masalah yang 
mereka hadapi. Seorang guru yang 
berjuang melalui berbagai rintangan 
bersama dengan siswanya. Tidak 
banyak pribadi guru seperti dia. 

 Beberapa komentar tentang 
Film Dangerous Mind:

1.   Kristine, seorang guru drama 
dari Illinois Chicago, 2001.

“I’m studying to become a teacher 

substitute, part-time, or full-time 
teacher in the United States. 

The movie stars Michelle Pfeiffer 
as LouAnne Johnson, an ex-Marine 
who applies for a teaching job and 
is hired on the spot, to teach in 
“sort of a school within a school,” 
she’s told, “made up of special kids 
- passionate, challenging.”

She enters the classroom and is 
immediately hooted down by a 
scornful class of African-American 
and Hispanic students who call her 
“white bread.” q

sebuah proyek oleh Institut 
Study Arus Informasi (ISAI) 
dan United Nation Development 
Program (UNDP) yang didanai 
oleh European Commision (EC), 
serta didukung oleh Bappenas, 
BBC World Service Trust dan 
Radio Netherlands Training Center 
(RNTC), sebagai Direktur School 
for Broadcast Media di Jakarta. 
Saat ini Manasye Mahayoni 
bertanggung 
jawab sebagai 
Kepala Divisi 
Pengembangan 
SDM President 
University, Jakarta.

 Hendrik 
Lim, adalah 
praktisi bisnis 
enterpreneur 
di bidang 
international 
trade, dan 
salah satu 
founder dari 
FMC, sebuah 
lembaga 
nirlaba yang 
bertujuan 
“Bring 
Daddy 
Home”. 
Hendrik 
Lim 
tertarik 
pada 
bidang 
mindsets 

transformations 
and leadership coaching. 
Dia juga seorang pembicara 
Leadership and Coaching General 
Management Training, baik di 
domain public maupun inhouse. q

sosial dan kemampuan kognitif 
anak. Kecepatan transisi gambar 
televisi dihitung hingga durasi 
frame. Satu detik terdiri atas 25 
frame gambar. Jika ini disajikan 
untuk anak balita secara terus 
menerus, bisa membuat anak 
tersebut bertumbuh dengan 
kemampuan konsentrasi yang 
kurang. Gambar-gambar, 
tayangan-tayangan yang sarat 
dengan kekerasan, kekejaman, 
kebohongan, kerusakan 
dan segala gambar yang 
menyedihkan, akan bersaing 
untuk menempati memori anak 
dengan keharmonisan, kejujuran, 
hormat, rasa tanggung jawab 
serta nilai-nilai luhur yang lain. 

 Penelitian yang lain 
membuktikan bahwa anak-anak 
usia 5 – 15 tahun yang menonton 
televisi lebih dari dua jam sehari, 
cenderung mengalami kegemukan 
dan kelebihan lemak pada usia 
dewasa. Perlu diwaspadai adanya 
bahaya laten yang mengancam 
kesehatan, yang ditimbulkan 
oleh iklan makanan di televisi. 
Anak-anak lebih tertarik pada 
makanan yang diiklankan di 
televisi, daripada makanan sehat 
yang disajikan oleh orang tuanya. 
Penyakit-penyakit yang dahulu 
menyerang pada usia di atas 
empat puluh tahun, kini banyak 
terjadi pada usia yang jauh lebih 
muda.

 Penelitian yang lain lagi 
membuktikan bahwa waktu dan 
minat anak-anak untuk membaca 
buku semakin berkurang. 
Perbandingan antara menonton 
televisi dan membaca adalah 
tujuh jam dibanding satu jam. 
Menonton televisi membuat mata 
menjadi lelah dan mengakibatkan 
anak menjadi malas belajar.

 Pada bagian akhir dari 

buku ini, dituliskan langkah-
langkah praktis untuk 
menjinakkan media televisi 
yang kini kian sulit dibendung 
pengaruhnya. Di dalam bagian 
ini juga disebutkan pentingnya 
keteladanan yang diberikan 
oleh orang tua kepada anak-
anak dan berlaku prinsip “action 
speak louder than word”.

 Buku yang ditulis 
berdasarkan pendekatan hasil-
hasil diskusi, sumber-sumber 
dan literatur terkait, serta 
pengalaman pribadi penulis 
yang aktif bekerja di ladang 
media, khususnya televisi ini, 
memberikan banyak inspirasi 
dan wawasan bagi kita yang 
bergerak di bidang pendidikan. 
Buku ini bisa dipergunakan 
sebagai salah satu referensi 
bagi kita yang mengharapkan 
perubahan karakter anak-
anak menjadi lebih baik, 
mencerdaskan bangsa, serta 
mengatasi tantangan media 
yang tidak bisa kita hindari, 
dengan cara yang bijaksana. 
Sangatlah penting bagi kita 
untuk menguasai media, 
sebelum kita dikuasai olehnya.

 Penulis buku ini, 
Manasye Mahayoni, adalah 
seorang yang pernah bekerja 
di dunia penyiaran televisi, 
yaitu PT Seputar Indonesia, 
yang memelopori pembuatan 
berita oleh televisi swasta yang 
ditayangkan oleh SCTV dan 
RCTI. Dia juga ikut merintis 
program Berita Liputan 6 
SCTV selama sepuluh tahun 
(1990–2000). Pada tahun 
2000–2005, Manasye Mahayoni 
bergabung dalam Yayasan 
Cahaya Bagi Negeri (CBN), 
sebuah organisasi nirlaba yang 
bergerak di bidang media 
penyiaran televisi. Dia juga 
pernah dipercayakan menangani 

Penyelia Kesehatan Masa Depan 
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kartu.
2. Mengetahui kompetensi 
yang dicapai oleh siswa setelah 
mengikuti proses pembelajaran 
dengan menggunakan media 
permainan kartu.
C.  Manfaat Penelitian 
1. Mengetahui apakah media ini 
layak digunakan dalam proses 
pembelajaran.
2. Diharapkan dalam penyajian 
materi dengan media ini, proses 
belajar mengajar dapat menjadi 
lebih menarik dan memberikan 
ketuntasan belajar bagi siswa.
3. Memberikan alternatif 
pemilihan media untuk guru 
kimia dalam memperbaiki 
dan mengembangkan proses 
pembelajaran.

D.  Penggunaan Media 
Pembelajaran
 Dalam dunia pendidikan, 
kita mengenal berbagai istilah 
peraga atau peragaan. Ada yang 
lebih senang menggunakan istilah 
peragaan, tetapi ada pula yang 
menggunakan istilah komunikasi 
peraga, media pembelajaran atau 
media pendidikan.
 Nilai dan manfaat media 
pendidikan menurut Encyclopedia 
of Education Research, adalah:
1. Meletakkan dasar-dasar yang 
konkret untuk berpikir.
2. Memperbesar perhatian siswa.
3. Memberikan pengalaman 
nyata.
4. Menumbuhkan pemikiran yang 
kontinu.
5. Membantu tumbuhnya 
pengertian yang membantu 
perkembangan bahasa.
6. Memberikan pengalaman-
pengalaman yang tidak mudah 
diperoleh dengan cara lain, serta 
membantu berkembangnya 
efisiensi yang mendalam dan 
keragaman yang lebih banyak 
dalam belajar.
 Beberapa kriteria yang 
perlu diperhatikan dalam memilih 
media pembelajaran.
1. Ketepatan dengan tujuan 
pembelajaran.
2. Dukungan terhadap isi 
pengajaran.
3. Kemudahan memperoleh atau 

I. Pengantar
 Membuat siswa senang 
dan betah belajar “MAFIA” 
(matematika, fisika, kimia), 
tentu bukanlah hal yang mudah. 
Sering siswa merasa bosan, 
jenuh atau bahkan menyerah, 
menghadapi soal-soal hitungan 
yang mereka rasa terlalu sulit. 
Ditambah lagi dengan pola 
pengajaran yang selama ini 
terlalu monoton (siswa hanya 
mendengar, mencatat dan 
mengerjakan soal latihan), 
menjadikan mereka tidak 
merasa enjoy dalam mengikuti 
kegiatan belajar mengajar.
 Salah satu cara 
yang dapat membuat siswa 
merasa enjoy adalah dengan 
menggunakan permainan 
dalam proses belajar mengajar. 
Permainan dapat membuat 
kegiatan belajar menjadi 
menarik dan suasana belajar 
menjadi lebih santai, namun 
tetap dalam suasana yang 
kondusif. Permainan adalah 
suatu bentuk kegiatan, di 
mana peserta yang terlibat di 
dalamnya, bertindak sesuai 
dengan aturan yang ditetapkan 
untuk mencapai suatu tujuan. 
 Melalui media permainan 
kartu, diharapkan siswa dapat 
belajar dengan bermain dan 
berkompetisi antarindividu 
dalam kelompok, sehingga 
dapat mengembangkan aspek 
kognitif, psikomotor dan afektif 
pada siswa. Media ini dapat 
dibuat secara sederhana, 
sehingga dapat membantu 
mereka dalam proses belajar.

II. Metodologi Penelitian
A.  Latar Belakang Penelitian 
1. Apa pengaruh proses 
pembelajaran dengan 
menggunakan media permainan 
kartu?
2. Bagaimana kompetensi yang 
dicapai dengan menggunakan 
media permainan kartu?

B.  Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui pengaruh 
proses pembelajaran dengan 
menggunakan media permainan 

membuat media.
4. Ketrampilan guru dalam 
menggunakannya.
5. Waktu yang cukup untuk 
menggunakan media.
6. Sesuai dengan taraf berpikir 
siswa.
 
III.  Permainan Kartu Dalam 
      Pembelajaran Kimia
 Bermain adalah 
manifestasi penyesuaian, yang 
merupakan salah satu dasar 
proses-proses mental menuju 
pada pertumbuhan intelektual. 
Permainan pembelajaran adalah 
permainan yang dimasuki nilai-
nilai pembelajaran yang terjadi di 
dalam proses belajar mengajar. 
Permainan pembelajaran, baik 
digunakan untuk tujuan kognitif 
secara umum, terutama untuk 
membedakan, pengenalan rumus 
(matematika, fisika dan kimia), 
nama-nama dan sebagainya. 
Di samping itu, permainan 
pembelajaran dapat menambah 
motivasi pada pokok bahasan 
yang kurang menarik bagi siswa. 
Keuntungan dari permainan, 
siswa dapat segera mengetahui 
hasil pekerjaan mereka. 
Permainan memungkinkan siswa 
memecahkan masalah dan 

memberikan pengalaman secara 
langsung, serta dapat diulang 
sesuai dengan kebutuhan.

Cara Bermain kartu:
1. Siswa dibagi dalam suatu 
kelompok kecil, yang terdiri atas 
tiga hingga empat siswa.
2. Kartu diacak dan dibagi, setiap 
siswa mendapat tiga kartu. Sisa 
kartu merupakan kartu bebas.
3. Secara bergantian, siswa 
meminta kartu pada lawan sesuai 
dengan judul kartu yang dimiliki 
dan menyebutkan subjudulnya 
dan lawan akan membacakan soal 
yang ada pada kartu. Siswa yang 
meminta kartu, harus menjawab 
dengan benar soal tersebut, 
setelah itu kartu akan diserahkan.
4. Jika lawan mempunyai 
kartu yang diinginkan, maka 
peminta kartu boleh melanjutkan 
permainan dengan meminta kartu 
lain pada siswa yang lain.
5. Jika kartu yang diminta 
ternyata tidak dimiliki lawan, 
maka peminta kartu dapat 
mengambil satu kartu bebas.
6. Permainan selesai, jika semua 
bagian kartu sudah tersusun 
sesuai dengan judul atau waktu 

yang ditentukan sudah habis.
7. Siswa yang mendapatkan 
pasangan kartu terbanyak, 
dianggap sebagai pemenang.

IV.  Hasil Penelitian 
 Hasil observasi terhadap 
interaksi belajar mengajar selama 
2 x 45 menit, menunjukkan 
bahwa 58% kegiatan siswa 
lebih dominan dibanding dengan 
guru. Kategori terbesar dari 
kegiatan siswa adalah melakukan 
diskusi dengan menggunakan 
media permainan kartu dan 
mengerjakan tugas.
 Secara umum, siswa 
mengalami peningkatan dalam 
menjawab tes kemampuan siswa 
(23%). Ditinjau dari ketuntasan 
belajar, dari 91 orang yang 
diteliti, 80 orang telah tuntas 
(88%) dan secara klasikal dapat 
dinyatakan bahwa pembelajaran 
tuntas.
 Berdasarkan hasil angket 
tertutup, siswa menyatakan 
senang belajar dengan 
menggunakan media permainan 
kartu karena belajar melalui 
media ini menarik (58%), 
sehingga dapat memperbesar 
perhatian siswa terhadap 
pelajaran yang disampaikan 
(48%).
Dari angket terbuka, sebagian 
siswa menyatakan bahwa 
waktu untuk permainan kurang 
karena mereka merasa senang 
dan antusias dalam bermain. 
Siswa dapat berkompetisi dan 
mengetahui hasil pekerjaan 
mereka secara langsung, serta 
memberikan pengalaman belajar 
yang baru. Permainan ini dapat 
melatih otak berpikir cepat. Siswa 
juga mengharapkan adanya 
media yang menarik untuk materi 
kimia yang lain.

Harapan ke depan
 Penelitian yang dilakukan 
ini hanya pada taraf kaji awal, 
sehingga perlu ditindaklanjuti 
dengan serangkaian penelitian 
yang menggunakan tes dan 
mengembangkan alat pengukur 
keberhasilan media yang lebih 
reliable dan valid agar dapat 
memberikan hasil yang mantap. 
Untuk lebih menyempurnakan 
hasil penelitian ini, perlu 
adanya penelitian ulang dengan 
memperbaiki instrumen penelitian 
dan mengambil sampel yang lebih 
besar.
 Akhirnya, media 
pembelajaran merupakan suatu 
kebutuhan bagi guru dan siswa, 
agar pengajaran menjadi lebih 
berkembang dan menarik. Kita 
para pendidik, ditantang untuk 
dapat berinovasi lebih lagi dan 
mengeksplorasi media lain yang 
lebih baik sesuai dengan bidang 
kita masing-masing. q

Penggunaan Media Permainan Kartu 
dalam Pembelajaran Kimia

Guru SMA Kristen Petra 3
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pasti dengan mudah menderita 
celebral plasty catastrophic (idiot) 
dan akan mengalami hambatan 
dalam perkembangan mentalnya, 
dan masih banyak yang lain.”

“Tidak mungkin!”, Diana berteriak 
setengah tidak percaya. Dia dan 
David, bersama dengan Dustin, 
putranya yang berusia lima tahun, 
telah mendambakan kehadiran 
seorang putri dalam keluarga 
mereka. Sekarang impian itu 
telah menjadi kenyataan, namun 
tampaknya impian ini akan sirna.

Malam itu berlalu, Dana melewati 
dengan penuh penderitaan. Ia 
mengalami hambatan dalam 
pertumbuhan sistem sel saraf, 
hingga cahaya dan sentuhan yang 
ringan sekalipun akan membuat 
dia merasa sangat kesakitan. Jadi 
tidak ada seorang pun yang dapat 
menggendong atau mendekap 
Dana. Diana, David, dan Dustin 
senantiasa berjaga di dekat 
inkubator Dana, berdoa sambil 
memandangi Dana yang berjuang 
sendirian di bawah sorotan sinar 
ultraviolet inkubator. Dan, mereka 
tidak akan pernah melupakan 
bagaimana Dana bertumbuh dan 
menjadi semakin kuat.

Minggu demi minggu berlalu, 
Dana tumbuh dengan lambat 
tetapi pasti. Berat badan 
dan kekuatannya juga makin 
bertambah. Di usianya yang 
memasuki dua bulan, keluarga 
Blesing diizinkan untuk pertama 
kali menyentuh Dana. Dua bulan 
kemudian, kembali dengan sangat 
lembut dokter mengingatkan 
kemungkinan yang suram dan 
kecil untuk hidup normal. Dana 
akan sangat menderita. Namun, 
sesuai dengan keinginan ibunya, 

Kisah ini dimulai pada suatu 
malam yang dingin di bulan 
Maret, saat angin berembus di 
kegelapan malam di Dallas, Texas, 
Amerika Serikat.

Seorang dokter melangkah ke 
sebuah ruangan, tempat Diana 
dirawat. Diana masih merasa 
pening akibat operasi yang 
baru dijalaninya. David Blesing, 
suaminya, menggenggam erat 
tangan Diana dan berusaha 
menahan emosi mendengar berita 
yang disampaikan oleh dokter. 

Siang itu, tanggal 10 Maret 1991, 
Diana mengalami komplikasi pada 
kandungannya. Di usia yang baru 
memasuki minggu kedua puluh 
empat, bayi yang ada dalam 
kandungannya harus dikeluarkan 
melalui operasi Caesar. Seorang 
anak perempuan, yang diberi 
nama Dana Lou Blesing, lahir 
bagi pasangan Dana dan David 
Blesing, dengan berat 0,86 kg dan 
panjang sekitar 30 cm.

Walaupun perkataan dokter 
sangat lembut, namun bagaikan 
suara bom bagi keluarga Blesing. 
Dokter berkata, “Saya tidak yakin, 
anak ini dapat bertahan hidup. 
Kemungkinannya hanya sepuluh 
persen baginya untuk dapat 
melewati malam ini. Dan, jika ia 
mampu bertahan, kesempatannya 
untuk tetap bertahan akan sangat 
kecil dan masa depan akan sangat 
kejam baginya.” Diana dan David 
mendengar dengan saksama, 
seakan penuh dengan rasa tidak 
percaya bahwa dokter sedang 
menjelaskan sesuatu yang sangat 
buruk. Dana tidak akan selamat. 
“Dana tidak akan dapat berjalan, 
tidak mampu berbicara, mungkin 
akan mengalami kebutaan, dan 

Dana pun dibawa pulang ke 
rumah.

Hari berlalu dengan penuh 
perjuangan di atas penderitaan. 
Lima tahun kemudian, Dana 
bertumbuh menjadi seorang gadis 
kecil dengan mata yang berwarna 
abu-abu cerah dan dengan 
semangat hidup yang luar biasa. 
Tidak ada tanda-tanda bahwa ia 
akan mengalami gangguan mental 
atau fisik. Dia tumbuh seperti 
seorang gadis kecil yang normal, 
yang mengisi hari-hari dengan 
aktivitasnya. 

Namun, cerita tidak berakhir di 
sini ….
Hari itu, suatu siang yang 
panas, pada musin panas tahun 
1996, di dekat rumah mereka 
di Irving, Texas, Amerika 
Serikat, Dana sedang duduk 
di pangkuan ibunya, di sebuah 
lapangan bola dekat rumahnya, 
saat Dustin, kakaknya, sedang 
berlatih baseball bersama teman-
temannya. Seperti biasa, Dana 
mengoceh tanpa henti kepada 
ibunya dan beberapa orang 
dewasa lain yang duduk di dekat 
mereka. Tiba-tiba Dana terdiam, 
sambil memeluk tangan ibunya 
dan merangkulkan tubuhnya 
yang mungil ke ibunya. Lalu ia 
bertanya, “Mama, apakah mama 
mencium sesuatu?”

Ibunya mencoba membaui udara 
dan berusaha melihat apakah 
akan ada badai. “Ya, baunya 
seperti akan turun hujan …”, 
kata ibunya. “Mama mencium 
baunya?” “Ya, mama pikir akan 
turun hujan, karena baunya 
seperti akan turun hujan.” Sambil 
tetap berada di dekapan ibunya, 
Dana menggelengkan kepalanya 

dan menepuk pundak ibunya 
dengan tangan mungilnya, dan 
dengan perlahan ia mengatakan, 
“Bukan, baunya seperti DIA …, 
ya, itu bau TUHAN, ketika mama 
mendekapkan diri ke dada-Nya.”

Saat itu, air mata mengalir dari 
pipi Diana karena Dana, karena 
kebahagiaannya, dan karena 
pertolongan Tuhan sehingga Dana 
bertumbuh seperti anak lainnya. 
Sebelum hujan turun, perkataan 
Dana mengingatkan Diana akan 
keberadaan Dana dalam keluarga 
mereka, dalam hati mereka 
selama ini. Hari-hari panjang 
yang mereka lalui dalam dua 
bulan pertama kehidupan Dana, 
saat sistem sarafnya demikian 
sensitif terhadap sentuhan ringan 
sekalipun, saat Dana tidak dapat 
didekap dalam pelukannya, 
sekalipun ia menginginkannya. 
Tuhan mendekap Dana dalam 
pelukan-Nya dan menjaganya, 
dan bau cinta Tuhan diingat oleh 
Dana dengan sangat baik. 

Kita dapat melakukan segala 
sesuatu di dalam Dia yang telah 
memberikan kekuatan. Ketika 
Tuhan membuka jendela surga, Ia 
melihat kita dan bertanya, “Anak-
Ku, hal terbesar apa yang kau 
inginkan hari ini?” Jawaban kita 
adalah, “Tuhan, perhatikan kami, 
karena kami ingin mendapatkan 
kasih sayang-Mu, yang seperti 
lautan, dapat kami lihat awalnya 
tetapi tidak pernah kami lihat 
akhirnya, karena luas tak 
berujung.” q

Kepala Departemen Audit Internal 
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Potret atau Fotografi Potret 
merupakan seni fotografi yang 
menarik. Karena pada fotografi 
potret akan menampilkan objek 
manusia, baik secara individual 
maupun kelompok, yang 
menonjolkan unsur kepribadian 
objek foto tersebut. Sebuah foto 
potret akan menampilkan orang 
dalam bentuk seluruh badan, 
atau separo badan (pinggang ke 
kepala), atau close up yaitu wajah 
dan bahu saja atau bahkan kepala 
saja.

Membuat foto potret 
membutuhkan perencanaan 
yang baik. Kualitas foto bukan 
sekadar hasil jepretan kamera 
saja, namun dapat menampilkan 
makna dari kepribadian dan 
ekspresi orang yang ada dalam 
foto tersebut. Yang perlu 
diperhatikan tidak hanya subjek 
foto tersebut, namun juga 
pencahayaan, latar belakang, set, 
lokasi, pose, ekspresi muka dan 
warna. Meski mungkin Anda tidak 
mampu mengambil foto potret 
seindah fotografer profesional, 
namun dengan mempelajari 
beberapa teknik dasarnya, Anda 
bisa membuat foto potret sendiri.

Berikut ini beberapa tips dan 
saran untuk membuat foto potret 
yang baik.

• Bagaimana cara membuat 
seseorang tersenyum di depan 
kamera?
Pastikan subjek yang Anda foto 
dalam kondisi atau mood yang 
baik untuk difoto. Misalnya Anda 
ingin membuat foto seorang anak 
kecil, maka pastikan bahwa ia 
tidak dalam kondisi lelah atau 
lapar, karena dapat membuat 
wajah dan matanya menjadi lebih 
tegang. Anda perlu membangun 
interaksi yang baik dengan subjek 
foto Anda. Bersikap ramah dan 

berbicaralah dengannya yang 
akan membantunya lebih rileks.
Namun jangan membuat situasi 
menjadi lucu hingga subjek 
tersebut tertawa terbahak-bahak. 
Karena hal ini dapat membuat 
matanya menjadi juling dan 
membuat aliran darah di wajah 
lebih banyak. Cobalah mengambil 
gambar dengan ekspresi wajah 
yang berbeda-beda. Semakin 
banyak foto yang Anda buat, 
semakin banyak kesempatan 
memperoleh foto terbaik yang 
menampilkan karakter orang 
tersebut.

• Bagaimana penanganan 
orang yang menggunakan 
kacamata?
Kacamata dapat menimbulkan 
pantulan cahaya dan membuat 
silau. Karena itu Anda dapat 
melihatnya dari viewfinder atau 
layar LCD kamera Anda, apakah 
ada pantulan cahaya yang 
mengganggu. Jika ternyata ada 
pantulan cahaya di kacamata 
subjek yang Anda foto, Anda 
dapat memintanya untuk 
menggerakkan kepalanya secara 
perlahan hingga pantulan cahaya 
tersebut hilang dari titik tengah 
matanya. Anda juga dapat 
memintanya sedikit menundukkan 
kepalanya, namun berhati-hatilah 
agar tidak terjadi lipatan pada 
dagunya jika terlalu menunduk.

• Bagaimana dengan pakaian 
dan penampilan?
Jika Anda akan mengambil foto 
sekelompok orang, perhatikan 
juga warna pakaian. Gunakan 
warna yang enak dipandang. Atau 
Anda dapat juga meminta mereka 
menggunakan warna yang sama.
Jika Anda akan mengambil foto 
seseorang, warna pakaian juga 
perlu diperhatikan. Jika Anda ingin 
memfoto seseorang berbadan 
besar, maka sebaiknya ia 

menggunakan pakaian berwarna 
gelap. Sebaliknya jika subjek 
Anda berbadan kurus atau kecil, 
maka mintalah ia menggunakan 
pakaian berwarna terang.
Lalu pastikan pakaian tidak kusut 
saat difoto. Jika orang tersebut 
menggunakan dasi, perhatikan 
apakah dasinya sudah lurus dan 
rapi. Lalu pastikan rambutnya 
telah rapi. Mata Anda mungkin 
tidak mampu memerhatikan 
ada helai rambut yang keluar 
dan mengganggu, namun lensa 
kamera akan menangkapnya 
dengan jelas. Lalu jika Anda 
akan mengambil gambar seorang 
wanita, Anda dapat memerhatikan 
make up yang digunakan telah 
sesuai atau tidak.

• Apa yang perlu diperhatikan 
saat foto outdoor atau di luar 
ruangan?
Saat mengambil foto di luar 
ruangan, perhatikan situasi yang 
menjadi latar belakang foto 
tersebut. Pilihlah pohon, bunga, 
pagar kayu, atau tembok rumah 
sebagai latar belakang. Jangan 
mengambil foto dengan latar 
kegiatan yang sibuk seperti jalan 
raya, kabel listrik, atau daerah 
bisnis dan sibuk. Hal ini dapat 
mengurangi keindahan hasil foto 
Anda. Ingatlah subjek Anda dalam 
foto potret adalah orang yang 
akan Anda foto saja dan bukan 
latar belakangnya.

• Apa yang perlu diperhatikan 
saat foto indoor atau di dalam 
ruangan?
Jika Anda mengambil foto di 
dalam ruangan, Anda bisa 
mempersilakan subjek yang Anda 
foto untuk duduk di kursi atau 
sofa yang diletakkan di depan 
sebuah tembok berwarna cerah 
atau di dekat tanaman indoor.
Anda juga dapat mengatur agar 
latar belakang foto tersebut 
menggambarkan pekerjaan dan 
kegiatan favorit dari subjek yang 
Anda foto. Misalnya Anda dapat 
meletakkan meja atau alat jahit 
sebagai latar belakang.

• Lensa apa yang cocok untuk 
foto potret?
Anda dapat menggunakan lensa 
antara 105 sampai 150 mm 
untuk mengambil foto potret. Jika 
Anda tidak dapat mengganti atau 
mengatur lensa kamera Anda, 
misalnya kamera saku (pocket 
camera), Anda dapat mengatur 
jarak antara Anda dan subjek 
yang difoto. Cobalah mendekati 
atau menjauh dari subjek hingga 
Anda mendapatkan posisi foto 
yang paling tepat.

• Bagaimana komposisi foto 
yang tepat?
Anda dapat menyisakan sedikit 
jarak dari subjek yang Anda foto 
ke sisi foto tersebut. Jarak ini 
berguna jika Anda akan membuat 
bingkai untuk foto tersebut 
sehingga tidak akan memotong 
bagian tubuh subjek yang Anda 
foto. Posisikan wajah atau mata 
dari subjek foto Anda pada area 
kira-kira sepertiga bagian atas 
atau samping atau bawah foto 
Anda. Dalam ilmu fotografi, 
teknik ini dikenal dengan nama 
rule of thirds. Anda juga dapat 
menjadikan mata dari subjek foto 
di bagian tengah foto Anda.

• Bagaimana dengan posisi 
dan sikap dari subjek foto?
Pastikan subjek yang Anda foto 
dalam posisi rileks, baik saat 
berdiri, duduk, atau berbaring. 
Jika wajahnya terlalu bulat, 
mintalah subjek foto Anda 
untuk sedikit memutar kepala 
atau badannya sehingga 
hanya sebagian dari wajahnya 
terkena pencahayaan. Hal ini 
akan membuat wajahnya lebih 
ramping. Perhatikan posisi 
tubuh yang lain, seperti tangan 
dan kaki. Pastikan posisi tubuh 
dalam posisi alami atau natural. 
Cobalah agar subjek yang Anda 
foto memegang sesuatu atau 
melakukan pose yang alamiah. 
Jangan biarkan kedua tangan 
lurus ke bawah di samping tubuh 
karena akan membuat subjek 
terlihat kaku dalam foto.

• Bagaimana cara mengambil 
gambar subjek pasangan?
Mintalah mereka untuk sedikit 
memiringkan kepala satu sama 
lain. Hal ini untuk menghindari 
kepala mereka sama tinggi. 
Cobalah menempatkan tinggi 
hidung salah satu orang pada 
ketinggian mata orang lainnya.

• Bagaimana dengan 
pencahayaan?
Jika Anda mengambil foto di luar 
ruangan (outdoor), saat terbaik 
adalah pada sore hari, karena 
udara lebih tenang dan warna 
cahaya terlihat lebih hangat. 
Hindari cahaya matahari terlalu 
terik sehingga membuat mata 
dari subjek foto Anda menjadi 
sipit karena terlalu silau.
Jika matahari terlalu terik, 
posisikan agar matahari 
menyinari dari belakang subjek 
foto Anda. Memang hal ini akan 
menyebabkan wajahnya menjadi 
gelap karena menjadi bayangan 
matahari yang menyinari 
dari belakang. Anda dapat 
menggunakan flash atau blitz 
atau lampu kilat untuk menerangi 
daerah yang menjadi bayangan 
matahari. Anda juga dapat 
menggunakan reflector atau yang 
paling mudah menggunakan 
white board untuk memantulkan 
cahaya matahari ke bagian yang 
menjadi bayangan matahari.
Jika mengambil gambar di dalam 
ruangan (indoor), gunakan 
blitz untuk pencahayaan. Anda 
juga dapat mengambil gambar 
di dekat jendela yang memiliki 
pencahayaan lebih terang. 
Lakukan ini di daerah yang 
memiliki tembok berwarna 
putih atau terang, karena akan 
memantulkan cahaya dari blitz 
kamera Anda sehingga lebih 
memperkuat pencahayaan.

Sekarang Anda sudah siap untuk 
mengambil foto dengan hasil yang 
lebih baik bahkan bisa menyamai 
hasil dari fotografer profesional. 
Selamat memotret! q
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 Dengan diberlakukannya 
Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP), guru semakin 
dituntut untuk meningkatkan 
kualitas pembelajarannya. 
Bagaimana tidak, karena 
kurikulum ini dikembangkan 
sesuai dengan kemampuan 
sekolah masing-masing. 
Upaya ini tak lain adalah untuk 
mempermudah siswa di dalam 
menyerap materi yang diberikan 
oleh gurunya. Sehingga siswa 
dapat merasa nyaman dalam 
proses belajarnya. 
 Dalam artikel ini, penulis 
hendak berbagi pengalaman 
tentang mengajar bahasa 
Inggris di laboratorium bahasa. 
Keterampilan bahasa terdiri atas 
empat aspek, yaitu menyimak, 
membaca, menulis, dan berbicara. 
Keempat aspek bahasa tersebut 
dapat diajarkan secara terpisah 
maupun terpadu. Namun biasanya 
diberikan secara terpadu. Untuk 
itu penulis akan memaparkan 
macam kegiatan belajar apa saja 
yang dapat dilaksanakan dalam 
lab bahasa.
 Pertama, adalah drilling 
untuk melatih pronunciation 
siswa, termasuk intonation dan 
stress nya. Untuk mengajarkan 
komponen tersebut, biasanya 

dibutuhkan materi listening baik 
dalam bentuk kaset, maupun CD. 
Kedua, kegiatan tanya jawab 
untuk melatih konsentrasi siswa 
dalam hal mengikuti pelajaran. 
Setelah diperdengarkan suara 
kaset audio atau CD ke siswa, 
guru dapat menanyakan beberapa 
pertanyaan mengenai teks yang 
diperdengarkan kepada para 
siswanya.
 Ketiga, bercerita 
secara berantai. Kegiatan ini 
dilaksanakan oleh siswa secara 
satu persatu bergantian, setelah 
masing-masing mendengarkan 
cerita dari temannya. Kegiatan ini 
selain melatih konsentrasi, juga 
untuk membangkitkan kreativitas 
siswa dalam hal mengungkapkan 
dan mengembangkan ceritanya.
 Keempat, filling in, atau 
kegiatan melengkapi kalimat. 
Dalam hal ini, siswa melakukan 
sesuatu seperti menggambarkan 
atau menyanyikan sesuatu 
berdasarkan teks yang didengar. 
Kegiatan ini cocok untuk retelling 
atau singing a song, setelah 
semua siswa selesai melengkapi 
bagian yang kosong.
 Kelima, kegiatan speaking 
dalam bentuk monologue 
atau dialogue, dengan cara 
mengutarakan satu atau 

beberapa alasan mengapa setuju, 
kurang setuju, atau tidak sama 
sekali terhadap adanya suatu 
pendapat. Kegiatan ini dapat 
dilanjutkan menjadi kegiatan 
debat. Dalam hal ini, setiap siswa 
dapat mengatakan sebuah atau 
lebih pendapat. Setiap orang 
mendapat giliran berbicara, dan 
juga diimbau untuk memberikan 
perhatiannya sekalipun sudah 
mendapatkan giliran berbicara. 
Dengan kegiatan para siswa saling 
bersahutan, dalam memberikan 
komentarnya, maka tercipta 
suasana seperti dalam forum 
diskusi. Kegiatan ini untuk melatih 
ketajaman analisis siswa terhadap 
suatu masalah.
 Teknik pembelajaran 
yang disebut terakhir ini akan 
memotivasi siswa untuk lebih 
percaya diri,  dengan senang 
hati mau meresponi setiap 
pendapat, dan terinspirasi 
untuk berbicara lebih dari yang 
dibayangkan semula, sehingga 
terkadang tidak cukup waktu 
untuk memberikan giliran 
berbicara kepada semua siswa. 
Berikut ini, penulis menyertakan 
langkah-langkah atau petunjuk 
pemakaian laboratorium 
bahasa. Dengan harapan dapat 
dijadikan sebagai acuan atau 
komparasi dalam kegiatan 
mengajar atau berinteraksi di lab 
oratoriumbahasa.
1. Tekan saklar di dinding
2. Tekan tombol power di control 
console
3. Tekan tombol attendance, 
tunggu sampai semua tombol 
monitor menyala hijau
4. Tekan tombol all call untuk 
berbicara kepada semua siswa 
dan mengimbau mereka semua 
untuk memakai headset-nya
5. Siswa diberi tahu untuk 
menekan tombol call untuk 
berkomunikasi dengan guru
6. Tombol monitor pada nomor 
tertentu akan menyala merah, 
bila ada siswa yang menekan 
tombol call-nya 
7. Tekan tombol monitor yang 
berwarna merah tersebut, 
kemudian melalui all call, 
percakapan antara guru  dan 
siswa tersebut dapat didengar 
oleh semua siswa. Apabila guru 
melakukan koreksi terhadap siswa 
tertentu dan tidak ingin lainnya 
terganggu atau mendengar 
percakapan tersebut, maka guru 
dapat menekan tombol intercom
8. Apabila tombol monitor yang 
menyala merah ditekan, maka 
tombol akan berubah hijau dan 

guru tidak dapat mendengar 
suara siswa lagi. Demikian 
pula sebaliknya apabila ingin 
berkomunikasi dengan siswanya, 
guru menekan tombol monitor 
dengan nomor tertentu, sehingga 
nyala hijau berubah merah dan 
guru dapat mendengar suara 
siswanya
9. Tekan tombol model, supaya 
suara siswa yang sedang 
membaca atau berbicara dapat 
didengar oleh siswa lainnya
10. Tekan tombol pair apabila 
guru ingin memberi tugas 
berpasangan
11. Tekan tombol conference 
apabila ada tiga atau lebih siswa 
saling berkomunikasi. 
12. Tekan tombol all call kembali 
sampai tidak ada nyala merah, 
apabila guru menggunakan kaset 
audio atau CD. Sehingga suara 
kaset atau CD bisa didengar siswa 
dengan jelas
13. Tekan tombol room speaker, 
apabila guru dan siswa tidak ingin 
mendengarkan suara melalui 
headset, tetapi melalui speaker 
luar
14. Pengatur volume suara, baik 
untuk mic maupun untuk tombol 
monitor juga tersedia 
15. DVD player dan TV juga dapat 
dihubungkan ke Control Console
16. Setelah menyelesaikan 
kegiatan di lab, tombol power 
ditekan untuk mematikan
17. Terakhir matikan saklar di 
dinding

Demikian pengalaman penulis 
dalam hal menggunakan 
laboratorium bahasa sebagai 
media pembelajaran. Kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan 
di laboratorium tersebut 
masih sangat mungkin untuk 
ditingkatkan variasinya sesuai 
kreativitas guru. Namun 
yang jelas, media tersebut 
memudahkan guru untuk 
memotivasi, serta melihat bakat 
dan minat siswa dalam bidang 
bahasa Inggris. Dalam hal ini 
penulis teringat akan kata-kata 
K. Patricia Cross: The task of the 
excellent teacher is to stimulate 
”apparently ordinary” people to 
unusual effort. The tough problem 
is not in identifying winners: It is 
in making winners out of ordinary 
people. Karenanya, alangkah 
baiknya apabila setiap sekolah 
memiliki laboratorium bahasa 
untuk memfasilitasi pembelajaran 
siswanya agar dapat mencapai 
hasil yang optimal. q

Laboratorium Bahasa dan Manfaatnya 
Sebagai Media Belajar

Bagan alat yang dipakai pada laboratorium bahasa.

Guru SMA Kristen Petra 2

Dra. Margaretha Maria, M.Pd.
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Surabaya maupun Provinsi Jawa 
Timur. Prestasi siswa yang diraih 
saat itu adalah menjadi peraih 
NEM tertinggi program A-3 se-
Jawa Timur dengan jumlah nilai 
59,71.

Tahun ajaran 1994/1995 
kepemimpinan berpindah ke 
tangan Drs. Albert Napo Oranay. 
Berbagai terobosan, perubahan 
dan pengembangan terjadi di 
sekolah ini. Untuk menambah 
kelengkapan ruang laboratorium 
serta ruang perpustakaan, maka 
dilakukan renovasi gedung sekolah 
yang semula 1 lantai menjadi 4 
lantai. Pada tahun 1997/1998 Drs. 
Albert Napo Oranay dipercaya 
sebagai Koordinator Penelitian 
dan Pengembangan PPPK Petra, 
dan Kepala SMA Kristen Petra 3 
diserahkan kepada Drs. Rusdiarsa. 

Dalam tahun ajaran 1997/1998 
SMA Kristen Petra 3 mempunyai 
26 kelas dengan jumlah siswa 
1016. Drs. Rusdiarsa kembali ke 
SMA Kristen Petra 3 Surabaya 
dengan membawa obsesi TRI 
SUKSES yaitu sukses evaluasi 
(khususnya Ebta/Ebtanas), sukses 
akreditasi ulang yang ke-3, dan 
sukses meningkatkan citra SMA 
Kristen Petra 3, dengan harapan 
menjadi lembaga yang sungguh-
sungguh beridentitas kekristenan. 
Ketiga obsesi, doa dan harapan 
itu dilandasi Firman Tuhan dalam 
1 Korintus 15:58. Pada bulan 
Februari 1999 kepemimpinan 
SMA Kristen Petra 3 sempat 
kosong untuk beberapa saat, 
karena Drs. Rusdiarsa dipanggil 
Tuhan. Berdasarkan rapat Dewan 

Drs. Rusdiarsa mendapatkan tugas 
baru sebagai Kepala SMA Kristen 
Petra 4 Sidoarjo.
Drs. Dirgo Wiloso Darmo 
membawa SMA Kristen Petra 3                  
pertama kali bergabung dengan 
SMA Negeri 5 dalam mengikuti 
EBTA/EBTANAS tahun 1985/1986. 
Pada saat itu peserta yang 
mengikuti EBTA/EBTANAS 
sejumlah 300 siswa dan berhasil 
lulus 100 %. Ini merupakan 
prestasi membanggakan bagi 
sekolah yang pernah ditorehkan. 
Dan, hal ini tentu saja merupakan 
prestasi awal yang gemilang. 
Waktu terus bergulir dan SMA 
Kristen Petra 3 tetap eksis untuk 
menjadi tempat pembentukan 
fisik, rohani/moral maupun 
intelektual bagi warga sekolah. 
Empat tahun kemudian Drs. 
Dirgo Wiloso Darmo mendapat 
tugas baru sebagai Kepala SMA 
Kristen Petra 5 dan kedudukannya 
digantikan oleh Dra. Canisia Paula 
Djajasurja. 

Pada tahun 1988/1989 SMA 
Kristen Petra 3 mendapat predikat 
DISAMAKAN dalam pelaksanaan 
akreditasi sekolah tingkat SMA. Ini 
merupakan prestasi yang sangat 
baik, karena SMA Kristen Petra 3 
tidak pernah mengalami status 
TERDAFTAR maupun DIAKUI, 
tetapi langsung DISAMAKAN. 
Dengan statusnya ini, SMA Kristen 
Petra 3 Surabaya dipercaya 
pemerintah untuk menjadi 
Subrayon dalam pelaksanaan 
EBTA/EBANAS. Pada usianya 
yang ke-10, sekolah ini menjadi 
salah satu sekolah yang cukup 
diperhitungkan prestasinya di 

Kemegahan gedung 2 lantai 
dan 4 lantai serta kelengkapan 
fasilitas SMA Kristen Petra 3 
sekarang ini tentunya jauh 
berbeda dengan tahun-tahun 
sebelumnya. Ada pesona 
menarik untuk disikapi, baik 
sejarah berdirinya maupun profil 
pimpinannya. Betapa tidak, 
pada tahun ajaran 1980/1981 
sedianya SMA Kristen Petra 3 
berlokasi di Manyar Tirtoasri 
Raya 1 – 3, namun kenyataan 
bisa mengubah rencana. Justru 
SMA Kristen Petra 2, yang waktu 
itu berada di Jalan Kalianyar 
dipindahkan ke Manyar dan 
SMA Kristen Petra 3 menempati 
gedung di Jalan Kalianyar 43 
Surabaya.

Secara resmi pada tahun ajaran 
1983/1984 berdirilah SMA 
Kristen Petra 3 berdasarkan 
SK Kakanwil Depdikbud 
Provinsi Jawa Timur No. 1729/
I04.7.4/1985/Pm tanggal 5 
Desember 1985, dengan Kepala 
Sekolah Drs. Rusdiarsa. Dengan 
status TERCATAT, pada tahun itu 
sudah memiliki siswa sejumlah 
326 siswa yang terbagi menjadi 
tujuh kelas dengan jumlah guru 
sebanyak 21 orang. Pada masa 
kepemimpinan Drs. Rusdiarsa, 
sekolah ini tidak mengalami 
renovasi yang berarti sehingga 
beberapa ruang yang dulunya 
digunakan untuk SMA Kristen 
Petra 2, juga dipakai untuk 
proses belajar mengajar SMA 
Kristen Petra 3 Surabaya. 
Setahun kemudian (1984/1985), 
Drs. Rusdiarsa digantikan oleh 
Drs. Dirgo Wiloso Darmo, karena 

Mengenal SMA Kristen Petra 3
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Pengurus PPPK Petra terpilihlah 
Drs. Sudiyatmoko, mantan guru 
PPKn dan Wakasek Humas di 
SMA Kristen Petra 3 ini, untuk 
memimpin sekolah ini. Berbagai 
prestasi pernah diraih pada masa 
kepemimpinannya. Di awal tahun 
ajaran 2006/2007 Dra. Hanna 
Herawati ditunjuk sebagai Kepala 
Sekolah.

Melalui suatu proses panjang, 
introspeksi dan evaluasi, gedung 
SMA Kristen Petra 3 direnovasi 
oleh Dewan Pengurus PPPK Petra, 
dan menjadikan SMA Kristen Petra 
3 sebagai sekolah Petra pertama 
berbasis IT dalam kegiatan belajar 
mengajar. Kenyamanan saat 
berada di dalam kelas dengan 
ruang ber-AC merupakan hal yang 
diharapkan dapat memengaruhi 
prestasi belajar peserta didik. 
Warna-warna minimalis ikut 
menghiasi ruang-ruang kelas 
yang ada. Salah satu komponen 
utama dalam proses belajar 
mengajar adalah peserta didik 
yang diberi kesempatan untuk 
mempelajari, mengembangkan 
rasa ingin tahu, kreatif serta 
memiliki gagasan baru berkaitan 
dengan materi dan tugas yang 
diberikan dengan didukung 
oleh upaya serta kerja keras. 
Modul-modul pembelajaran dan 
kumpulan soal-soal Matematika, 
Fisika, Kimia dan Biologi dipakai 
sebagai sarana kegiatan belajar 
mengajar untuk mempermudah 
siswa dalam menyerap materi. 
Penanganan terhadap kenakalan 
siswa terus dilakukan dengan 
berbagai macam pendekatan, 
sehingga sekarang menjadi lebih 

baik. Usaha penyadaran akan 
pentingnya ketertiban terus 
menerus dilakukan oleh BK yang 
bekerja sama dengan orang tua/
wali siswa. Prestasi terakhir 
yang diperoleh adalah hasil 
akreditasi sekolah tingkat SMA 
yang ke-5, SMA Kristen Petra 3 
memperoleh dengan nilai 96,59. 
Hasil ini merupakan kerja keras 
seluruh warga sekolah untuk terus 
meningkatkan citra positif sekolah 
di mata masyarakat.

Di SMA Kristen Petra 3 
Surabaya, seperti sekolah yang 
lain, juga memiliki beberapa 
media pembelajaran. Media 
pembelajaran yang sering 
digunakan untuk mengajar antara 
lain Perpustakaan, Ruang IT dan 
LCD.  Sedangkan metode yang 
digunakan antara lain diskusi 
kelompok, pembelajaran di 
luar kelas, presentasi makalah, 
dan browsing internet. LCD 
dan internet merupakan media 
yang paling sering digunakan. 
Dengan menggunakan LCD materi 
pelajaran dapat disampaikan 
kepada para siswa secara efektif. 
Mengajar dengan menggunakan 
PowerPoint jauh lebih menarik 
dibandingkan dengan menjelaskan 
menggunakan white board. Para 
siswa lebih antusias dan lebih 
gampang mengingat materi 
yang disampaikan oleh gurunya. 
Sedangkan di internet, para siswa 
dapat mencari materi-materi 
tertentu yang ditentukan oleh guru 
ditambah materi pengayaan secara 
bebas. Inilah salah satu fungsi 
media pembelajaran modern. 

SMA Kristen Petra 3 Surabaya 
terus berusaha agar dapat 
berprestasi lebih baik. Beberapa 
prestasi sudah ditorehkan oleh 
siswa SMA Kristen Petra 3 
Surabaya, antara lain di bidang 
olahraga, tim basket sudah 
berhasil meraih juara di beberapa 
kejuaraan, renang telah menjuarai 
beberapa nomor renang, di bidang 
seni berhasil meraih juara poster 
dan pembuatan maskot Jasa Tirta, 
dan bidang akademik berhasil 
menjuarai lomba akuntansi di 
beberapa perlombaan akuntansi, 
baik tingkat kota maupun 
tingkat propinsi, serta mewakili 
Surabaya dalam Olimpiade 
Sains 2009 bidang Ekonomi. Ini 
merupakan prestasi luar biasa 
yang ditunjukkan oleh para siswa. 
Nah, semua itu diperoleh bukan 
dengan mudah, melainkan dengan 
usaha yang keras dari guru 
dan siswa. Diharapkan dengan 
adanya peningkatan sarana fisik 
sekolah akan dapat meningkatkan 
semangat dan motivasi belajar 
siswa. Dan juga para guru 
diharapkan lebih bersemangat 
dalam mengajar dan memberikan 
layanan yang baik kepada para 
siswa di sekolah ini. q

Mengenal SMA Kristen Petra 3

Kepala SMA Kristen Petra 3

Dra. Hanna Herawati
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 Pendidikan anak 
bangsa tidak terjadi di ruang 
hampa, tetapi berada dalam 
realita perubahan sosial yang 
sangat dahsyat.  Pendidikan di 
sekolah merupakan salah satu 
subsistem dari keseluruhan 
sistem pendidikan yang menurut 
Ki Hajar Dewantara terdiri atas 
sentra keluarga, masyarakat dan 
sekolah. Masyarakat modern (atau 
pascamodern), ditandai dengan 
renggangnya hubungan antar-
manusia karena keterasingan 
individu masing-masing. Ayah 
dan ibu sama-sama sibuk bekerja 
dan masyarakat luas pun sibuk 
dengan masalahnya sendiri. 
Maka tanggung jawab pendidikan 
generasi muda telah ditumpukan 
dengan berat sebelah kepada 
lembaga-lembaga pendidikan 
formal terutama sekolah.
 Dalam era informasi, 
ada sentra keempat yang belum 
tampak pada era Ki Hajar 
Dewantara. Namun kini menjadi 
sangat krusial dalam proses 
pendidikan anak, yaitu media.  
Dalam artikel ini, yang dimaksud 
dengan media adalah segala 
tampilan informasi dalam bentuk 
cetak maupun elektronik mulai 
dari koran, komik, film, televisi, 
playstation sampai dengan 
internet.  
 Khusus dalam 
bidang teknologi informasi, 
perkembangan sudah terjadi 
dengan kecepatan luar biasa dan 
telah membawa berbagai dampak 
positif maupun negatif. Internet 
sudah tidak bisa lagi dipisahkan 
dari kehidupan, khususnya para 
anak muda.  Internet digunakan 
untuk berbagai keperluan mulai 
dari menjalin komunikasi (surat 
elektronik), mencari informasi 
melalui mesin-mesin pencari dan 
portal khusus (Google, Yahoo, dan 
Wikipedia), menyimpan catatan 
dan ekspresi pribadi (blog), 
sampai dengan membentuk 
komunitas pergaulan (Friendster, 
Hi5, Facebook, Linkedin dan 
sebagainya).  

Dampak Perkembangan Media 
bagi Lembaga Pendidikan dan 
Pendidik

 Menghadapi perkembangan 
media, khususnya yang 
diakselerasi oleh perkembangan 
teknologi informasi, lembaga 
pendidikan tampak sangat gagap 
dan tertinggal. Memang beberapa 
lembaga pendidikan berupaya 
untuk mengikuti perkembangan 
zaman dan melengkapi diri 
dengan berbagai media teknologi 
informasi mutakhir. Ruang kelas 
dilengkapi dengan fasilitas 
komputer dan LCD serta siswa 
mendapatkan akses internet 
nirkabel. Dan pemerintah pun 
telah meluncurkan program 
BSE (Buku Sekolah Elektronik). 
Keberhasilan program BSE 
ini akan sangat bergantung 
pada ketersediaan sarana dan 
prasarana teknologi informasi dan 
kesiapan para guru dan tenaga 
kependidikan yang lain untuk 
memanfaatkan kesempatan ini.
 Sayangnya belum banyak 
sekolah dan para guru yang 
sudah siap meluncur dalam 
information superhighway ini.  
Sebagian guru yang tergolong 
dalam kategori muda usia (atau 
berjiwa muda), sudah mengikuti 
perkembangan teknologi 
informasi untuk berbagai 
keperluan (berkomunikasi, 
mencari materi pembelajaran, 
penelitian, jejaring pribadi 
maupun profesional). Bahkan 
beberapa guru berkomunikasi dan 
menjalin tali pertemanan dengan 
para siswa.  Namun sayangnya, 
kegiatan-kegiatan ini masih 
bersifat pribadi, sporadis dan 
belum didesain secara khusus, 
strategis, dan institusional 
untuk kepentingan sekolah dan 
pemenuhan tujuan pembelajaran 
yang lebih efektif.
 Di masa mendatang, 
lembaga-lembaga pendidikan 
perlu membuat suatu rencana 
strategis yang memasukkan 
teknologi informasi sebagai 

bagian dari pengembangan 
sarana dan prasarana. 
Terutama pengembangan 
profesionalisme para guru dan 
tenaga kependidikan.  Integrasi 
teknologi informasi dalam proses 
pembelajaran membutuhkan 
investasi jangka panjang. Bukan 
hanya dalam hal sarana dan 
prasarananya saja, melainkan 
yang lebih penting adalah 
pengembangan kapasitas dan 
kompetensi para guru dan tenaga 
penunjangnya.  Pengembangan 
kapasitas dan kompetensi 
guru tidak hanya dalam hal 
penggunaan teknologi informasi 
dan integrasinya dalam proses 
pembelajaran, tetapi juga dalam 
kaitannya dengan perencanaan 
strategi pembelajaran dan juga 
pengelolaan kelas. Misalnya, 
ketika para siswa membawa dan 
menggunakan laptop di kelas 
dengan akses internet nirkabel, 
bagaimana guru bisa memastikan 
bahwa para siswa memang 
sedang terlibat dalam proses 
pembelajaran dan bukannya 
sedang bermain-main pada 
beberapa situs yang dibuka secara 
bersamaan dan dengan mudah 
bisa disembunyikan siswa ketika 
guru sedang berjalan di dekatnya?  
Kemampuan multi-tasking 
yang dipunyai para siswa dan 
kemudahan one-click away dalam 
penggunaan personal computer 
(PC), memberi kesempatan siswa 
untuk menjadi off-task dan tidak 
sepenuhnya terlibat dalam proses 
pembelajaran sementara guru 
masih belum cukup terampil 
dalam integrasi teknologi 
informasi dan pengelolaan kelas 
yang menggunakan teknologi 
informasi.

Dampak Perkembangan Media 
bagi Siswa

 Media sebagai sentra 
yang keempat ini sudah makin 
menggeser peran keluarga 
dan masyarakat dalam proses 
pendidikan anak. Faktanya, rata-

rata anak dalam masyarakat 
modern meluangkan jauh lebih 
banyak waktunya di depan 
televisi, playstation, internet 
atau online game dibandingkan 
dengan orang tuanya. Dalam 
masyarakat praera televisi, anak-
anak mendapatkan manfaat 
proses pendidikan dari para 
tetangga.  Ketika seorang anak 
ketahuan melakukan tindakan 
nakal, tetangga ikut menegur dan 
menasihati. Proses pendidikan 
dalam sentra masyarakat ini, 
dimungkinkan karena masih 
ada interaksi yang guyub di 
lingkungan tetangga. Namun kini 
terutama di perkotaan, anak-anak 
lebih banyak mengurung diri di 
rumah dan berinteraksi dengan 
karakter-karakter dari dunia 
maya.
 Seperti juga uang, media 
bisa menjadi hamba yang 
baik, namun juga tuan yang 
membelenggu. Ada banyak 
manfaat media yang sangat 
membantu proses pendidikan 
anak dan melengkapi kekurangan 
proses belajar mengajar di 
sekolah. Bahkan beberapa 
sekolah yang berkelebihan telah 
mendayagunakan media canggih 
seperti teknologi internet sebagai 
bagian dari proses belajar 
mengajar.  
 Di sisi lain, timbul 
keprihatinan luar biasa terhadap 
pengaruh destruktif media 
terhadap perkembangan nilai-
nilai anak. Sebagian kalangan 
pendidik, orang tua dan 
agamawan mengeluhkan makin 
maraknya tayangan berbau 
kekerasan, pornografi dan 
mistis di televisi.  Bahkan baru-
baru ini, sekelompok individual 
yang prihatin melancarkan aksi 
dan berhasil menghentikan 
pemutaran seri Smack Down 
yang dianggap bisa mendorong 
tindakan kekerasan di kalangan 
anak. Memang keprihatinan ini 
bisa dipahami, karena rekaman 
berbagai kerusakan dalam 
masyarakat baik berupa fakta, 

Dampak Perkembangan 
Media bagi Dunia 

Pendidikan
Prof. Dr. Anita Lie*
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opini atas fakta, simbolisasi, 
anekdot maupun distorsinya 
dalam media, merupakan bahan 
pembelajaran tidak resmi bagi 
anak atau dikenal sebagai the 
hidden curriculum.
 Sehari-hari anak disuguhi 
tayangan berisi kekerasan, 
pornografi dan mistis sedemikian 
gencarnya, sampai timbul 
keprihatinan terhadap dampak 
destruktif terhadap perkembangan 
nilai dan perilaku anak. Kemudian 
muncullah desakan sehingga UU 
Anti Pornografi dan Anti Pornoaksi 
akhirnya disahkan, setelah melalui 
berbagai kontroversi. Harapan 
agar negara melaksanakan fungsi 
kontrol terhadap berbagai bentuk 
media komunikasi, tidak bisa 
dilepaskan dari konteks pusaran 
kekuatan globalisasi. Richard 
Falk (On Human Governance: 
Toward a New Global Politics, 
1995), mengingatkan kita bahwa 
dalam era globalisasi ini ada 
tiga kekuatan besar di dunia 
ini, yaitu state, market dan civil 
society. Apabila market dan 
state bersatu menghadapi civil 
society, yang terjadi adalah suatu 
inhumance governance. Apabila 
civil society dan market bersatu 
menghadapi state, yang akan 
terjadi adalah pemerintah yang 
bertanggung jawab terhadap 
rakyat atau human governance. 
Apabila civil society dan state 
bersatu menghadapi market, yang 
akan terjadi adalah penjinakan 
market yaitu kebijakan-kebijakan 
yang mengurangi kesewenang-
wenangan market.
 Peran dan tanggung 
jawab kontrol ini seharusnya 
diserahkan kepada negara dengan 
persyaratan lembaga negara bisa 
melaksanakannya dengan adil 
dan bijak, untuk mengurangi 
kesewenang-wenangan industri 
hiburan dan media. Untuk 
melaksanakan peran dan 
tanggung jawab ini, negara harus 
bersih dari korupsi dan berpegang 
teguh bahwa kedaulatan berada 
di tangan rakyat. Jika persyaratan 
ini tidak dipenuhi dan terutama 
jika warga masyarakat masih 
lemah, yang akan muncul justru 
perselingkuhan antara negara 
dan industri berupa pembukaan 
ladang dan saluran baru untuk 
korupsi dan kolusi (ingat kasus 

penguatan warga masyarakat. 
Sekolompok kecil guru dan 
orang tua di satu sekolah merasa 
prihatin dengan film-film yang 
ditayangkan untuk konsumsi 
anak-anak, karena film-film itu 
mengandung banyak sekali unsur 
kekerasan yang tidak pantas 
ditonton anak. Kelompok kecil 
ini menyuarakan keprihatinan 
mereka dan berinisiatif memulai 
aksi petisi yang ditujukan pada 
perusahaan pemasang iklan yang 
telah mensponsori tayangan di 
televisi. Mereka menyerukan dan 
mengancam akan memboikot 
barang dan jasa yang diiklankan 
pada film-film yang menurut 
mereka tidak pantas bagi anak-
anak mereka. Kelompok kecil ini 
berhasil memperluas jaringan, 
karena ternyata banyak orang 
tua dan pendidik sudah lama 
mengkhawatirkan pengaruh 
destruktif media. Singkat 
kata, petisi masyarakat yang 
peduli ini berhasil mengubah 
kualitas tayangan yang menjadi 
konsumsi anak-anak mereka. 
Yang menarik, gerakan ini benar-
benar tumbuh dari tingkat akar 
rumput dan berhasil melakukan 
suatu perubahan sosial. 
Bahkan anak-anak dilibatkan 
sebagai subjek mulai dari tahap 
penilaian tayangan. Guru-guru 

perjudian, pelacuran dan yang 
sejenisnya), standar ganda dan 
interpretasi tunggal atas apa yang 
boleh diserap dan tidak boleh 
diserap masyarakat oleh golongan 
yang sedang berkuasa dan 
kebetulan menjadi bagian dari 
pemerintah. Semua dampak ini 
akan mengarah lebih lanjut pada 
perlemahan masyarakat.
 Harapan berlebihan agar 
negara melakukan intervensi, 
sebenarnya mencerminkan rasa 
ketidak-berdayaan masyarakat. 
Ketika kita sudah melihat 
tumbuhnya benih penguatan 
kedaulatan rakyat di sektor 
politik, berupa pemilihan langsung 
oleh rakyat dan tawar menawar 
rakyat dengan pemerintah, 
di sektor pendidikan dan 
budaya seharusnya penguatan 
masyarakat ini menjadi pekerjaan 
rumah yang harus segera 
dikerjakan dengan serius.
 Bagi warga masyarakat 
yang merasa peduli dan prihatin 
terhadap dampak the hidden 
curriculum yang berasal dari 
sentra keempat bagi pendidikan 
anak, ada dua tantangan yang 
harus dihadapi dan diatasi. 
Yang pertama, ketika media 
menampilkan dua sisi (kebaikan 
dan kejahatannya), energi 
dan sumber daya masyarakat 
seharusnya tidak difokuskan 
hanya untuk menumpas yang 
jahat saja, tetapi juga untuk 
berlomba-lomba menambah 
kebaikan. Masyarakat 
membutuhkan alternatif 
sajian dan tayangan media 
yang bermutu dan mendidik. 
Dalam konteks keluarga, tidak 
bijak untuk melarang seorang 
anak menonton televisi tanpa 
memberikan kesempatan dan 
menyediakan ruang dan waktu 
untuk kegiatan alternatif.  
 Yang kedua, warga 
masyarakat bisa secara kreatif 
mencari dan menemukan 
mekanisme dan sumber daya 
dari dalam dirinya sendiri untuk 
menangkal dampak destruktif 
yang dikhawatirkan sedang 
terjadi pada pembentukan nilai 
dan perilaku anak bangsa. 
Sebuah contoh kasus yang 
pernah terjadi di daerah Seattle, 
Amerika Serikat mungkin bisa 
menjadi inspirasi bagi upaya 

memfasilitasi dan mendampingi 
anak untuk ikut merumuskan 
tindakan apa saja di film yang 
termasuk kategori kekerasan dan 
menilai suatu film berdasarkan 
rumusan yang anak-anak ikut 
buat. Gerakan yang dilandasi oleh 
suatu kesadaran bersama dalam 
masyarakat ternyata sangat 
ampuh untuk melakukan suatu 
perubahan sosial.  
 Keprihatinan terhadap 
dampak destruktif media terhadap 
anak bisa dipahami dan harus 
mendorong berbagai upaya 
perbaikan sosial, agar proses 
pendidikan anak bangsa tidak 
dicemari. Namun, menyerahkan 
tanggung jawab kontrol media 
kepada pemerintah melalui 
jalur legal dan perundang-
undangan, bukan merupakan 
solusi yang tepat karena jika 
sampai terjadi perselingkuhan 
antara aparat pemerintah dengan 
pelaku industri media dan 
hiburan, masyarakat juga belum 
mempunyai mekanisme untuk 
mengatasinya. Sudah saatnya, 
masyarakat menggali kekuatan 
dari dalam dirinya sendiri dan 
mencari berbagai potensi kreatif 
untuk memulai suatu perubahan 
menuju pada kehidupan yang 
lebih bersih dan sehat. q

*Guru Besar Unika Widya Mandala 
dan Direktur EduBussines Consulting
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 Media berasal dari bahasa 
Latin, yang merupakan bentuk 
jamak dari “medium”. Secara 
harafiah berarti perantara/
pengantar sumber pesan dan 
penerima pesan. Beberapa ahli 
memberikan definisi tentang 
media pembelajaran. Schramm, 
mengemukakan bahwa media 
pembelajaran adalah teknologi 
pembawa pesan yang dapat 
dimanfaatkan untuk keperluan 
pembelajaran. Sementara itu, 
Briggs berpendapat bahwa media 
pembelajaran adalah sarana fisik 
untuk menyampaikan isi/materi 
pembelajaran seperti buku, film, 
video dan sebagainya. Sedangkan 
National Education Associaton, 
mengungkapkan bahwa media 
pembelajaran adalah sarana 
komunikasi dalam bentuk cetak 
maupun pandang dengar, 
termasuk teknologi perangkat 
keras. Dari ketiga pendapat di 
atas disimpulkan bahwa media 
pembelajaran adalah segala 
sesuatu yang dapat menyalurkan 
pesan, dapat merangsang pikiran, 
perasaan dan kemauan, sehingga 
dapat mendorong terciptanya 
proses belajar pada peserta didik.

 Brown mengungkapkan 
bahwa media pembelajaran 
yang digunakan dalam kegiatan 
pembelajaran dapat memengaruhi 
efektivitas pembelajaran. Pada 
mulanya, media pembelajaran 
hanya berfungsi sebagai alat 
bantu guru untuk mengajar dan 
yang digunakan adalah alat bantu 
visual. Sekitar pertengahan abad 
ke-20, usaha pemanfaatan visual 
dilengkapi dengan digunakannya 
alat audio, sehingga lahirlah 
alat bantu audio visual. Sejalan 
dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, 
khususnya dalam bidang 
pendidikan, saat ini penggunaan 
alat bantu atau media 
pembelajaran menjadi semakin 

luas dan interaktif, seperti adanya 
komputer dan internet.

 Media pembelajaran 
memiliki beberapa fungsi:
1. Media pembelajaran dapat 
mengatasi keterbatasan 
pengalaman yang dimiliki oleh 
para peserta didik. Pengalaman 
tiap peserta didik berbeda-beda, 
tergantung dari faktor-faktor 
yang menentukan kekayaan 
pengalamannya, seperti 
ketersediaan buku, kesempatan 
melancong dan sebagainya. Media 
pembelajaran dapat mengatasi 
perbedaan tersebut. Jika peserta 
didik tidak mungkin dibawa ke 
objek langsung yang dipelajari, 
maka objeknyalah yang dibawa 
ke peserta didik. Objek dimaksud 
bisa dalam bentuk nyata, 
miniatur, model, maupun bentuk 
gambar-gambar yang dapat 
disajikan secara audio visual dan 
audial.
2. Media pembelajaran dapat 
melampaui batasan ruang kelas. 
Banyak hal yang tidak mungkin 
dialami secara langsung di 
dalam kelas oleh para peserta 
didik tentang suatu objek, yang 
disebabkan karena: 
a. Objek terlalu besar,
b. Objek terlalu kecil,
c. Objek yang bergerak terlalu 
lambat,
d. Objek yang bergerak terlalu 
cepat,
e. Objek yang terlalu kompleks,
f. Objek yang bunyinya terlalu 
halus,
g. Objek mengandung bahaya dan 
risiko tinggi,
Melalui penggunaan media yang 
tepat, maka semua objek itu 
dapat disajikan kepada peserta 
didik.
3. Media pembelajaran 
memungkinkan adanya interaksi 
langsung antara peserta didik 
dengan lingkungannya.

4. Media menghasilkan 
keseragaman pengamatan.
5. Media dapat menanamkan 
konsep dasar yang benar, konkret 
dan realistis.
6. Media membangkitkan 
keinginan dan minat baru.
7. Media membangkitkan motivasi 
dan merangsang peserta didik 
untuk belajar.
8. Media memberikan pengalaman 
yang integral/menyeluruh dari 
yang konkret sampai dengan 
abstrak. 

 Ada berbagai jenis media 
pembelajaran, antara lain adalah:
1. Media Visual: Grafik, diagram, 
chart, bagan, poster, kartun, 
komik.
2. Media Audial: Radio, tape 
recorder, laboratorium bahasa 
dan sejenisnya.
3. Projected still media: Slide; 
over head projektor (OHP), in 
focus dan sejenisnya.
4. Projected motion media: Film, 
televisi, video (VCD, DVD, VTR), 
komputer dan sejenisnya.

 Sejalan dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi, penggunaan 
media, baik yang bersifat visual, 
audial, projected still media 
maupun projected motion 
media bisa dilakukan secara 
bersama dan serempak melalui 
satu alat saja yang disebut 
Multimedia. Contohnya: Dewasa 
ini penggunaan komputer tidak 
hanya bersifat projected motion 
media, namun dapat meramu 
semua jenis media yang bersifat 
interaktif. 

 Kriteria yang paling utama 
dalam pemilihan media adalah 
bahwa media harus disesuaikan 
dengan tujuan pembelajaran atau 
kompetensi yang ingin dicapai. 
Contohnya: 
- Jika tujuan/kompetensi peserta 
didik bersifat menghafalkan 
kata, media audio tepat untuk 
digunakan. 
- Jika tujuan/kompetensi yang 
dicapai bersifat memahami 
isi bacaan, maka media cetak 
yang lebih tepat digunakan. 
Kalau tujuan pembelajaran 
bersifat motorik (gerak dan 
aktivitas), maka media film 
dan video bisa digunakan. Di 
samping itu, terdapat kriteria 
lainnya yang bersifat melengkapi 
(komplementer), seperti biaya, 
ketepatgunaan, keadaan peserta 
didik, ketersediaan dan mutu 
teknis.

 Berangkat dari betapa 
pentingnya peran media 
pembelajaran, maka guru-
guru BK di lingkungan PPPK 
Petra mendapatkan pelatihan 
untuk membuat media 
pembelajaran. Pelatihan diadakan 
di Laboratorium Komputer 
Kantor Direktorat Pendidikan 
PPPK Petra, Jl. HR.Mohamad 
Kav. 808 Surabaya, dengan 
instruktur Bapak Robi Wigeno 
dan Bapak Nugroho. Pelatihan 
tersebut diadakan 2 gelombang. 
Gelombang 1, tanggal 10–11 
Februari 2009. Gelombang 2, 
tanggal 17–18 Februari 2009. 
Pada pelatihan tersebut, diajarkan 
beberapa keterampilan dalam 
pembuatan media pembelajaran, 
antara lain film editing, rendering 
dan menyisipkan film dalam 
PowerPoint. Sebuah pelatihan 
yang sangat menarik, sehingga 
waktu dua hari terasa singkat 
bagi kami. Biarlah kemauan untuk 
terus belajar dan berkembang 
senantiasa ada dalam diri kita, 
sehingga kita dapat memberikan 
yang terbaik bagi Petra dan 
semua anak didik kita.q

PELATIHAN PEMBUATAN

MEDIA PEMBELAJARAN

Guru SMA Kristen Petra 2

Ester Sukarsih

Liputan
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IKHTISAR LAPORAN TAHUNAN DEWAN PENGAWAS
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Penulis  : Ariany Insjaftono
Bendahara  : Dra. Dewi Setio 
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Status Pegawai
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Status Pegawai : Pegawai Tetap PPPK Petra
    yang diperbantukan pada Dana Pensiun PPPK Petra
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Bendahara II : Ir. Hadiyanto Yoso

IDENTITAS MITRA PENDIRI
Nama Mitra Pendiri : Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Petra
Alamat   : Jalan Siwalankerto No. 121—131 
     Surabaya 60236
Telepon   : (031) 8439040, 8494830, 8494831
Faksimile  : (031) 8492562
Homepage  : http://www.petra.ac.id

Dewan Pengurus Harian YPTK Petra (Masa Bakti 2003—2008)
Ketua    : Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A.
Wakil Ketua   : Ir. Hary S. Listijo
Sekretaris  : Dr. J. Dharma Sutedja
Wakil Sekretaris : Prof. Dr. Sapto Joewono Poerwowidagdo
Bendahara   : Ir. Yani Alifen
Wakil Bendahara : Drs. Darmo Handoyo, Apt.
Anggota  : Ir. Sugianto Budiman
     Ir. Benyamin Hilly, M.Si.

IDENTITAS AKUNTAN PUBLIK
Nama Akuntan Publik  : Drs. Hanny Wurangian, M.Si.
Kantor Akuntan Publik  : Drs. Hanny, Wolfrey & Rekan
Izin Akuntan Publik  : No. 98.1.0199
Alamat    : Jalan Raya Gubeng No. 56 
      Surabaya 60281
Telepon    : (031) 5035046, 5032289, 5016879
Faksimile   : (031) 5035689
Laporan Auditor Independen : No. 11/LA/SBA/III/2008, 
      tanggal 3 Maret 2008
Laporan Investasi  : No. 12/LA/SBA/III/2008, 
      tanggal 3 Maret 2008

IDENTITAS AKTUARIS
Nama Aktuaris   : Steven Tanner, F.S.A.I.
Kantor Aktuaris   : PT Dayamandiri Dharmakonsilindo
Register PAI   : No. 921003
Alamat    : Jalan Pakubuwono VI/61 
      Jakarta 12120
Telepon    : (021) 72798620
Faksimile   : (021) 72798640
Laporan Aktuaris Berkala : No. 0234/ST-DE-VAL/III/2007, 
      tanggal 6 Maret 2007

II. LAPORAN TAHUNAN DANA PENSIUN PPPK PETRA
Sepanjang tahun 2007, terdapat penambahan Peserta Aktif sebanyak 43 (empat 
puluh tiga) orang, yang terdiri atas 31 (tiga puluh satu) orang Pegawai PPPK 
Petra dan 12 (dua belas) orang Pegawai YPTK Petra. Selain penambahan, 
sepanjang tahun 2007, ada 53 (lima puluh tiga) orang Peserta Aktif yang keluar 
atau mengajukan cuti di luar tanggungan.
Ada 2 (dua) orang yang menerima Manfaat Pensiun Sekaligus (eks Manfaat 
Pensiun yang Ditunda), 2 (dua) orang yang memindahkan Manfaat Pensiunnya 
ke Dana Pensiun lain (Dana Pensiun GKJW dan Dana Pensiun BPK Penabur), dan 
5 (lima) orang Peserta Pensiunan yang meninggal dunia.
Secara rinci Peserta Dana Pensiun PPPK Petra adalah sebagai berikut:
PPPK Petra : 1.065 orang Peserta Aktif dan 111 orang Peserta Pensiunan
YPTK Petra :    452 orang Peserta Aktif dan   12 orang Peserta Pensiunan
Pada bulan November 2007, Dana Pensiun PPPK Petra dan Drs. Johan Budhie 
Sava membentuk PT Petra Togamas Sejahtera, dengan Akta Pendirian Nomor 50 
tanggal 21 November 2007, dibuat di hadapan Notaris Rusdi Muljono, S.H.

IDENTITAS ANAK PERUSAHAAN
Nama Anak Perusahaan : PT Petra Togamas Sejahtera
Nama Dagang  : Toko Buku Diskon Petra Togamas
Alamat   : Jalan Pucang Anom Timur No. 5
     Kertajaya, Gubeng, Surabaya 60282
e-Mail   : petra@togamas.co.id
Telepon   : (031) 5010168
Faksimile  : (031) 5018992
Komposisi Kepemilikan : 70% - Dana Pensiun PPPK Petra
     30% - Drs. Johan Budhie Sava

Direksi PT Petra Togamas Sejahtera (Periode 2007—2012)
Direktur Utama  : Drs. Johan Budhie Sava
Direktur  : Alex Kurniawan, S.E.
     Poedjiono
Dewan Komisaris PT Petra Togamas Sejahtera (Periode 2007—2012)
Komisaris Utama : Ir. Suwandi Tanudjaja
Komisaris  : Ariany Insjaftono
     Dra. Dewi Setio

III. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN INVESTASI
Opini Akuntan Publik : Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)

Aktiva Bersih per 31 Desember 2007
Nilai Wajar Investasi   : Rp   53.935.004.317,00
Aktiva Lancar di Luar Investasi  : Rp     2.858.705.977,00
Aktiva Operasional   : Rp          52.103.569,00
Aktiva yang Tersedia   : Rp   56.845.813.863,00
Kewajiban di Luar Kewajiban Aktuaria :(Rp     1.787.178.800,00)
Aktiva Bersih       Rp   55.058.635.063,00

Neraca per 31 Desember 2007
Nilai Wajar Investasi   : Rp   52.468.944.454,00
Selisih Penilaian Investasi  : Rp     1.466.059.863,00
Aktiva Lancar di Luar Investasi  : Rp     2.858.705.977,00
Aktiva Operasional   : Rp          52.103.569,00
Total Aktiva    : Rp   56.845.813.863,00
Kewajiban Aktuaria   : Rp   45.954.066.313,00
Selisih Kewajiban Aktuaria  : Rp     9.104.568.750,00
Kewajiban di Luar Kewajiban Aktuaria : Rp     1.787.178.800,00
Total Kewajiban      Rp   56.845.813.863,00

Perhitungan Hasil Usaha untuk periode yang berakhir 31 Desember 2007
Pendapatan Investasi   : Rp      7.360.561.253,00
Beban Investasi   :(Rp         212.147.894,00)
Hasil Usaha Investasi   : Rp      7.148.413.359,00
Beban Operasional   :(Rp         311.706.399,00)
Pendapatan dan Beban Lain-lain : Rp         157.669.287,00
Hasil Usaha Sebelum Pajak  : Rp      6.994.376.247,00
Pajak Penghasilan   :(Rp                          0,00)
Hasil Usaha Setelah Pajak  : Rp      6.994.376.247,00

Posisi Portofolio Investasi (Nilai Wajar) per 31 Desember 2007
Deposito    : Rp     12.625.000.000,00 (  23,41%)
Obligasi     : Rp     15.798.666.955,00 (  29,29%)
Penempatan Langsung   : Rp       2.618.143.800,00 (    4,85%)
Reksadana    : Rp     20.262.443.562,00 (  37,57%)
Saham     : Rp       2.630.750.000,00 (    4,88%)
Jumlah     : Rp     53.935.004.317,00 (100,00%)

Hasil Investasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2007
Deposito    : Rp       1.797.859.106,00
Obligasi     : Rp       2.265.212.326,00
Penempatan Langsung   : Rp                            0,00
Reksadana    : Rp       2.394.172.907,00
Saham     : Rp          903.316.914,00
Pendapatan yang Direalisasi  : Rp       7.360.561.253,00
Pendapatan yang Belum Direalisasi : Rp       1.466.059.863,00
Jumlah Pendapatan Investasi  : Rp       8.826.621.116,00
Beban Investasi   :(Rp          212.147.894,00)
Hasil Investasi    : Rp       8.614.473.222,00

Return on Investment dan Return on Asset 2007
Deposito  :ROI -    9,90%  ROA -    3,63%
Obligasi   :ROI -  14,31%  ROA -    5,07%
Penempatan Langsung :ROI -    0,26%  ROA -    0,002%
Reksadana  :ROI -  37,58%  ROA -    7,35%
Saham   :ROI -  38,03%  ROA -    1,36%
Jumlah Total  :ROI -  18,41%    ROA -  17,41%
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IV. LAPORAN AKTUARIS BERKALA
Kepesertaan 2007
Karyawan    : 1.517 orang, dengan Ph.DP sebesar 
       Rp1.474.199.000,00 per bulan dengan kenaikan Ph.DP 
       sebesar 6,25%—6,30% per tahun
Bekas Karyawan  : 183 orang, dengan Ph.DP (terakhir) sebesar 
       Rp97.319.000,00 per bulan
Pensiunan    : 123 orang, dengan Manfaat Pensiun sebesar 
       Rp70.918.200,00 per bulan, dengan kenaikan Manfaat 
       Pensiun sebesar 4,1%—7,6% per tahun
Jumlah     : 1.823 orang

Kekayaan untuk Pendanaan 2007
Sesuai dengan Laporan Auditor Independen, sebesar Rp55.058.635.063,00 
dalam bentuk Aktiva Bersih, dengan rincian:
PPPK Petra : Rp  40.720.581.145,00
YPTK Petra : Rp  14.338.053.918,00

Ikhtisar Hasil Perhitungan Aktuaria
Rasio Solvabilitas  : PPPK Petra : 145,3%
     YPTK Petra : 157,3%
Rasio Pendanaan  : PPPK Petra : 118,2%
     YPTK Petra : 124,6%
Kualitas Pendanaan  : PPPK Petra : Tingkat I
     YPTK Petra : Tingkat I
Iuran Normal Pemberi Kerja : PPPK Petra :   11,9%
     YPTK Petra :   10,5%
Iuran Normal Peserta  : PPPK Petra :     6,0%
     YPTK Petra :     6,0%

V. OPINI
Dewan Pengawas Dana Pensiun PPPK Petra berpendapat bahwa sepanjang 
tahun 2007, Pengurus Dana Pensiun PPPK Petra telah bekerja dengan baik 
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, kebijakan Pendiri termasuh 
Arahan Investasi, serta Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PPPK Petra, 
dan menunjukkan kinerja keuangan yang memuaskan, dibuktikan dengan opini 
Wajar Tanpa Pengecualian dari Akuntan Publik atas Laporan Keuangan dan 
Laporan Investasi. 

Surabaya, 1 Februari 2009
Dewan Pengawas Dana Pensiun PPPK Petra (Masa Bakti 2006—2009)

 ttd.      ttd.

Daniel Hosea Kosasih     Drs. Darmo Handoyo, Apt.
 Ketua      Anggota

 ttd.      ttd.
 
Alex Kurniawan, S.E.     Salmon Hendrik Porawouw
 Anggota     Anggota

Angket Sinergi

Untuk peningkatan kualitas tabloid Sinergi, kami mohon masukan dan saran 
dari para Pembaca dengan cara mengisi angket di bawah ini dan mengirimkan 
kembali guntingan angket ini kepada redaksi.  

Usia  : ...... tahun
Jenis Kelamin : L/P
Jabatan  : Staf Kantor Sekretariat / Kepala Sekolah / Guru / TU   
    Satpam / Pesuruh / Teknisi / Tukang / Lain-lain 
    (lingkari yang sesuai)

Petunjuk.
Berilah tanda silang (x) pada pilihan angka yang Anda anggap sesuai.
4 Berarti sangat baik, sangat sesuai, sangat cocok
3 Berarti baik, sesuai, cocok
2 Berarti cukup, biasa, sedang
1 Berarti kurang baik, kurang sesuai, kurang cocok

Desain dalam tabloid Sinergi:   4 3 2 1 

Tata letak atau layout tabloid Sinergi:  4 3 2 1

Pilihan warna dalam desain tabloid Sinergi: 4 3 2 1

Materi yang disajikan dalam tabloid Sinergi: 4 3 2 1

Gaya bahasa dalam tabloid Sinergi:  4 3 2 1

Format Sinergi yang Anda harapkan:  o Tabloid o Majalah

Kolom/rubrik apa yang paling Anda senangi:
........................................................................................................
........................................................................................................

Kolom/rubrik apa yang Anda inginkan untuk tampil di tabloid Sinergi:
........................................................................................................
........................................................................................................

Usulan, masukan, saran untuk Sinergi:
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Nice to Know
Game merupakan salah satu media yang paling dekat dengan anak-anak. Untuk itu kita 
harus pandai-pandai memilih jenis game yang membawa dampak positif bagi mereka, 
karena game juga dapat memengaruhi kebiasaan dan cara berpikir anak-anak. Di 
Indonesia telah hadir satu website yang menyediakan game pembelajaran yang dapat 
di-download secara gratis di www.divinekids.com. Dalam website tersebut, tersedia 
puluhan game gratis yang dapat digunakan sebagai bahan untuk mengajar murid-
murid secara menarik. q

TEFLIN stands for Teachers of English as a Foreign Language in Indonesia. 
It was established in 1970 by the faculty members of the English 
Department of the Institute of Teacher Education (IKIP) Yogyakarta, which 
has been renamed Yogyakarta State University. In 1970, the first TEFLIN 
National Seminar was held, and it was attended by representatives from 
Yogyakarta and Central Java, which was later joined by all provinces in 
Indonesia with the frequency of meeting from twice a year to once a 
year in different cities. In 1998, AKABA 17 Semarang had an initiative to 
invite participation from other countries and thus making TEFLIN Seminar 
an International Conference. With this change, the TEFLIN International 
Conference replaces the annual meeting of the TEFLIN National Seminar.
 
This international conference is aimed at providing all English language 
teaching professionals and policy makers with a forum for exchanging 
ideas, opinions, experiences and expectations as well as concerns related 
to their professions and functions, and establishing networking, which is a 
requirement for any successful development efforts in this global era. 

This kind of forum is significant at least in three ways. First, knowledge 
of English language teaching grows very fast in conjunction with the 
rising demand for the mastery of English. Second, teachers of English as 
a foreign language need to be provided with opportunities to practice 
English in all of the four modes. Third, exchange of innovative ideas on 
how to achieve the standards of English Language teaching is contextual 
significant for Indonesian participants. 

In the last TEFLIN International Conference, which I attended, one of the 
topic areas was about Language Teachers Development. The speaker, Hj. 
Like Raskova Octaberlina, S.Pd., M.Ed., UIN Malang,  presented her paper 
on “An Ideal English Teacher is the Answer to Increase the Students’ 
English Mastery “. The issue raised is whether it is true that an ideal 
English teacher can increase the students’ English mastery.  According to 
her, there are two kinds of English Teachers. They are good teachers and 
bad teachers, but she only discussed good English teachers. There are 
many criteria for good or even perfect English teachers. Some important 
criteria are having appropriate and various teaching techniques. Besides, 
they must be able to keep up with the recent English studies and 
knowledge. Finally, having good personality is highly needed for the 
success of comfortable English teaching atmosphere inside the class.

This paper has made me realize one educational truth: we as teachers 
have to teach our students with our head and heart. Not only should 
we try to keep improving our methods and knowledge in teaching, but 
we should also have passion for our job. We are happy to see that our 
students are successful in their life and studies. q

What do you know about TEFLIN?

English Corner

*Koordinator Pembelajaran Bahasa Inggris PPPK Petra

Dra. Tjandrawati Tjuatja*
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Angpao! Angpao! 
Siapa Mau Angpao?

ANGPAO

Bukan uang yang Ibu bagikan
karena uang itu mudah habis.
Tetapi ilmu yang Ibu bagikan
tak akan pernah habis oleh

waktu dan usia.
Ingat!

RAJIN  PANGKAL PANDAI

ANGPAO

Hitunglah uang yang kamu
dapatkan kemarin, lalu 

sekarang hitunglah ilmu
yang telah kamu dapatkan.
Bila lebih banyak uang yang 

kamu dapatkan daripada 
ilmu

MULAI SEKARANG
GIATLAH BELAJAR!

ANGPAO

Kemarin mungkin kamu 
mendapat banyak angpao. 

Harapan mama dan papa kamu 
bijak menyimpan angpao- 
angpao tersebut dengan 

menabungnya. Hari ini, ibu 
tidak membagi angpao berupa 
uang karena akan cepat habis. 
Biarlah ” Hemat Pangkal Kaya 

dan Rajin Pangkal Pandai” suatu 
pesan yang harus kamu ingat 

sepanjang hidupmu!

ANGPAO

Hari ini ibu tidak 
membagikan uang karena 

uang bukan segalanya. Tetapi 
Ilmu yang telah ibu bagikan 

kelak akan berguna. Ingat

TAKUT AKAN TUHAN
ADALAH PERMULAAN

HIKMAT

dibuka di sekolah, mereka hanya 
akan mengambil permennya saja, 
sedang kertas yang berisi nasihat 
dibuang begitu saja. Maklumlah, 
mereka masih kelas II SD. 
Permen tentunya lebih menarik 
bagi mereka, dibanding dengan 
kertas berisi pesan-pesan, walau 
dihiasi dengan indah.
 Saya bersyukur, ternyata 
anak didik saya menurut. Mereka 
menyimpan setiap pesan dan 
nasihat yang saya bagikan melalui 
angpao tersebut. Dan ketika saya 
bertanya, nasihat apa yang ada 
pada uang kertas angpao mereka, 
ternyata setiap siswa dapat 
menyebutkan dengan benar. 
Mereka hafal dan mengingat 
semuanya. Alangkah senang hati 
saya saat itu.
 Keesokan harinya, tanpa 
saya duga, beberapa orang tua 
murid memberikan respons yang 
sangat baik. Mereka senang 
dengan pesan-pesan yang ada 
dalam angpao yang dibawa 
pulang oleh anaknya. Ternyata 
”angpao-angpao” itu menjadi 
sebuah nasihat yang berharga 
bagi anak-anak. Orang tua 
mereka menjelaskan kembali arti 
pesan-pesan yang diterima anak-
anak, hingga mereka mengerti. 
Saya merasa senang karena orang 
tua murid sangat mendukung 
kegiatan dan kreativitas yang 
dibuat oleh guru-guru di sekolah. 
 Respons yang sangat 
baik ini membuat kami para 
guru makin bersemangat untuk 
menuangkan ide-ide, sehingga 
anak-anak tidak hanya dijejali 
dengan materi pelajaran yang 
padat, tetapi juga ditanamkan 
nilai-nilai kehidupan yang dikemas 
dengan sederhana dan menarik. 
Ucapan terima kasih dari para 
orang tua, saya kembalikan 
kepada Tuhan, sumber segala 
hikmat. Senang sekali dapat 
memeriahkan Imlek bersama 
anak-anak. Sebuah bukti bahwa 
kita menghargai dan menghormati 
tradisi nenek moyang saudara-
saudara kita. q 

 Tanggal 26 Januari, masih 
kurang dua hari lagi. Hari itu 
hari Sabtu, saya mengamati 
keceriaan anak-anak didik saya. 
Mereka saling bertanya, ”Imlek 
kamu ke mana?” Ternyata dengan 
nada polos dan lugunya, mereka 
berencana mencari angpao di 
antara keluarga mereka. Tujuan 
pemburuan angpao pun sudah 
mereka hafalkan. 
 Saya berpikir keras, 
saya juga bermaksud ingin 
membahagiakan semua anak 
didik saya pada hari istimewa 
itu. Memang bagi-bagi angpao 
merupakan tradisi etnis Tionghoa. 
Tetapi di zaman sekarang ini, 
pembagian angpao telah menjadi 
sebuah tradisi yang juga dapat 
dinikmati oleh semua kalangan 
yang mau merayakannya. 
 Akhirnya saya menemukan 
ide dan keinginan saya untuk 
bagi-bagi angpao kepada 
anak didik saya pun terwujud. 
Hari Sabtu 24 Januari, saya 
menyiapkan kantong angpao 
sejumlah anak didik saya. 
Saya membuka komputer dan 
menuliskan beberapa kalimat 
yang berisi nasihat. Lalu saya 
masukkan setiap angpao (yang 
berupa nasihat itu) pada kantong 
angpao yang telah saya siapkan. 
Angpao pun siap untuk dibagi. 
Supaya lebih menarik, di dalam 
kantong angpao tersebut saya 
masukkan dua buah permen 
kesukaan anak-anak.
 Selasa 27 Januari 2009, 
anak-anak sudah menunggu-
nunggu angpao yang saya 
janjikan pada mereka. Sepuluh 
menit sebelum mereka pulang, 
saya membagikan angpao-angpao 
tersebut. Mereka tahu kalau 
kantong angpao itu tidak berisi 
uang. Namun mereka tidak tahu
kalau di dalam kantong angpao 
tersebut  saya sertakan dua buah 
permen. Ketika angpao sudah 
berada di tangan mereka, saya 
memberi tahu agar mereka tidak 
membuka kantong angpao di 
sekolah, melainkan membukanya 
ketika mereka sampai di rumah. 
Saya kuatir, jika kantong tersebut 
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Menempuh kurang lebih tiga jam 
perjalanan dari Surabaya menuju 
Nongkojajar, Pasuruan tidak menyurutkan 
semangat para dokter dan suster di  PPPK 
Petra dalam mengadakan pengobatan 
gratis di dusun Puthuk dan dusun 
Karanganyar desa Wonosari kecamatan 
Nongkojajar. Hawa dingin yang cukup 
membuat telinga berdenging dan tanjakan 
yang berkelok kelok tak membuat laju 
mobil rombongan petugas kesehatan 
menjadi terhenti. Bakti sosial dalam rangka 
aksi Paskah 2009 yang dimotori oleh dr. 
Atik Fajar B. ini memberikan pengobatan 
gratis untuk seluruh warga yang ada di 
desa Puthuk dan sekitarnya. Pengobatan 
berlangsung di dua tempat, di daerah 
atas dan di bawah. Dengan membawa 
kupon yang sehari sebelumnya sudah 
dibagikan kepada para warga yang hendak 
berobat, pukul 10.00 WIB mereka sudah 
berjejal ingin mendapatkan pengobatan 
gratis. Kepanikan pun sempat terjadi 
ketika begitu banyak warga yang datang 
secara bersama-sama ingin berobat, 
kartu tanda berobat yang dibagikan 
dengan maksud membatasi jumlah 
peserta bakti sosial jadi kurang begitu 
bermanfaat, karena banyaknya warga 
yang berebut ingin berobat. Sebagian 
besar warga yang berobat mengeluh 
masalah gigi, maklumlah di daerah yang 
banyak perkebunan apel dan bersuhu 
dingin tersebut para warganya suka sekali 
makan dan minum yang panas-panas 
untuk menghangatkan badan mereka. Dari 
perkiraan lima ratus orang yang berobat, 
lebih dari enam ratus orang yang datang 
untuk berobat, untunglah tim bakti sosial 
membawa persediaan obat lebih, jadi 
acara bakti sosial yang dilaksanakan pada 
tanggal 11 Maret  2009 itu tergolong 
sukses besar. Banyak harapan agar tim 
bakti sosial dari PPPK Petra melakukan 
pengobatan gratis secara kontinu di 
tempat-tempat yang membutuhkan. 
Semoga apa yang sudah dilakukan dengan 
baik dapat menghasilkan hal yang baik 
pula. q

Para guru SD PPPK Petra mengikuti lomba 
mengajar Matematika dalam bahasa 
Inggris yang diadakan pada tanggal 20 
Februari 2009. Lomba tersebut diadakan 
dengan tujuan untuk memotivasi para 
guru belajar bahasa Inggris dan dapat 
menggunakannya dalam pembelajaran 
Matematika dalam dua bahasa. 
Persiapan para peserta perlu waktu 
yang cukup relatif lama, baik persiapan 
bahasa, terutama istilah-istilah khusus 
dalam Matematika yang belum dikenal 
secara luas, maupun persiapan metode 
pembelajaran serta rancangan aktivitas 
siswa. Tiap peserta harus menyampaikan 
pengajaran kepada siswa selama sekitar 
tiga puluh menit dan dinilai oleh tim juri 
yang terdiri atas dua orang, yaitu dari 
lembaga kursus Bahasa Inggris Kelt dan 
dari Puslitbang Pendidikan PPPK Petra. 
Dari hasil penilaian tim juri diputuskan 
sebagai juara I adalah Ibu Theresia Puji, 
guru SD Kristen Petra 9 dengan materi 
pengajaran tentang ”Characteristic of 
Three Dimensional Space”. Sebagai juara 
II adalah Ibu Siswati, guru SD Kristen Petra 
11 dengan materi pengajaran tentang ” 
Using Fraction in Solving Problem” Dan 
sebagai juara III adalah Ibu Kresensiana 
Tanaya, guru SD Kristen Petra 7 dengan 
materi pengajaran tentang” Recognise 
Relationship Among the Shapes”. q

02: Lomba Mengajar 
Matematika dalam 
Bahasa Inggris

03: Pelatihan Guru 
Bahasa Indonesia
Untuk membekali guru Bahasa Indonesia 
dengan kemampuan menulis pada 
tanggal 12 Januari 2009, Guru-guru 
Bahasa Indonesia jenjang SMP dan 
SMA PPPK Petra diberikan workshop 
tentang jurnalistik di Kantor Direktorat 
Pendidikan dan Puslitbang Pendidikan 
PPPK Petra yang dipandu oleh Drs. 
Hendrikus Widarmono, M.A. dari Koran 
Anak Berani. Dalam workshop tersebut 
disampaikan aturan penulisan dalam 
jurnalistik serta kode etik jurnalistik. 
Dari workshop tersebut diharapkan guru 
Bahasa Indonesia mempunyai wawasan 
jurnalistik dan dapat mengaplikasikan 
dalam kegiatan mengajar serta memiliki 
kemauan untuk mencoba menulis di 
media massa, terutama di media internal 
PPPK Petra. q

01: Rapat Kerja Guru
SMA Kristen Petra 3
Pada hari Sabtu, tanggal 3 Januari 
2009, para guru SMA Kristen Petra 3 
Surabaya mengadakan Rapat Kerja 
untuk mengevaluasi dan merencanakan 
program-program sekolah. Selain itu 
dalam raker ini juga mendatangkan 
pakar pendidikan Surabaya, yaitu 
Prof. Anita Lie, Ed.D. dari Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya yang 
mengangkat tema tentang Usaha Guru 
Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar 
Siswa. Diharapkan setelah mengikuti 
raker, para guru memiliki motivasi yang 
segar untuk kembali melakukan aktivitas 
di sekolah. q

04:Pertemuan Buletin 
Gema Petra Dan Tabloid 
Sinergi
Sebagai bahan masukan dan evaluasi 
bagi buletin Gema Petra dan tabloid 
Sinergi, pada hari Rabu, 28 januari 
2009 Puslitbang Pendidikan PPPK Petra 
mengadakan pertemuan dengan Kepala 
Sekolah dan kontributor dari sekolah 
yang bertanggung jawab untuk setiap 
materi yang dikirimkan. Dalam pertemuan 
tersebut dibahas tentang aturan penulisan 
yang berlaku, sistem kontribusi naskah, 
dan sistem pengiriman file naskah, serta 
penjelasan bagaimana memilih berita dan 
foto yang layak ditampilkan dalam tabloid 
Sinergi dan buletin Gema Petra. q

05: Bakti Sosial Paskah 
PPPK Petra 2009
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Metode pengajaran kosakata dengan 
menggunakan lagu dapat memotivasi 
dan menggugah minat siswa dalam 
belajar bahasa Inggris demikianlah 
yang disampaikan Ibu Susana Teopilus, 
M.Pd , dosen Universitas Katolik Widya 
Mandala dalam pelatihan “Using Songs 
in English Classes for Young Learners” 
pada tanggal 31 Maret 2009. Menurut 
Ibu Susana mengajar kosakata dengan 
lagu adalah hal yang mudah diingat 
dan menyenangkan bagi siswa. Beliau 
memberikan sebuah contoh; mengajar 
hari dalam bahasa Inggris untuk anak 
anak cukup sulit tetapi bila mengajar 
hari dengan irama “Climentene”, 
maka anak akan dengan senangnya 
menyanyikan sebuah lagu Sunday  
sampai Saturday tanpa disadari mereka 
menyanyi sambil belajar nama-nama 
hari. Pelatihan tersebut dibagi dalam 
dua sesi yang juga disertai dengan 
pembuatan Lesson Plan. q

Tanggal 17 Februari 2009 SMA Kristen 
Petra 2 menjadi tempat acara donor 
darah dalam rangka aksi Paskah 2009 
bagi seluruh siswa SMA & SMK Petra dan 
karyawan. Setelah sumbang darah, semua 
pendonor diberi susu, telur dan kacang 
hijau. Wah, rupa-rupanya siswa Petra 
sudah tidak asing lagi dengan acara donor 
darah ini. Tepatnya 138 pendonor yang  
terketuk hatinya untuk berbuat suatu 
kebajikan bagi sesama yang membutuhkan 
darah. Acara yang berlangsung mulai pukul 
08.00 sampai 13.30 ini adalah sebagai 
aplikasi yang nyata dari bentuk kepedulian 
terhadap sesama. Selain itu berbuat 
kebaikan dapat dilakukan tidak hanya 
dalam hal memberikan waktu, tenaga, 
materi, namun juga darah pun sangat 
dibutuhkan asalkan diberikan dengan rela 
tanpa terpaksa. Ayo siapa lagi yang mau 
ikut donor darah? Tunggu kalau ada acara 
seperti ini lagi ya. Tapi syaratnya berat 
minimal 48 kilogram, usia minimal 17 
tahun dan berbadan sehat. q 

Mendengar kata “Akreditasi Sekolah” 
yang terbayang di benak kita sebagai 
guru adalah suatu beban berat dan 
kesibukan yang luar biasa, bahkan 
bila perlu guru-guru “lembur” untuk 
mempersiapkan segala sesuatunya. Pada 
tanggal 14 Oktober 2008 yang lalu, TK 
Kristen Petra 9 mendapat giliran untuk 
Akreditasi Sekolah. Kurang lebih satu bulan 
sebelumnya Pengawas Sekolah sudah 
memberi informasi dan pengarahan untuk 
persiapan.    
    
Awalnya, guru-guru cukup “surprise” 
melihat begitu banyaknya komponen yang 
harus dipersiapkan. Semua administrasi 
adalah dari tahun 2003 - 2008, dan 
mencakup puluhan komponen. Wow! 
Jumlah yang tidak sedikit.  

Tetapi dengan semangat dan kerja 
sama, Kepala Sekolah, Guru-guru dan 
TU serta para pesuruh bahu-membahu 
mempersiapkan segala sesuatunya. 
Syukurlah semua dapat terselesaikan tepat 
pada waktunya.    
    
Dan ketika tiba hari “H” tim asesor 
memeriksa keadaan di sekolah TK Kristen 
Petra 9, semua berjalan lancar dan 
hasilnya “Sangat Ideal”. Semua ini berkat 
pimpinan dari Tuhan Yesus, 
Thanks God! q 

10:Akreditasi
TK Kristen Petra 9

11: Using Songs in 
English Classes for 
Young Learners

08: Pemeriksaan Kadar 
Lemak Tubuh Dan 
Osteoporosis

Pada tanggal 14 Februari 2009, 
seluruh staf dan pegawai Direktorat 
Pendidikan dan Puslitbang Pendidikan 
PPPK Petra bersama-sama melakukan 
pemeriksaan kadar lemak tubuh dan 
osteoporosis. Dalam kegiatan tersebut 
para peserta terlihat sangat antusias 
untuk mengetahui kadar lemak dan 
tingkat osteoporosis masing-masing. 
Enam orang petugas sudah siap sejak 
pagi untuk mempersiapkan peralatan 
yang dibutuhkan. Pemeriksaan dimulai 
pukul 08.00 dan diikuti sekitar empat 
puluh orang. Dengan mengetahui hasil 
pemeriksaan tersebut, seluruh staf dan 
pegawai diharapkan untuk menjaga 
kesehatan dengan cara menjaga pola 
makan dan berolahraga cukup agar dapat 
terhindar dari osteoporosis dan kelebihan 
lemak tubuh. q

07:Penelitian Tindakan 
Kelas 2009
Dalam kegiatan Penelitian Tindakan Kelas 
tahun ini, diikuti oleh 42 peserta baik 
perseorangan maupun kelompok. Dari 42 
proposal yang masuk, terseleksi menjadi 
sebelas proposal untuk dipresentasikan di 
depan juri pada tanggal 22 januari 2009. 
Hasil penilaian tim juri yang terdiri atas 
dua orang, yaitu Dr. Dwi Juniati, dosen 
Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya 
(Unesa) dan dari Puslitbang Pendidikan 
PPPK Petra, memutuskan lima tim peserta 
yang berhak mendapatkan bantuan untuk 
melakukan penelitian. Mereka adalah Ibu 
Felma dan Tim dari TK Kristen Petra 11, 
Ibu Liong Cendiawati dari SD Kristen Petra 
5, Ibu Lusi Hapsari dari SMP Kristen Petra 
1, Ibu Santi dari SMP Kristen Petra 5, dan 
Ibu Elisabeth Erawati dari SMA Kristen 
Petra 2.q

09: Pembuatan Materi 
Ajar PAK
Sebagai bagian dari rangkaian upaya 
penerapan Pendidikan Agama Kristen 
(PAK) yang lebih dekat dengan siswa, PPPK 
Petra membentuk Tim Penyusun Buku PAK 
SD, SMP, dan SMA/SMK. 

Tim yang terdiri atas 24 orang guru PAK 
tersebut menyusun buku kelas I – XII 
dalam dua tahap: buku semester 1 dan 
buku semester 2. Selanjutnya, untuk 
menjaga aktualitas materi, kedua belas 
buku tersebut tentunya akan secara 
berkala diperbaiki sesuai dengan tingkat 
kebutuhan. q

06: Donor Darah 
Paskah PPPK Petra 2009
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Prestasi siswa yang jauh dari 
harapan, sekalipun saya sudah 
berusaha mengajar dengan baik, 
ternyata pernah membuat saya 
merasa sia-sia mengajar. Belum lagi 
minat dan motivasi belajar siswa 
yang bisa dikatakan rendah. Sebagai 
guru, saya berusaha mencari 
berbagai cara untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran untuk 
meningkatkan prestasi belajar siswa. 
Pembenahan strategi pembelajaran, 
pemakaian alat peraga, pembenahan 
alat evaluasi maupun pendekatan 
secara klasikal serta individual. 
Pengenalan terhadap pribadi 
siswa, sangat diperlukan untuk 
menentukan media pembelajaran 
yang akan kita gunakan. 
Membangkitkan minat dan motivasi 
belajar siswa, merupakan prioritas 
utama kita dalam penyampaian 
materi dengan menggunakan 
media. Ternyata pengajaran dengan 
menggunakan media IT dapat 
membangkitkan gairah saya dalam 
mengajar dan juga membangkitkan 
respons belajar siswa. Media 
IT paling sederhana yang saya 
gunakan dalam penyampaian 
materi pembelajaran adalah 
dengan membuat sendiri materi 
ajar menggunakan PowerPoint. Ada 
banyak manfaat yang saya peroleh, 
di antaranya adalah:

1. Sebagai Ungkapan Rasa Cinta 
Kepada Siswa  
Dengan membuat sendiri materi ajar 
dengan PowerPoint, kita berusaha 
menyelami kemampuan siswa 
dalam menyerap materi tersebut 
dan berusaha menarik minat siswa. 
Penggunaan custom animasi dalam 
menyajikan urutan informasi juga 

disesuaikan dengan kondisi siswa. 
Di sinilah kita memberikan waktu, 
kemampuan, hati dan pikiran kita 
untuk siswa secara utuh. 

2. Sebagai Persiapan Mengajar
Dengan membuat sendiri materi ajar 
dengan PowerPoint, secara tidak 
langsung:
- Kita melakukan persiapan 
mengajar. 
- Kita berusaha menggali informasi 
dan menguasai materi ajar yang 
akan disampaikan kepada siswa. 
- Kita menyiapkan strategi 
pembelajaran yang dapat diterima 
oleh siswa.
- Kita melakukan persiapan secara 
mental dalam menghadapi siswa di 
kelas sehingga dapat tampil lebih 
percaya diri.

3. Sebagai Suatu Hasil Karya 
Dengan membuat sendiri materi ajar 
dengan PowerPoint, memberikan 
suatu kebanggaan tersendiri bagi 
guru. Itulah hasil karya yang dapat 
kita persembahkan untuk anak-anak 
didik kita. 

4. Sebagai ”Feed Back” bagi 
Guru
Keantusiasan siswa dalam 
mengikuti pelajaran di kelas saat 
kita menyampaikan materi ajar 
dengan PowerPoint, dapat kita 
jadikan acuan tepat atau tidaknya 
strategi pembelajaran tersebut kita 
gunakan. Akan menjadi kebanggaan 
bagi kita, jika siswa memberikan 
respon dengan baik. Dan bila respon 
siswa masih kurang, maka hal 
itu berarti merupakan tantangan 
bagi kita, untuk meningkatkan 
karya dan kemampuan kita 
dalam menyampaikan materi 
ajar, khususnya dalam strategi 
pembelajaran. Di sinilah kita dapat 
menyempurnakan materi ajar yang 
telah kita buat. Baik kelengkapan 
informasi, urutan informasi, estetika 

Di sini nanti tidak selalu anak 
dengan nilai bagus dapat 
memecahkan masalah (inilah 
saatnya kita menyampaikan value 
bahwa setiap orang mempunyai 
kemampuan sendiri-sendiri dan 
kita harus menghargai serta tidak 
memandang rendah orang lain.)

7. Sarana dalam 
Menyeimbangkan Otak Kanan 
Dan Otak Kiri
Dengan membuat materi ajar 
dengan PowerPoint, secara tidak 
langsung kita menyeimbangkan 
otak kanan yang berfungsi dalam 
kreativitas, khayalan, emosi dan 
warna, dengan otak kiri yang 
berfungsi dalam urutan, angka, 
tulisan dan bahasa.
Dengan menggunakan PowerPoint, 
kita juga dapat memberikan 
refreshing game bagi siswa untuk 
mengurangi kejenuhan dalam 
belajar dan memberikan suasana 
yang segar pada setiap tatap muka 
pembelajaran.

8. Sarana Pengingat bagi Siswa
Tanpa kita sadari, ternyata ada 
beberapa bagian (walaupun kecil) 
dari materi ajar dengan PowerPoint, 
masih melekat erat dalam memori 
siswa, yang menjadi acuan bagi 
mereka untuk mengingat materi 
yang kita ajarkan. Misalnya dari 
gambar/tulisan/custom animation/
gambar animasi dsb.

9. Sarana Mempererat Kerja 
sama Para Siswa
Saat kita memberikan suatu 
permasalahan melalui slide-slide 
yang memerlukan jawaban singkat 
tentang strategi pemecahan yang 
harus diungkapkan siswa secara 
langsung, sering para siswa saling 
melengkapi jawaban teman yang 
satu dengan yang lain.
Hal-hal tersebut di atas, baru 
sebagian kecil dari manfaat 
penggunakan media pembelajaran 
berbasis IT (PowerPoint, red). Jika 
kita memadukan pembelajaran 
kita dengan media IT yang lain 
(misalnya: internet dsb.), maka 
kita pasti akan mendapatkan 
inovasi-inovasi pembelajaran, yang 
membuat kita lebih bergairah dalam 
mengajar. Sungguh merupakan 
kebahagiaan yang tak ternilai, dapat 
membantu anak didik kita dan 
menjadi unggul bersama mereka. q

dan sebagainya. Dengan demikian, 
secara tidak langsung kita meng-up 
grade kemampuan kita.

5. Sebagai Sarana Pembelajaran 
Materi ajar dengan menggunakan 
power point, merupakan salah satu 
sarana pembelajaran efektif  yang 
dapat dipakai di kelas, khususnya 
ditinjau dari efisiensi waktu. Apalagi 
jika siswa juga dilengkapi dengan 
modul/hand out, sehingga siswa bisa 
lebih fokus terhadap apa yang kita 
sampaikan. 

6. Sebagai Sarana Penyampaian 
“Living Values”
Dulu saya beranggapan bahwa 
hanya pada mata pelajaran yang 
terkait saja, living values dapat 
disampaikan di kelas. Namun 

akhirnya saya mengerti, ternyata  
living values dapat kita sampaikan di 
kelas tanpa harus banyak berkata-
kata, hanya dengan: 
-  Menyelipkan kata-kata bijak/
pesan-pesan/pujian pada slide 
dalam materi ajar yang kita buat.   
-  Menampilkan gambar dengan 
disertai dialog (menggunakan call 
out).
Misalnya: Gambar anak 
mengerjakan sesuatu, disertai 
dialog : ”Aku pasti bisa!”                   
Menunjukkan sikap pantang 
menyerah
- Menampilkan gambar-gambar 
animasi. 
Misalnya: Gambar seorang putri 
yang berubah menjadi katak
Menunjukkan kerendahhatian (pada 
materi transformasi)
- Menampilkan beberapa game yang 
bersifat umum. 
Misalnya: Tebak gambar, 
menentukan rute dsb. 

Mengoptimalkan Minat
Belajar Siswa dengan Media
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