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Tentang Nilai (Hidup)

Ketika sampai di Kapernaum, 
Tuhan Yesus bertanya kepada 
murid-murid-Nya: “Apa yang 

kamu perbincangkan tadi di tengah 
jalan?” Mereka mendengar, tetapi 
diam tidak menjawab pertanyaan 
Tuhan Yesus. Mungkin mereka malu 
karena di tengah jalan bertengkar 
mengenai siapa yang terbesar di antara 
mereka. Tampaknya pembahasan para 
murid itu begitu menarik dan penting 
hingga menimbulkan pertengkaran. 
Buat apa sampai bertengkar kalau 
pembicaraan itu tidak penting? Hal 
yang membuat seseorang marah atau 
menjadi tersinggung, tentulah hal itu 
begitu penting baginya. Mungkin hal itu 
berkaitan dengan kehormatan, harga 
diri, kebanggaan, atau gengsi seorang 
manusia.

Mengetahui peristiwa tersebut, Tuhan 
Yesus duduk dan memanggil murid-
murid-Nya. Ia lalu menempatkan 
seorang anak kecil di samping-Nya dan 
berkata kepada mereka: “Barang siapa 
menyambut anak ini dalam nama-Ku, 
ia menyambut Aku; dan barang siapa 
menyambut Aku, ia menyambut Dia, 
yang mengutus Aku. Karena yang terkecil 
di antara kamu sekalian, dialah yang 
terbesar.” (baca kisahnya dalam Lukas 
9: 46-48) 

Dalam kisah lain (Markus 10: 17-22), 
saat Tuhan Yesus akan meneruskan 
perjalanan, datanglah seseorang 
berlari-lari kepada-Nya lalu bertelut 
di hadapan-Nya dan bertanya: “Guru 
yang baik, apa yang harus kuperbuat 
untuk mendapatkan hidup yang kekal?” 
Mungkin orang itu merasa ada yang 
kurang dalam hidupnya, sehingga 
pikirnya: Perintah Allah sudah kulakukan 
sejak masih muda, lalu apalagi yang 
harus kulakukan untuk mendapatkan 
hidup yang kekal? Lalu dalam 
percakapan itu, Tuhan Yesus menjawab: 

“Satu hal lagi yang engkau perlukan. 
Pergilah jual semua milikmu, berikanlah 
uangnya kepada orang miskin, dan 
engkau akan mendapatkan harta di 
sorga. Kemudian datanglah kemari dan 
ikutlah Aku.”

Dari dua kisah di atas, kita dapat melihat 
ada nilai-nilai hidup, baik dalam diri 
murid-murid Tuhan Yesus maupun 
seorang kaya yang datang kepada Yesus. 
Di antara para murid, kita melihat nilai 
hidup yang mereka genggam, yaitu 
menjadi yang terbesar atau menjadi 
yang terbaik. Nilai itu mewujud 
dalam hidup mereka, perkataan 
dan tindakannya berisi sikap saling 
mengalahkan, sekalipun mereka adalah 
kawan sepelayanan.

Melalui sikap 
seorang kaya 
yang datang 
kepada Tuhan 
Yesus, kita dapat 
melihat nilai 
hidup yang ia 
pegang, yaitu 
mementingkan 
diri sendiri dan 
ingin memiliki 
apa saja, termasuk hidup yang kekal. 
Nilai yang ia pegang itu melahirkan 
kata-kata, perbuatan-perbuatan dan 
menggerakkan hidupnya untuk memiliki 
segala kekayaan.  

Setiap orang memiliki nilai hidupnya 
sendiri, ia dapat menentukan apa 
yang bernilai bagi dirinya sendiri.  Bagi 
beberapa orang, menjadi yang terbesar, 
kaya, dan memiiliki segala sesuatu, 
adalah nilai yang berharga, sehingga nilai 
itu ia genggam dan menjadi motivasi 
hidupnya. Mungkin di antara kita ada 
yang tidak setuju, tetapi kita tidak dapat 
memaksakan dan menyalahkan nilai 
hidup seseorang hanya karena berbeda 
dari kita. Hanya saja, sebagai orang 

Kristen kita perlu merenungkan hal ini: 
apakah nilai hidupku telah sesuai dengan 
nilai hidup warga Kerajaan Allah? Ini 
akan kita bahas nanti.

Nilai hidup yang digenggam oleh setiap 
orang, baik secara sadar maupun tidak 
sadar, merupakan penentu pilihan-
pilihan dan langkah hidup yang akan 
dibuatnya, baik tentang pasangan hidup, 
pekerjaan, maupun menu makanan, 
dan lain sebagainya. Singkatnya, 
pilihan hidup manusia lebih ditentukan 
oleh nilai hidup seseorang daripada 
pengetahuannya. Sayangnya tidak setiap 
orang benar-benar mengenal nilai hidup 
yang ada dalam dirinya sendiri, sehingga 
dapat menentukan pilihan-pilihan hidup 
dengan lebih terang.  

Ada orang yang 
secara tidak sadar, 
nilai hidupnya 
merupakan 
warisan dari orang 
tua dan budaya. 
Nilai itu diwariskan 
melalui pola 
asuh, komunikasi, 
serta harapan 
atau keinginan-

keinginan orang tua dan budayanya. 
Ada juga yang secara sadar menentukan 
sendiri nilai hidupnya, berdasarkan 
pemaknaan peristiwa dan pengalaman 
hidup yang ia jalani. Mengetahui nilai 
hidup yang ada dalam diri sendiri 
merupakan bagian penting dari 
perjalanan hidup manusia, sehingga ia 
dapat menjalani panggilan hidupnya, 
dan pada akhirnya akan berjumpa 
dengan kebahagiaan serta kedamaian. 
Namun, tidak cukup mudah untuk 
sampai pada pengenalan akan nilai-
nilai hidup dalam diri sendiri. Kita perlu 
menguliti kepentingan-kepentingan diri, 
kesenangan, dan luka, untuk benar-
benar mengerti apa yang berharga dan 
bernilai itu.  

Mengenal Nilai Hidupku
Keluarga merupakan lingkungan 
terkecil bagi seseorang untuk mulai 
mengenal dan membangun nilai-nilai 
hidup bagi dirinya sendiri. Oleh karena 
itu, dari keluargalah seseorang dapat 
mulai mempelajari nilai atau apa yang 
berharga dalam hidupnya, dan  mengapa 
ia menggenggam nilai-nilai itu (Taylor, 
2012). Melalui orang tua dan pola asuh 
yang mereka lakukan, kita dibentuk, dan 
dari sana kita dapat mengetahui nilai-
nilai apa yang ditekankan oleh mereka 
saat mengasuh kita. Apakah mereka 
menanamkan  pendidikan, penampilan, 
kemandirian, dan kekayaan, sebagai nilai 
yang berharga dalam hidup kita atau 
nilai lain.

Ada beberapa pertanyaan yang dapat 
membantu seseorang mengidentifikasi 
nilai hidupnya, misalnya: Apa yang 
membuat orang tua menghargai 
anaknya? Mungkin ada orang tua 
yang begitu menghargai anaknya saat 
mendapat nilai pelajaran tertinggi 
di kelas, saat memenangkan lomba 
olahraga, atau saat mengalami 
progres pencapaian  hasil belajar. 
Apa yang membuat orang tua 
menghukum anaknya? Pertanyaan 
dapat dikembangkan secara mendalam 
untuk melihat nilai apa yang orang 
tua tekankan dalam pola asuh mereka 
terhadap anak-anaknya. 

Setelah mengenal dan menemukan nilai 
yang ada dalam kehidupan pola asuh 
keluarga, sekarang tinggal mencocokkan 
apakah nilai itu sesuai dengan yang 
ada pada diri sendiri saat ini. Jika 
tidak, penelusuran ke lingkup yang 
lebih luas baru dimulai, seperti lingkup 
pertemanan atau lingkungan tempat 
tinggal, misalnya melalui kegiatan yang 
paling sering dilakukan, topik bahasan 
yang sering dibicarakan, dan lain-lain. 

Dalam Lukas 12: 22-34, kita dapat 

Di mana Hartamu Berada, 
di Situ Hatimu Berada

“If you want to know 
what God thinks of 
money, just look at the 
people He gave it to.”  

Dorothy Parker
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melihat bagaimana Tuhan Yesus 
mengajar murid-murid-Nya tentang 
apa yang bernilai dalam hidup. 
Makanan, minuman, dan pakaian, 
dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak 
mengenal Allah. Mereka menjajah dan 
berperang melawan bangsa lain untuk 
mendapatkannya. Tetapi bagi Tuhan 
Yesus, yang berharga dan bernilai 
untuk dicari adalah Kerajaan Allah 
dan kebenarannya. Bukan makanan, 
minuman, atau pakaian yang lebih 
berharga, melainkan tubuh dan hidup 
(soal tubuh, kita dapat mengerti ketika 
membaca pernyataan Rasul Paulus 
tentang tubuh adalah bait roh kudus).

Lalu, Tuhan Yesus mengatakan kepada 
murid-murid-Nya: Di mana hartamu 
berada, di situ hatimu berada. 
Pada bagian ini, kita diajak untuk 
mengidentifikasi apa yang berharga 
dalam hidup kita sehingga hati kita 
tertambat di sana. Harta dalam teks 
Alkitab ini diterjemahkan dari kata 
θησαυρὸς (treasure), yang artinya 
something of great worth or value. Jika 
yang bernilai bagi seseorang adalah 
kekayaan, hati seseorang akan ada di 
sana sehingga ia akan tergerak untuk 
mendapatkan sebanyak-banyaknya. Ini 
sama dengan apa yang terjadi ketika 
orang jatuh cinta. Ketika ia mengagumi 
seseorang dan menempatkannya 
sebagai yang berharga, hatinya 
tertambat di sana. Kemudian, ia 
akan melakukan banyak hal untuk 
seseorang yang dianggap berharga 
itu. Ia digerakkan oleh rindu untuk 
selalu bertemu dan kasih sayang untuk 
selalu membahagiakannya. Jadi, untuk 
mengidentifikasi apa yang berharga atau 
nilai apa yang ada dalam diri, tinggal kita 
bertanya pada diri sendiri: di manakah 
hati kita berada? 

Nilai Hidup Warga Kerajaan Allah 
Setelah melihat nilai hidup yang ada 
dalam diri kita sendiri, baiklah kita 
periksa apakah nilai itu adalah bagian 
dari nilai hidup warga Kerajaan Allah? 
Dalam kisah Lukas 9:46-48, saat Tuhan 
Yesus menempatkan seorang anak di 
hadapan murid-murid-Nya, kita dapat 
melihat nilai hidup yang lebih berharga 
daripada yang diributkan oleh para 
murid, yaitu sikap melayani. 
 

Ada pelajaran penting dalam 
menyambut seorang anak di dalam 
nama Tuhan. Menyambut anak kecil itu 
memerlukan kesabaran, kerendahan 
hati, kelemahlembutan, dan keramahan. 
Tanpa itu, seorang anak akan merasa 
tidak disambut. Itulah yang diajarkan 
oleh Tuhan Yesus kepada murid-
murid-Nya dalam perkara itu. Menjadi 
yang terbesar, bukan soal menempati 
kedudukan atau jabatan, melainkan 
tentang memberi diri melayani orang 
lain, sekalipun kepada orang yang 
dianggap sebagai orang kecil dan lemah, 
misalnya anak-anak. Anak-anak dalam 
kehidupan Yahudi merupakan simbol 
dari komunitas masyarakat yang lemah 
dan rentan untuk menjadi korban, baik 
korban kekerasan maupun kejahatan.

Bukankah apa yang dipertengkarkan 
oleh para murid merupakan cermin bagi 
kehidupan kita pada masa kini? Banyak 
orang mengejar posisi atau kedudukan, 
serta mencari harta kekayaan dengan 
cara yang tidak sesuai dengan firman 
Tuhan. Bukankah dari sini kita dapat 
menerka nilai yang menggerakkan 
hidup mereka? Nilai kepuasan diri, 
kebanggaan, harga diri, dan kekayaanlah 
yang menggerakkan hidup mereka. 
Mungkin pikirnya, dengan kedudukan 
tinggi dan kekayaan, ia akan dihormati 
oleh orang lain dan merasakan sebuah 
kebanggaan diri, tetapi benarkah itu 
berharga dan bernilai?

Seperti dalam kisah seorang kaya 
yang datang kepada Tuhan Yesus 
dan bertanya: “Jika perintah Allah 
sudah kulakukan sejak masa muda, 
apa lagi yang harus kulakukan untuk 
mendapatkan hidup yang kekal?” 
Bukankah orang ini pun merupakan 
cermin bagi kehidupan kebanyakan 
orang masa kini yang memiliki nilai 
hidup, pekerja keras, taat, saleh 
melakukan perintah Allah, dan tentu 
pandai. Ia seorang yang berprestasi dan 
banyak hartanya. Namun menurut Tuhan 
Yesus, ada satu hal penting yang belum 
ia miliki, yaitu harta di surga.  Nilai hidup 
apa yang harus dimiliki oleh seseorang 
untuk memiliki harta di surga? Dalam 
ayat tersebut, Tuhan Yesus memberi 
uraian cukup jelas, yaitu nilai kepedulian 
terhadap orang miskin, kerelaan 
untuk berbagi, melayani orang lemah, 
kesederhanaan, dan kebebasan (lepas 
dari ikatan kekhawatiran dan harta 
milik).

Tuhan Yesus tidak bermaksud 
memintanya menjadi orang miskin, 
tetapi membebaskannya dari ikatan 
kekhawatiran akan harta milik dan 
mengundangnya untuk bersama-
sama merasakan sukacita, kebebasan, 
kedamaian, dan hidup yang bermakna. 
Jika ia memiliki kemurahan hati, ia 
tidak akan merasa terganggu untuk 
berbagi dengan orang miskin. Ilmu 
dan pengalaman hidupnya, dapat ia 
gunakan untuk mengumpulkan harta 
lagi. Jadi apa masalah yang dihadapi 
oleh orang kaya itu selain kikir?
 
Menurut pandangan duniawi, nilai 
hidup yang Tuhan Yesus ajarkan dan 

tawarkan kepada manusia tidak cukup 
menarik perhatian. Misalnya, mengasihi 
musuh, berdoa bagi yang menganiaya, 
mengampuni sampai tujuh puluh kali 
tujuh, murah hati kepada semua orang, 
jujur, rendah hati, taat kepada Bapa 
lebih dari kepada siapa pun di dunia. 
Tetapi, nilai yang kelihatannya tidak 
menarik inilah ternyata nilai hidup warga 
Kerajaan Allah. Tuhan Yesus mewartakan 
dan meneladankan cara hidup ini 
kepada semua orang. Sekalipun harus 
menghadapi banyak penderitaan, namun 
Tuhan Yesus telah menunjukkan bahwa 
nilai hidup itulah yang memerdekakan 
dan membawa manusia kepada hidup 
yang kekal.

Jika kita amati di sekitar kita, misalnya 
kekerasan, kemarahan untuk menguasai 
orang lain, ketakutan, keserakahan 
untuk memiliki lebih banyak dari orang 
lain, dan kesombongan. Bukankah 
nilai ini juga yang ditawarkan oleh Iblis 
kepada Tuhan Yesus ketika berada di 
padang gurun (Lukas 4: 1-13), yaitu 
nilai hidup yang kelihatan menarik dan 
ampuh dalam mengatasi masalah. Roti 
adalah simbol kemakmuran. Dengan 
mengubah batu menjadi roti, Ia dapat 
menyelesaikan masalah kemiskinan 
dan kelaparan yang sedang dihadapi 
oleh penduduk Israel pada waktu 
itu. Namun, Ia tidak melakukannya 
karena hidup bukan dari roti saja. 
Kuasa dan kemuliaan adalah simbol 
keagungan, dengan dua hal itu Ia dapat 
menjadi raja besar di Israel, lalu dapat 
membebaskan mereka dari penjajahan. 
Namun, itu pun bukan jalan keluar bagi 
penderitaan manusia. Ia tahu benar, 
kuasa kejahatan hanya akan membawa 
kepada kehancuran, dan Ia tidak 
menggunakan itu untuk menciptakan 
kedamaian. Kemudian, Iblis membawa-
Nya ke bubungan Bait Allah. Tampil 
sebagai orang yang dilindungi dan 
dijaga oleh Allah, adalah simbol seorang 
yang suci dan benar. Ketika orang yang 
berada di Bait Allah melihat malaikat 
menatang Tuhan Yesus sehingga kaki-
Nya tidak terantuk batu, tentu mereka 
akan merasa bangga karena akan segera 
mendapatkan pemimpin hebat. Tetapi, 
Tuhan Yesus tidak dengan cara demikian 
datang ke Bait Allah, malahan Ia datang 
melalui gerbang domba, tempat 
orang-orang miskin dan sakit mencari 
kesembuhan melalui kolam Betesda. 
Nilai hidup apa yang menggerakkan 
Tuhan Yesus sehingga memilih cara ini?

Yerusalem sudah penuh dengan simbol 
kehebatan, kebesaran, dan kemegahan, 
misalnya jubah, takhta, dan besarnya 
tembok yang mengeliliingnya. Simbol-
simbol tersebut adalah wujud dari 
nilai hidup yang dilestarikan di sana. 
Kehadiran Tuhan Yesus ke Bait Allah 
dengan penampilan lusuh dan apa 
adanya, bahkan melalui gerbang domba, 
merupakan penggenapan akan apa 
yang kurang di Yerusalem, yaitu nilai 
kerendahan hati, kesederhanaan, dan 
kepedulian. Nilai hidup yang dibawa 
oleh Tuhan Yesus itu tidak tampak 
di Yerusalem, padahal Yerusalem 
merupakan simbol kehadiran Allah 
yang ramah, sederhana, penuh kasih, 
pemurah, dan rendah hati.
 
Aku dan Nilai Hidupku
Sekarang kita tahu bahwa hidup ini 
digerakkan oleh nilai, dan setiap orang 
memiliki pandangan nya sendiri tentang 
nilai hidup. Jika demikian, nilai hidup 
apakah yang sekarang ini menggerakkan 
hidup kita? Apakah nilai hidup Kerajaan 
Allah seperti yang diteladankan oleh 
Tuhan Yesus, nilai yang kelihatan tidak 
menarik, tetapi senyatanya lebih unggul 
dari nilai hidup yang lain. Atau, nilai 
hidup yang ditawarkan oleh kuasa 
kejahatan, nilai hidup yang selalu 
tampak menarik dan ampuh untuk 
menyelesaikan masalah-masalah hidup. 
Namun sebagai warga Kerajaan Allah, 
baiklah kita hidup dengan nilai-nilai 
Kerajaan Allah.  

Sekalipun akan lebih sering kehilangan 
(waktu pribadi, kesenangan, hobi), 
hidup yang digerakkan oleh nilai 
Kerajaan Allah adalah hidup yang 
mendatangkan sukacita, damai 
sejahtera, dan kebahagiaan. Hidup akan 
lebih bermakna. Atau, sekalipun kadang 
nilai Kerajaan Allah itu tidak masuk akal 
manusia, tetapi kita telah menyaksikan 
pengalaman orang-orang beriman 
yang menunjukkan bahwa karya Allah 
mengatasi akal manusia.
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The fourth industrial revolution 
which is the new milestone of 
the development of civilization 

has arrived. It is driven by the usage of 
the intelligent production incorporated 
with internet of things (IoT), cloud 
technology and big data,  and it really 
brings a new digital era in which 
internet applications extend to all fields 
of our life. It really occupies a significant 
place in human life equal to his shadow. 
This makes people around the world 
connect on the basis peer-to-peer. It 
then results in the fact that new ideas, 
new concepts and new meanings can 
be grasped more rapidly.

Education 4.0 arrives and promotes the 
idea of innovation-producing education 
and  tries to meet the requirements the 
students need to survive in the era of 
cyber physical system. It unavoidable 
to use information, internet, and 
technology to support the teaching 
and learning process which help the 
students to be autonomous learners. 
There are nine basic principles of  
Education 4.0, namely:

1. Diverse time and place.
This principle enables students to have 
more opportunities to learn at different 
times in different places. Free accessed 
and available digital learning tools can 
facilitate opportunities for remote and 
self-paced learning. Classrooms can be 
done in the form of flipped classroom, 
in which the theoretical part of the 
lesson can be learned outside the 
classroom, whereas the practical part of 
the lesson will be taught face to face or 
interactively.

2. Personalized learning.
In the teaching and learning process, 
the study tools will be adapted to the 
capabilities of the students. It makes 
above average students be challenged 
with harder tasks and questions when 
a certain level is achieved by them. And 
for students who experience difficulties 
with a subject will get the opportunity 
to practice more until they reach the 
required level.

3. Free choice.
It is similar to the personalized learning 
experience. Here students will be 
able to modify their learning process 
with tools they feel comfortable and 
necessary. Students can learn with 
different devices, different programs 
and techniques based on what they 
prefer. Although every subject aims for 
the same destination, the road leading 
towards that destination can vary per 
student. 

4. Project based.
As freelance economy will dominate 
the trend of the career in the future, 

students of today will be adapted to 
project based learning and working. 
This means that they have to learn how 
to apply their skills in shorter terms to a 
variety of situations. 

5. Field experience.
Curriculum will emphasize more 
on skills that solely require human 
knowledge and face-to-face interaction 
because technology can facilitate 
more efficiency in certain domains. 
Thus, experience in ‘the field’ will be 
emphasized to create more room for 
students to fulfill internships, mentoring 
projects and collaboration projects.

6. Data interpretation.
Though computers will soon take 
care of every statistical analysis, and 
describe and analyze data and predict 
future trends, human interpretation 
of these data will still become a much 
more important part of the future 
curriculum. 

7. Exams will change completely.
Exams which are now designed in 
such a way that students cram their 
materials, and forget the next day will 
be no more relevant since they do not 
validly measure what students should 
be capable of when they enter their first 
job. The application of their knowledge 
is best tested when they work on 
projects in the field. 

8. Student ownership.
Maintaining a curriculum that is 
contemporary, up-to-date and useful is 
only realistic when professionals as well 
as ‘youngsters’ are involved. Critical 
input from students on the content and 
durability of their courses is a must. 

9. Mentoring will become more 
important.
Since students incorporate so much 
independence into their learning 
process, mentoring will become 
fundamental to student success in the 
future. Teachers will become a central 
point in the jungle of information which 
the students will be paving their way 
through. 

It is obvious that Education 4.0 currently 
becomes a new paradigm in education 
which  is needed by society in the 
innovative era. This new paradigm 
is then broadly promoted in many 
subjects at schools, including English 
which is then called Digital English. It 
cannot be denied that in many English 
classrooms today, learners are still 
frequently exposed only by traditional 
teaching methods and instructional 
materials, such as language course 
books, without opportunity to engage 
with digital learning tools. The 
traditional teaching methods cannot 

give learners adequate supports to 
develop the skills required for success in 
today’s technology-driven society, and 
consequently, lack of exposure to online 
resources will be considered as a crucial 
issue. Digital resources can support 
learners to develop verbal interaction 
skills, increase their vocabulary, and  
improve their reading comprehension 
and encourage collaboration. 
The process of teaching and learning 
English, then can be done through 
21st Century Learning Curriculum 
which blends information, media, ICT 
literacy, thinking and innovation skills. 
With all these new trends, the roles of 
today’s teachers are also evolving and 
their responsibilities have also been 
increasing. There are some points to 
ponder in teaching English skills  which 
are:

1. Teaching Speaking.
Teaching speaking is not a simple 
process since it is not merely a process 
to make  students speak. It needs a 
good preparation to make students not 
only speak up but also be autonomous 
learners. Since the use of teaching 
approaches affects the students’ 
speaking skills, it needs to show a great 
understanding of spoken interaction. 
It means that the approach should 
provide a chance for the students to 
participate actively in the kinds of 
genres of spoken interaction.

2. Teaching Reading
Teaching reading in 21st Century 
classroom should encourage students 
to grasp the aesthetic aspect of the 
reading text and to give added value 
based on the moral drawn from the 
text. Learning reading should be 
viewed as a process in which learners 
can understand the meaning beyond 
the text, not just a product in which 
learners can only do a question 
and answer activity. Teacher should 
encourage learners to create more 
questions to understand the text. If the 
conventional reading activity focuses 
on the speed in understanding the text, 
21st Century reading activity focus more 
on learners’ reflection after reading. 
This reflection, in turn, encourages 
learners not only to get the information 
from the text but also make the 
interpretation about it.

3. Teaching Listening
Understanding is the main goal 
of listening. But to have a good 

understanding in listening is not 
that simple. Teachers must be able 
to prepare students to actively 
listen, avoid distraction and engage 
in conversations around what they 
just listened to. Some things to do 
before students engage in purposeful 
listening are: telling the students 
what to attend, teaching the students 
what and when to respond. But there 
are also some principles to keep in 
promoting a good listening teaching 
and learning activities which are: 
asking the students to give questions 
that promote discovery and insight., 
creating a two-way dialogue which 
enables a constructive communication 
to understanding what they listen 
to, creating a safe environment with 
interaction that builds self-esteem, 
creating a co-operative conversation in 
which feedback flows in both directions, 
and making suggestion skillfully with 
open alternatives. Teachers must 
remember that a good listener is not a 
sponge that absorbs but a trampoline 
to bounce ideas off.

4. Teaching writing
Writing has become a part of our daily 
life, and nowadays even people can 
write every where and anytime at 
least they write on Twitter, Instagram, 
Facebook, and some other social 
media they have. There are three big 
challenges teachers are facing which 
are developing new models of writing,  
designing a new curriculum supporting 
those models, and creating models for 
teaching that curriculum. These three 
things are expected to bridge the gap 
between the students and the writing 
skill they should have to face Industry 
4.0.
 
So English learners in 21st Century 
classroom: “In her classroom our 
speculations ranged the world. She 
breathed curiousity into us so that 
each day we came with new questions, 
new ideas, cupped and shielded in our 
hands like captured fireflies. When 
she left us, we were sad; but the light 
did not go out. She had written her 
indelible signature on our minds. I 
have had lots of teachers who taught 
me soon forgotten things; but only a 
few who created in me a new energy, 
a new direction. I suppose I am the 
unwritten munuscript of such a person. 
What deathless power lies in the hands 
of such a teacher. (John Steinbeck, 
recalling his favorite teacher).

English in Education 4.0: 
A Challenge Or An Opportunity?

Eko Jatmiko, S.S.
Staf Litbang PPPK Petra
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Buku setebal 271 halaman ini mempresentasikan 
pengalaman yang mendalam dari penulis tentang 
profesi guru. Buku ini merupakan “chicken soup” 

bagi kaum guru, baik yang baru menjadi guru maupun 
sebaliknya yang sudah bertahun-tahun menjadi guru. 

Sutradara  : Stephen Chbosky
Pemeran  : Julia Roberts, 

      Owen Wilson, 
         Jacob Tremblay

Genre  : Drama, Family

Film sepanjang 113 menit ini menceritakan 
mengenai perjalanan hidup August Pullman 
(Auggie), seorang anak berusia 10 tahun yang 

menderita kelainan “Treacher Collins Syndrome” 
(https://id.wikipedia.org/wiki/Sindrom_Treacher_
Collins) sehingga menyebabkan wajahnya berbeda 
dengan kebanyakan anak pada umumnya. Awal film ini 
menceritakan Auggie yang selama ini belajar dengan 
metode homeschooling akan memulai kehidupan di 
sekolah umum, Beecher Prep School. 

Banyak konflik yang muncul saat Auggie memulai 
kehidupan sekolah barunya. Salah satunya adalah 
anak-anak lain yang tidak mau berteman dengannya 
karena kondisi fisik Auggie yang berbeda. Awalnya 
Auggie hanya bisa berteman dengan dua anak, 
yaitu Jack dan Summer, meskipun pada awal film 

Dalam bukunya, menjadi guru tidaklah tiba-tiba. 
Untuk menjadi guru, proses telah dimulai sejak 
menekuni perkuliahan di fakultas keguruan. 
Berpakaian seperti empan papan (ungkapan Jawa 
yang berarti suatu sikap atau laku perbuatan orang 
yang pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya, 
dan pada saat dan kondisi yang tepat) yang sesuai 
dengan predikat keguruan, membiasakan bersikap, 
berpikir, dan berbicara layaknya seorang guru, butuh 
pembiasaan. Pembiasaan inilah yang menjadi modal 
terbentuknya sebuah karakter. Menurut Stephen R. 
Covey, dalam pembiasaan itu 
ada gabungan pengetahuan, 
kemauan, dan keterampilan. 
Menjadi guru adalah secara 
konsisten meletakkan diri 
pada kebutuhan siswa, 
melayani keingintahuan 
siswa, dan membangun 
antusiasme siswa. Guru 
mesti membangun visi dan 
impiannya, melengkapi 
diri dengan keterampilan 
mendidik, dan memaknai 
setiap perjumpaan dengan murid-muridnya. Dalam 
perjalanannya sebagai guru, tak sedikit tantangan dan 
kesulitan dihadapi. Untuk itu, perlu dikembangkan cara 
berpikir optimistik dengan menempatkan kesulitan 
dan kendala sebagai tantangan. Jam pelajaran yang 
terbatas, kurikulum, dan buku pelajaran yang gonta-
ganti, atau lingkungan kerja yang baru, menjadi 
tantangan untuk disiasati, diatasi, dan dihadapi, serta 
diselesaikan. Sekadar mengeluh dan menuntut pihak 
lain untuk memberikan fasilitas atau kemudahan, 

sempat muncul konflik karena Jack 
diam-diam ikut membicarakan Auggie. 
Namun, Jack menyadari kesalahannya dan 
memperbaikinya dengan membela Auggie 
pada saat ia di-bully oleh anak-anak lain.

Sepanjang perjalanan film, Auggie pelan-pelan 
membuka diri dan mampu menunjukkan potensi 
dirinya meski ia sering mendapatkan ejekan dari 
teman-temannya. Auggie adalah seorang anak 
yang baik hati, pandai di bidang sains, dan memiliki 
kepribadian yang humoris, sehingga lambat laun 
Auggie dapat mengubah perspektif teman-temannya 
dan mulai menerima Auggie apa adanya. Bahkan pada 
akhir film, Auggie tidak hanya memenangkan medali 
“Henry Ward Beecher” karena prestasinya sepanjang 
tahun, tetapi juga karena ia memenangkan hati teman-
teman dan keluarganya serta mampu menginspirasi 
banyak orang.

Sekolah Beecher Prep memiliki peran yang penting 
dalam pembentukan karakter Auggie. Kepala sekolah 
dari Beecher Prep, Mr. Tushman, berkata: “Auggie 
can’t change the way he looks. But we can change 
the way we see.” Pernyataan ini mengajarkan bahwa 
kita tidak bisa mengubah orang lain sesuai dengan 
keinginan kita, tetapi kita harus belajar untuk 
mengubah cara pandang kita sendiri. Kebijakan Mr. 
Tushman juga dapat dilihat saat ia memberikan 
hukuman skors kepada Jack yang bertengkar karena 
membela Auggie, namun ia mengakui bahwa membela 
kebenaran adalah hal yang baik.

kiranya jauh dari hakikat seorang guru yang mestinya 
bertindak mengatasi masalah. Jika guru masih saja 
mengeluh tentang siswanya, masih mempersoalkan 
berbagai faktor persekolahan sebagai kendala untuk 
menunaikan tugas keguruannya, maka yang perlu 
dipikirkan ulang justru cara berpikir guru sendiri. 

Menjadi guru membutuhkan konsistensi dalam 
bersikap dan berperilaku, baik bagi siswa maupun 
bagi dirinya sendiri. Mewujudkan kata-kata dengan 
perbuatan itu menjadi perjuangan yang tidak 

gampang. Keteladanan personal 
dari guru akan menjadikan model 
bagi para siswanya. Siswa dapat 
mengalami teladan konkret dan 
mencoba menginternalisasi nilai-
nilai yang dialami tersebut bagi 
dirinya sendiri. 

Untuk memberikan kemudahan 
bagi pembacanya, penulis 
menyertakan apersepsi melalui 
cerita, pengalaman, dan 
pertanyaan yang sangat dekat 

dengan kehidupan guru. Kemudian lebih dalam akan 
diajak untuk melihat dan berpikir dari berbagai sudut 
pandang, untuk selanjutnya menyimpulkan sendiri dari 
persepsi masing-masing. 

Kehadiran buku ini adalah upaya untuk 
membangkitkan harapan, menyulut semangat, dan 
menggerakkan seluruh potensi yang ada pada guru, 
sehingga dapat menjadi guru yang antusias, inspiratif, 
kritis, dihormati, dan bahagia karena profesinya.

Drama keluarga ini tidak hanya berfokus pada 
kehidupan Auggie di sekolah, tetapi juga menyoroti 
peran keluarga yang solid dalam mendukung Auggie. 
Ada ayah yang humoris, ibu yang tegas, serta kakak 
perempuan yang tetap menyayangi Auggie meski ia 
sendiri kurang menerima perhatian yang cukup dari 
kedua orang tuanya. Proporsi keluarga yang saling 
melengkapi inilah yang memberikan Auggie kekuatan 
untuk menghadapi masalah yang terjadi serta 
membantu perkembangan mentalnya.

Resensi Buku

Menjadi Guru Untuk Muridku

Resensi Film 
Ajakan Berbuat Kebaikan 

Demi Sebuah Keajaiban

  

“Guru harus mencintai apa 
yang diajarkannya, 

harus dapat mengikuti 
perkembangan zaman, 
memampukan muridnya 
lebih hebat dari dia.” 

– St. Kartono



Bertempat di Hotel Harris Malang, pada tanggal 
1─3 Juni 2018, seluruh pimpinan di lingkungan 
PPPK Petra yang terdiri atas Dewan Pengurus, 

perwakilan staf kantor sekretariat, kepala sekolah, dan 
perwakilan wakil kepala sekolah, mengikuti rapat kerja 
(raker) tahunan yang bertema “Be Commited to Petra 
Holistic Education”.

Agenda dari raker tersebut adalah laporan program 
kerja tahun 2017/2018 dan rencana program 
kerja beserta anggaran tahun 2018/2019. Raker 
hari pertama diawali dengan ibadah pembukaan 
yang dimulai pukul 14.00, dipimpin oleh Pdt. Didik 
Tridjatmiko dari GKI Bromo Malang. Raker dimulai 
sekitar pukul 17.00, dan dibuka oleh Ketua I Dewan 
Pengurus PPPK Petra, Dr. Ir. J. Heryanto, MS, MBA, 
dan dilanjutkan pemaparan materi R.A.I.S.E (Respect, 

RAPAT KERJA PPPK Petra 
Tahun 2018/2019

Advance, Internalize, Share, Empower) oleh Bapak 
Takim Andriono, Ph.D. dari Komisi Litbang PPPK 
Petra. Setelah makan malam, acara dilanjutkan 
dengan presentasi bidang Pendidikan Agama Kristen 
(PAK) oleh Bapak Ganda Wirasasmita, S.Si. selaku 
Koordinator PAK, lalu bidang Bimbingan dan Konseling 
(BK) oleh Ibu Victoria Yonathan, M.Pd. selaku 
Koordinator BK, serta bidang Sarana dan Prasarana 
(Sarpras) oleh tim Sarpras.

Pada hari kedua, raker dilanjutkan dengan agenda 
presentasi dan tanya jawab bidang SDM oleh Bapak 
Yusuf Sutandio, S.E., M.A., M.M. selaku Wadir SDM, 
lalu dilanjutkan presentasi dan tanya jawab bidang 
Penelitian dan Pengembangan (Litbang) oleh Bapak 
Endra Kriswanto selaku Kepala Puslitbang Pendidikan 
PPPK Petra. Acara dilanjutkan dengan presentasi 

gambaran Keuangan tahun 2018/2019, dan evaluasi 
Keuangan tahun 2017/2018 oleh tim Keuangan yang 
dipandu oleh DR.rer.pol. Debby Ratna Daniel, Ak. 
selaku Bendahara II Dewan Pengurus PPPK Petra. 
Sesi acara mulai sore hingga malam diisi dengan 
agenda presentasi dan tanya jawab bidang Pendidikan 
dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan Direktorat 
Pendidikan yang dipandu oleh Dra. Hariati Santoso, 
M.Pd., M.Si. Wadir Pendidikan PPPK Petra.

Hari ketiga raker, diisi dengan game dan senam untuk 
mengakrabkan seluruh peserta. Kemudian, sesi acara 
berlanjut dengan penyerahan Program Kerja dan 
Anggaran Tahun 2018/2019 kepada Dewan Pengurus 
PPPK Petra. Setelah itu, kegiatan raker ini diakhiri 
dengan ibadah penutup.

Aristoteles mengatakan: “Kita adalah apa 
yang kita selalu lakukan, dan keunggulan kita 
bukanlah sebuah tindakan, melainkan sebuah 

kebiasaan.” Kalimat ini sangatlah jelas memberikan 
pemahaman bahwa keunggulan yang dimiliki oleh 
manusia bukanlah semata-mata hanya karena latihan, 
namun juga merupakan sesuatu yang secara tidak 
langsung adalah hal yang biasa kita lakukan. Kita hidup 
pada zaman globalisasi, yang mana kedinamisan dalam 
kehidupan akan selalu ditemui. Dalam kedinamisan ini 
pula, memunculkan banyak peluang yang disertai juga 
dengan tanggung jawab. Segala sesuatu dapat terjadi 
dan berubah secara tiba-tiba. Hanya kemampuan 
dan upaya untuk memperbarui dan mengembangkan 
kompetensi masing-masing yang membuat kita selalu 
dapat bertahan. Hal ini yang juga melatarbelakangi 
pelaksanaan kegiatan people excellence, khususnya 
di SD Kristen Petra 9. Kegiatan people excellence 
bagi guru-guru ini bertujuan untuk mengembangkan 
kemampuan atau talenta yang dimiliki oleh para guru, 
sehingga dapat diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan 
positif yang mendukung kemajuan kualitas kinerja 
para guru, dan memberikan kontribusi bagi sekolah.

Dalam lingkup kehidupan sekolah, peran guru 
sangatlah dibutuhkan untuk mendukung terciptanya 
suasana  belajar-mengajar yang menyenangkan, aktif, 
dan memungkinkan para siswa berprestasi secara 
maksimal. Setiap individu bisa lebih jelas peranannya 
dalam organisasi, sehingga bisa berfokus pada 

kualitas. Guru pada dewasa ini berkembang sesuai 
dengan fungsinya, yaitu membina untuk mencapai 
tujuan pendidikan. Lebih-lebih dalam sistem sekolah 
sekarang ini, masalah pengetahuan, kecakapan, 
dan keterampilan tenaga pengajar, perlu mendapat 
perhatian yang serius. Oleh karena itu, peningkatan 
mutu tenaga-tenaga pengajar dan talenta-talenta 
mereka adalah unsur yang penting bagi pembaruan 
dunia pendidikan, salah satunya melalui kegiatan 
people excellence.

Adapun kegiatan people excellence di SD Kristen Petra 
9 pada tahun ajaran 2018/2019 ini meliputi pelatihan 
Bahasa Inggris, pelatihan Matematika, pelatihan TI, 
dan pelatihan musik (angklung dan gitar). Kegiatan 
ini dilaksanakan secara rutin pada setiap hari Jumat, 
dengan jadwal hari Jumat pada minggu pertama untuk 
pelatihan Bahasa Inggris, hari Jumat pada minggu 
kedua untuk pelatihan Matematika, hari Jumat pada 
minggu ketiga untuk pelatihan TI, dan hari Jumat pada 
minggu keempat untuk pelatihan musik. Jika pada hari 
Jumat ada kegiatan lain yang harus dilakukan, jadwal 
pelatihan akan dipindahkan ke hari yang lain.

Guru yang menjadi pengajar kegiatan people 
excellence ini merupakan tim pengajar dari para 
guru sendiri. Melalui kegiatan ini, para guru saling 
belajar, berdiskusi, dan berbagi kemampuan/talenta 
yang dimiliki. Kegiatan pelatihan ini diharapkan bisa 
berfungsi sebagai charger agar kemampuan serta 

PEOPLE EXCELLENCE ACTIVITIES @ Petra 9

SD Kristen Petra 9

kapabilitas para guru selalu terjaga. Oleh karena itu, 
tetaplah semangat bagi para guru untuk melakukan 
yang terbaik, dan  jangan pernah lengah ataupun 
bosan untuk selalu mengaktualisasikan diri melalui 
kegiatan-kegiatan positif. Selamat berkarya!
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Setiap orang pasti memiliki pandangan hidupnya 
sendiri yang spesifik di dalam perjalanan 
kehidupannya. Pandangan hidup tersebut 

antara lain bisa berupa kesadaran tentang panggilan 
hidupnya di dunia ini dan nilai-nilai yang menjadi 
prinsip kehidupan yang diyakininya. Disadari atau 
tidak, pandangan hidup orang tersebut mendasari 
setiap perilaku, tindakan, dan pengambilan 
keputusannya sehari-hari.

1. Latar Belakang

Demikian pula halnya dengan organisasi. Setiap 
organisasi juga memiliki filosofinya masing-
masing yang mendasari dan menjadi pedoman 
bagi perilaku setiap anggotanya. Filosofi ini 
umumnya berbentuk visi, misi, dan nilai-nilai. 
Proses pembentukan filosofi ini dimulai dari awal 
berdirinya organisasi tersebut, serta kemudian 
berkembang seiring dengan perkembangan dan 
jatuh bangunnya organisasi tersebut.

Sebagai anggota organisasi, sangatlah penting 
bagi kita untuk dapat mengenali, menghayati, 
dan menerapkan filosofi ini, sehingga dapat 
terjalin keserasian antara filosofi individu dan 
filosofi organisasi. Memang proses ini berjalan 
secara terus-menerus dan berkelanjutan, tidak 
ada pernah kata selesai. Oleh karena itu, yang 
diharapkan adalah perkembangan di dalam hal 
pemahaman dan perubahan perilaku secara 
berkelanjutan.

2. Dari Konsep hingga Hasil yang Diharapkan

Dimulai dari logo PPPK Petra yang selama ini 
sering kita lihat. Sadarkah kita bahwa logo 
tersebut memiliki makna yang sangat mendalam, 
baik dalam hal simbol maupun warnanya? Setiap 
detailnya tidaklah ditaruh secara kebetulan, 
namun memiliki makna dan tujuan khusus. 

Di dalam logo tersebut terdapat tiga simbol, yaitu: 
segitiga, salib, dan lingkaran. Segitiga yang bersisi 
sama, melambangkan tiga unsur pendidikan, 
yaitu: pendidikan rohani, akal, dan jasmani; yang 
bertautan juga dengan tiga unsur pendidikan di 
keluarga, sekolah, dan gereja. Salib menjelaskan 
bahwa pendidikan di sekolah-sekolah PPPK 
Petra berdasarkan agama Kristen. Tanda salib 
ditempatkan di puncak segitiga, karena ketiga 
unsur tersebut di atas semuanya menuju kepada 

kebenaran Tuhan. Sedangkan lingkaran adalah 
lambang dari roh kudus, yang identik dengan 
kasih yang tak berawal dan tak  berakhir, sebagai 
dasar dari ketiga unsur tersebut di atas, karena 
yang paling terutama dari segalanya.

Sedangkan tiga warna di dalam logo tersebut 
adalah hijau, kuning muda, dan kuning tua. Hijau 
adalah lambang kepemudaan, yang merupakan 
harapan bangsa, negara, dan gereja. Kuning 
muda adalah warna kedewasaan, yang dihasilkan 
karena pendidikan, sehingga anak-anak didik di 
PPPK Petra kelak menjadi anggota masyarakat/
gereja susila yang bertanggung jawab. Sedangkan 
kuning tua adalah lambang kesucian/keagungan. 

Dari logo inilah kita berpijak, yang kemudian kita 
melangkah ke visi, misi, hasil yang diharapkan, 
dan nilai-nilai, yang pada akhirnya menjadi 
pedoman bagi perilaku kita sebagai pegawai PPPK 
Petra. Bila digambarkan, akan tampak sebagai 
berikut:

Secara sederhana, visi menggambarkan apa 
yang mau kita capai. Dengan kata lain, kita mau 
menjadi apa. Visi PPPK Petra adalah menjadi 
lembaga pendidikan Kristen yang holistik, 
inspiratif, dan berprestasi dengan sepenuh hati 
bagi Tuhan serta sesama. Menarik untuk disimak, 
tiga kata kunci di dalam visi tersebut.

Sedangkan misi, menjelaskan bahwa untuk 
mencapai visi tersebut, kita perlu mengerjakan 
apa. Misi PPPK Petra adalah sebagai berikut:
• Melaksanakan proses pendidikan yang 

menekankan siswa, pengajar, dan staf lainnya, 
serta pengurus.

• Untuk mampu mengenal, menumbuhkan, 
dan menggunakan, serta menikmati, seluruh 
potensi yang Tuhan sudah berikan sebagai 
berkat-Nya. 

• Sehingga dirinya secara pribadi dan bersama 
menjadi berkat bagi orang lain. 

Dapatkah kita melihat benang merah antara visi 
dan misi kita?

Sejenak kita kembali ke visi. Visi memang tujuan/
hasil yang akan kita capai, namun masih bersifat 
abstrak, sehingga perlu diuraikan secara lebih 
rinci dan spesifik agar lebih bersifat operasional. 
Adapun rincian tentang hasil yang diharapkan 
adalah sebagai berikut (disingkat PETRA):
a. Physical growth (pertumbuhan fisik yang sehat)
b. Emotional intelligence (kecerdasan emosi)
c. Talent development (pengembangan talenta)
d. Religious education (pertumbuhan spiritual)
e. Academic excellence (keunggulan akademis)
Menarik sekali, sampai di sini pun kita melihat 
benang merah yang kuat antara logo, visi, misi, 
dan hasil yang diharapkan.

3. Nilai-Nilai

Tanpa penerapan yang kuat dan konsisten, maka 
logo, visi, dan misi tersebut tidak lebih dari macan 
kertas atau seindah pigura di dinding saja. Hasil 
yang diharapkan pun hanyalah sebatas mimpi 
indah. Sungguh sangat disayangkan bila hal ini 
sampai terjadi! Untuk itu, perlu penerapan, 
penerapan dan sekali lagi penerapan. Dengan 
penerapan yang kuat, konsisten, dan berulang, 
maka perilaku tersebut akan menjadi kebiasaan 
(habit), dan bila kebiasaan itu telah mengakar, 
maka akan menjadi budaya (culture), seperti yang 

DRIVEN
by 

VALUE

LOGO

VISI MISI

HASIL

NILAI-NILAI

PERILAKU

Yusuf Sutandio, S.E., M.A., M.M.
Wakil Direktur SDM PPPK Petra 
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digambarkan berikut ini:

Nah, agar penerapan kita terarah, kita 
memerlukan pedoman, yaitu nilai-nilai. Nilai-nilai 
merupakan seperangkat standar karakteristik 
untuk kita berperilaku. Adapun nilai-nilai PPPK 
Petra adalah Respect, Advance, Internalize, 
Share, dan Empower, (disingkat RAISE), dengan 
penjelasan sebagai berikut:

a. RESPECT
Kami menikmati dan menghargai anugerah 
Tuhan di dalam kehidupan kami, oleh karena 
itu:

 − Kami mengasihi dan menghargai sesama 
dalam keberagamannya.
 − Kami peduli dan bertanggung jawab terhadap 
kelestarian ciptaan Tuhan.
 − Kami menjunjung tinggi Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI), menghormati 
lambang-lambang negara, dan melestarikan 
budaya luhur bangsa.

b. ADVANCE
Kami menyadari panggilan kami, serta belajar 
dan berkarya dengan sepenuh hati, oleh 
karena itu:

 − Kami mengembangkan segenap potensi diri 
kami dalam rangka pemenuhan rencana 
Tuhan dalam hidup kami.
 − Kami bersikap kritis dan proaktif di dalam 
menyikapi perkembangan zaman dengan 
mengandalkan pimpinan roh kudus.
 − Kami berkarya untuk membentuk insan-insan 
pembelajar demi memajukan peradaban 
bangsa Indonesia.

c. INTERNALIZE
Kami mendasarkan diri pada firman Tuhan 
sebagai pedoman untuk hidup dan berkarya, 
oleh karena itu:

 − Kami menghayati, menerapkan, dan 
menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman 
dalam kehidupan dan karya kami.
 − Kami memahami dan menghayati visi, misi, 
nilai-nilai, rencana strategis, dan program 
kerja PPPK Petra.
 − Kami menghayati konteks kebhinekaan dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara.

d. SHARE
Kami menerima serta berbagi kasih, anugerah 
keselamatan dan pemeliharaan Ilahi, oleh 
karena itu:

 − Kami berbagi kasih anugerah Tuhan yang 
menyelamatkan jiwa manusia.
 − Kami berbagi ilmu pengetahuan sebagai 
upaya untuk mencerahkan dan menginspirasi 
sesama manusia.
 − Kami berbagi sumber daya dalam usaha 
untuk memeratakan hak memperoleh 
pendidikan berkualitas bagi seluruh anak 
bangsa.

e. EMPOWER
Kami memberdayakan talenta dari setiap orang 
untuk mengemban misi Tuhan, oleh karena itu:

 − Kami memenuhi panggilan kami dengan 
rendah hati, bertanggung jawab, dan 
bersungguh-sungguh.
 − Kami mengembangkan sumber daya yang 
sudah Tuhan percayakan kepada kami.
 − Kami memberdayakan talenta yang berbeda 
dari setiap orang untuk saling melengkapi 
dan mengayakan.

4. Perilaku

Ada pepatah bahwa perjalanan satu mil dimulai 
dengan satu langkah pertama. Satu langkah 
pertama ini memang kecil bila dibandingkan 
dengan perjalanan satu mil. Namun tanpa 
langkah pertama ini, perjalanan satu mil tidak 
akan pernah terlaksana.

Kita sudah memahami nilai-nilai PPPK Petra 
sebagai pedoman untuk kita berperilaku. Lalu 
bagaimana kita memulainya dalam tugas kita 
sehari-hari? Perilaku dalam 5S dan 5K merupakan 
teladan praktis di dalam kita menaruh respek 
dan menghargai rekan sekerja serta sesama kita 
sebagai manusia yang diciptakan serupa dengan 
gambar dan rupa Allah. Sedangkan perilaku 
dalam SADAR, membantu kita dalam hidup 
berorganisasi dan berkomunitas secara sehat dan 
harmonis.

5. Akhir Kata

“Think big, smart small, act now.” Tidak ada 
yang lebih kuat daripada waktu sekarang. Masa 
lalu memang sedikit banyak memengaruhi masa 

sekarang, namun masa depan kita ditentukan 
oleh keputusan yang kita ambil sekarang dan 
tindakan yang kita lakukan sekarang.

Apakah sulit atau mudah untuk menghayati 
serta menerapkan nilai-nilai dan perilaku 
di atas? Sering kali jawabannya sudah ada 
di dalam tangan kita sendiri. Bila hidup dan 
bertumbuh di PPPK Petra yang kita cintai ini 
merupakan panggilan hidup kita, perjalanan ini 
akan terasa menyenangkan bagi kita, walaupun 
pasti dibutuhkan kerja keras, pengorbanan, dan 
konsistensi dari diri kita. Satu hal yang sebaiknya 
senantiasa kita ingat, bahwa apa pun yang kita 
lakukan ini, semata-mata bertujuan agar PPPK 
Petra semakin menjadi berkat bagi orang lain.

Akhir kata, perkenankanlah saya menutup 
dengan satu ayat dari 1 Korintus 15:58

“Karena itu, saudara-saudaraku yang 
kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, 
dan giatlah selalu dalam pekerjaan 
Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa 
dalam persekutuan dengan Tuhan jerih 
payahmu tidak sia-sia.” 

Amin.

KEBIASAAN

BUDAYA

PERILAKU
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PEMBELAJARAN DENGAN
SCHOOLOGY & ISPRING
di SMP Kristen Petra 2

Pemanfaatan Teknologi Informasi 
(TI) dalam pembelajaran dengan 
format e-learning (pembelajaran 

secara online) membuat proses belajar-
mengajar lebih mudah. Pembelajaran 
dapat dinikmati oleh berbagai kalangan 
pengguna, khususnya bagi siswa. 
Pembelajaran ini memiliki lebih banyak 
keuntungan daripada  kelemahan dalam 
kegiatan pembelajaran di kelas. Siswa 
dapat mempersiapkan dan memperoleh 
materi pelajaran lebih awal sebelum 
mengikuti pembelajaran di kelas. Orang 
tua juga bisa memantau kegiatan yang 
dilakukan oleh putra-putrinya.

Pembelajaran E-learning

Sistem e-learning berarti pembelajaran 
dengan menggunakan media atau 
jasa bantuan perangkat elektronika. 
Dalam pelaksanaannya, e-learning 
menggunakan jasa audio, video, 
perangkat komputer, atau kombinasi 
dari ketiganya. E-learning memiliki 
empat karakteristik. Pertama, 
memanfaatkan jasa teknologi 
elektronik. Kedua, memanfaatkan 
keunggulan komputer (digital media 
dan computer network). Ketiga, 
menggunakan bahan ajar yang bersifat 
mandiri. Keempat, memanfaatkan 
komputer untuk menyimpan jadwal, 
tugas, dan materi pembelajaran, 
serta hasil belajar ataupun hal-hal 
yang berkaitan dengan administrasi 
pembelajaran. Selain itu, e-learning 
memiliki empat manfaat. Pertama, 
sebagai penunjang pelaksanaan proses 
belajar sehingga meningkatkan daya 
serap siswa. Kedua, meningkatkan 

partisipasi aktif dan kemampuan 
mandiri siswa karena bisa diakses 
dengan mudah, di mana pun dan 
kapan pun. Ketiga, meningkatkan 
kualitas materi pendidik dan pelatihan. 
Keempat, meningkatkan kemampuan 
menampilkan informasi dengan 
perangkat TI. 

Schoology  

Schoology adalah jejaring sosial 
berbasis web khusus untuk sekolah dan 
lembaga pendidikan yang difokuskan 
pada kerja sama, untuk memungkinkan 
pengguna membuat, mengelola, dan 
saling berinteraksi, serta berbagi 
konten akademis. E-learning ini juga 
memberikan akses kepada guru dan 
siswa untuk presensi, pengumpulan 
tugas, latihan soal, dan media sumber 
belajar yang bisa diakses kapan pun dan 
di mana pun, serta juga memberikan 
akses kepada orang tua untuk 
memantau perkembangan belajar siswa 
di sekolah.

Schoology ini memiliki beberapa fitur 
unggulan di antaranya adalah:

• Courses (kursus), yaitu fasilitas 
untuk membuat kelas mata 
pelajaran. Misal: mata pelajaran 
Matematika, Fisika, dan lain 
sebagainya. 

• Groups (kelompok), yaitu fasilitas 
untuk membuat kelompok. 

• Resources (sumber belajar).

Di dalam menu course, kita juga bisa 
membuat kuis/soal yang jenisnya 
banyak, yaitu: pilihan ganda, benar atau 

salah, menjodohkan, isian 
singkat, dan lain-lain. Bagusnya 
lagi, kita bisa mengimpor soal. 
Kelebihan soal online yang 
dimiliki oleh Schoology adalah 
kita tidak perlu memeriksa 
pekerjaan siswa. Dan soal-soal 
itu (biasanya berbentuk tugas) bisa 
dikerjakan di rumah, guru tinggal 
mengontrol dari jarak jauh. Untuk guru 
Matematika, sangat dimanja dalam 
pembuatan soal di Schoology ini, 
yaitu dilengkapi dengan fitur symbol, 
equation, dan latex. Jadi, semua 
jenis soal yang mengandung gambar, 
simbol, dan persamaan, dapat ditulis di 
Schoology.

Schoology juga menyediakan fasilitas 
untuk mengelola nilai (grade) hasil 
kuis atau aktivitas lain, via Gradebook. 
Schoology juga bisa diakses melalui 
mobile device, dengan menginstal 
Schoology Apps, yang bisa Anda unduh 
dan gunakan secara gratis.

Kelebihan Schoology

1. Stay Connected 
Guru dapat mengirim pembaharuan 
ke course, group, serta pesan pribadi; 
memberikan umpan balik kepada 
siswa; dan mengatur acara dengan 
antarmuka intuitif Schoology pada 
perangkat mobile mereka.

2. Extend Class Time
Siswa dapat melihat pelajaran 
secara online, berkolaborasi dengan 
rekan-rekan mereka, dan belajar 
secara mandiri melalui perangkat 
mobile mereka yang dapat dilakukan 
kapan pun dan di mana pun mereka 
inginkan.

3. Manage on the Go
Melalui Schoology, guru dapat 
dengan mudah mengabsen, 
membuat penugasan, berdiskusi, 
memeriksa hasil PR siswa, serta 
menilai hasil pekerjaan tersebut. 
Selain itu, guru dapat memberikan 
umpan balik kepada siswa melalui 
perangkat mobile mereka.

4. Leverage iOS and Android Devices
Schoology merupakan aplikasi mobile 
gratis yang dapat diunduh dari 
semua perangkat mobile berbasis 
iOS ataupun android. Aplikasi ini juga 
memiliki pemberitahuan jika ada 
update (pembaruan) atau kiriman 
terbaru dari aplikasi tersebut, 
sehingga pengguna bisa mudah 
memperbarui aplikasi ini setiap 
waktu.

Kelemahan Schoology

Schoology mempunyai beberapa 
kelemahan, yaitu: Diperlukannya 
koneksi internet untuk mengakses; tidak 
bisa diakses secara offline. Tampilan 
home yang kurang interaktif, sehingga 
pengguna akan sedikit kesulitan untuk 
mengenali fitur-fitur yang ada di 
Schoology saat pertama kali mengakses. 
Pengaturan bahasa yang kurang variatif; 
belum ada pilihan dukungan dalam 
bahasa Indonesia. Konten pada versi 
mobile kurang lengkap. Kurangnya 
fasilitas untuk siswa, jika dibandingkan 
dengan fasilitas-fasilitas untuk guru 
ataupun pengajar.

iSpring

Aplikasi iSpring merupakan salah satu 
tool yang kompatibel serta mampu 
diintegrasikan ke dalam Microsoft 
Power Point. Dari fitur-fitur yang 
ada, bisa dikatakan bahwa iSpring 
memiliki beberapa keunggulan dalam 
penggunaannya, di antaranya: 

 − Bisa menyisipkan/mengimpor 
berbagai bentuk media file, seperti: 
audio, video (termasuk dari Youtube), 
ataupun file Flash. Dengan begitu, bisa 
menambahkan informasi pembuat 
presentasi dan logo pendidikan, bisa 
membuat materi dalam bentuk buku 
tiga dimensi, dan bisa membuat 
navigasi ataupun desain yang menarik. 

 − Mudah di-convert dalam format 
Flash tanpa harus membuatnya dari 
software Adobe Flash Player, serta 
dapat juga di-publish di halaman 
website secara offline.

 − Dapat membuat kuis dengan beragam 
jenis pertanyaan/soal yang menarik, 
seperti: true/false, multiple choice, 
multiple response, type in, matching, 
sequence, numeric, fill in the blank, 
dan multiple choice text.

 − Proses pengoperasian mudah dan 
hasil output tidak membutuhkan 
kapasitas besar sehingga tidak 
memberatkan laptop atau komputer. 
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Fiona (kelas VII-1) ─ Di SMP Kristen 
Petra 2 ini, para siswa menggunakan 
TI untuk ulangan. Ulangan dengan 
menggunakan TI sangatlah berbeda 
dengan ulangan menggunakan 
kertas. Bentuk-soal ulangan dengan 
menggunakan TI sangatlah bervariasi. 
Jika kita ulangan menggunakan 
kertas, biasanya kita harus menunggu 
hasilnya beberapa lama untuk 
dikoreksi dahulu oleh guru. Namun 
dengan menggunakan TI, kita dapat 
langsung mengetahui hasil ulangan 
tanpa menunggu lama. Selain itu, kita 
juga dapat menghemat penggunaan 
kertas. Kekurangan dari menggunakan 
TI saat ulangan, yaitu kita harus 
memiliki koneksi internet yang lancar. 
Jika sampai terputus, bisa terjadi 
hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian 
sharing dari saya. Terima kasih.

Regina Claudia (kelas IX-1) ─ Selama 
belajar di SMP Kristen Petra 2, saya 
merasa sangat senang karena ada 
cara belajar baru yang efektif dan 
membantu para siswa untuk bisa 
lebih memahami materi yang ada. 
Semenjak kelas VII, saya sudah biasa 
mengikuti  ulangan dan pembelajaran 
dengan perangkat TI. Manfaat yang 
saya rasakan adalah bisa lebih banyak 
menggunakan waktu dengan gadget 
saya untuk bisa memahami materi 
dengan lebih baik lagi. Tidak hanya 

itu, aplikasi Schoology membuat kami 
bisa belajar dengan metode flipped 
classroom, yaitu belajar dengan media 
berupa gambar atau video, yang 
memudahkan kami untuk mengakses 
semua materi lebih dahulu di rumah 
(dengan syarat, harus terkoneksi 
dengan internet). Bagaimana kalau 
tidak ada jaringan internet? Untuk 
materi, kita bisa mengunduh dahulu, 
lalu baru bisa kita buka kapan saja 
dan di mana saja. Kelemahan akses 
internet, sekolah kami sudah memberi 
solusi dengan menyediakan koneksi 
internet di setiap ruang kelas.

Ni Nyoman Dewi Ajeng, S.Si.Teol. 
(guru mapel) ─ Bagi saya, aplikasi 
Schoology sangat menolong untuk 
kelancaran proses belajar-mengajar 
pada masa sekarang ini. Kita bisa 
berinteraksi sosial sekaligus belajar. 
Kelebihan soal online yang dimiliki 
oleh Schoology adalah beberapa 
bagian dalam soal kita tidak perlu 
memeriksa jawaban siswa secara 
manual karena telah diolah secara 
otomatis oleh sistem. Dan soal-soal 
itu/tugas bisa dikerjakan di rumah, 
jadi guru tinggal mengontrol dari 
jarak jauh. Saya sebagai guru pengajar 
merasa sangat dimudahkan. Para 
siswa juga senang dan nyaman 
menggunakan aplikasi ini. 

Singgih Satriyo Wicaksono, S.Pd. 
─ Semenjak digalakkannya sistem 
pembelajaran berbasis TI pada dua 
tahun belakangan ini, sekolah kami 
berusaha memanfaatkan fitur-fitur 
yang tersedia di internet, yang 
dapat mendukung pembelajaran 
e-learning, termasuk aplikasi-aplikasi 
Learning Management System (LMS) 
yang tersedia banyak di internet. 
Menggunakan Schoology, kami dapat 
mengunggah materi pembelajaran 
seperti file PPT, PDF, video, dan lain-
lain. Siswa dapat mengakses atau 
mengunduh materi pembelajaran 
kapan pun dan di mana pun. Selain 
itu, kami juga dapat mengevaluasi 

Testimoni Guru dan Siswa SMP Kristen Petra 2
Dalam Pembelajaran menggunakan TI

hasil belajar siswa (penilaian harian). 
Soal-soal yang diberikan juga lebih 
interaktif dengan menyisipkan 
gambar atau video. Kami juga 
terbantu dengan berkurangnya 
waktu koreksi, sehingga dapat lebih 
fokus untuk mengembangkan konten 
pembelajaran. Selain Schoology, kami 
juga menggunakan iSpring. Kami 
menggunakan iSpring hanya untuk 
evaluasi hasil belajar (PH, PTS, PAS/
PAT). Kelebihan dari iSpring adalah 
tidak memerlukan koneksi internet. 
Kami biasanya melakukan penilaian 
harian menggunakan iSpring di 
laboratorium komputer.

Semangat dan komitmen baru 
mendorong SMA Kristen Petra 5 
untuk lebih bertanggung jawab 

dengan semua agenda kegiatan sekolah, 
mau berubah dan mengembangkan 
diri sejalan dengan program PPPK Petra 
untuk mengembangkan pribadi yang 
holistik. 

Pada aspek religious education, 
ada beberapa kegiatan yang kami 
laksanakan, di antaranya adalah 
kegiatan Kambium pada akhir tahun 
ajaran 2017/2018 telah menyelesaikan 
buku Bertumbuh dalam Kristus pada 
bulan Juni, dan pada tahun ajaran 
2018/2019 berlanjut ke buku Berbuah 
dalam Kristus. 
Kami juga belajar untuk tidak hanya 
fokus dengan diri sendiri, tetapi diasah 
untuk mau melayani orang lain melalui 

berbagai talenta, seperti pelayanan 
vocal group guru dan karyawan di GKI 
Manyar. Selain itu, kami juga belajar 
meringankan beban saudara seiman 
melalui bakti sosial Paskah pada bulan 
April 2018 lalu, yang dilakukan dengan 
memberikan persembahan dan janji 
iman setiap bulan sampai terkumpul 
persembahan sebesar Rp11.062.000,00. 
Persembahan yang terkumpul ini 
digunakan untuk pembangunan 
pembangunan gereja di Tempurejo, 
Lumajang.

Untuk menjaga kesehatan dan 
kebugaran sesuai dengan aspek physical 
growth, kami juga melaksanakan 
kegiatan olahraga bersama siswa. 
Pada saat pelaksanaan Pekan Olahraga 
Siswa (POS), dibuka dengan senam 
Maumere bersama yang menjadikan 

kegiatan olahraga tersebut semakin 
meriah. Kegiatan olahraga yang lain 
juga dilakukan pada saat kegiatan 
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah 
(MPLS), senam dan jalan sehat pada 
kegiatan HUT ke-28 SMA Kristen Petra 
5, dan pada saat lomba HUT ke-73 
Republik Indonesia yang dibuka dengan 
pertandingan futsal antara guru dan 
siswa (tim futsal Smaktra5). 

Pada aspek emotional intellegence, 
guru dan karyawan diajak untuk belajar 
mengendalikan diri dan membangun 
kebersamaan melalui lomba pada 
kegiatan HUT ke-73 Republik Indonesia. 
Untuk membangun kepedulian dan 
perasaan empati, kami melakukan 
kegiatan bakti sosial yang ditujukan 
untuk petugas kebersihan di kawasan 
Keputih, Manyar, dan Kenjeran. 
Kemudian pada saat bulan puasa, kami 
pun terlibat dalam membagi takjil 
bersama di frontage road Jalan Ahmad 
Yani, dekat kantor BRI. 

Dalam pengembangan talenta guru 
dan karyawan yang beragam, kami 
melakukan pelayanan vocal group di 
gereja, penampilan dance pada saat 

perayaan Natal guru dan karyawan, 
pelayanan musik dan vocal group pada 
saat kegiatan Kambium besar. 
Untuk membangun guru yang 
berkualitas, tentu tidak lepas dari 
upaya pengembangan diri guru dan 
karyawan melalui berbagai pelatihan 
atau workshop yang diselenggarakan 
oleh berbagai lembaga, seperti ilaian 
Kurikulum 2013 pada awal tahun 
ajaran, pelatihan table manner di 
Universitas Kristen Petra, pelatihan 
bahasa Inggris di Universitas 
Negeri Surabaya, dan kuliah umum 
pemantauan peradilan terkait sengketa 
pemilu (untuk guru PPKn) di Universitas 
Dharma Cendika.

Bersyukur juga pada tahun ini, tepatnya 
pada bulan Juli 2018, SMA Kristen Petra 
5 merayakan Hari Ulang Tahun yang ke-
28, bertepatan dengan alih tugas Kepala 
Sekolah Dra. Tri Utami Rinto Rukmi, 
M.M. yang digantikan oleh Ibu Endah 
Mustikaningsih R.P., S.Pd., M.Si. Acara 
tersebut dihadiri juga oleh Drs. Dirgo 
Wiloso Darmo (kepala sekolah pertama 
di SMA Kristen Petra 5) dan beberapa 
guru karyawan yang telah purnatugas.

MELANGKAH MAJU
dalam Penyertaan Tuhan

SMA Kristen Petra 5



KEMERIAHAN HUT RI

Perayaan HUT ke-73 Kemerdekaan 
Republik Indonesia yang jatuh 
pada tanggal 17 Agustus, selalu 

diwarnai dengan penyelenggaraan 
berbagai lomba yang seru dan 
mengundang tawa. Kegiatan lomba-
lomba 17 Agustus sudah menjadi 
agenda rutin untuk diadakan dan 
diikuti oleh hampir seluruh masyarakat 
Indonesia. Mereka begitu antusias ingin 
memeriahkan perayaan kemerdekaan 
bangsa Indonesia yang berhasil 
diperjuangkan dengan berbagai 
cara. Bukan tanpa alasan, hal ini 
bertujuan untuk mengingatkan akan 
sejarah kemerdekaan, menghargai 
jasa pahlawan yang telah gugur, serta 
tetap menjaga semangat nasionalisme 
generasi demi generasi. 

Dari beragam permainan yang 
dilombakan pada perayaan Hari 
Kemerdekaan Republik Indonesia tak 
jarang pula mengandung filosofi yang 
dalam. Setiap panitia lomba berusaha 

Tanggal 17 Agustus memiliki arti 
penting bagi seluruh rakyat 
Indonesia, karena pada tanggal 

tersebut, 73 tahun yang lalu, Presiden 
Soekarno memproklamasikan ke-
merdekaan bangsa Indonesia. Sebuah 
tonggak bersejarah dalam perjalanan 
bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia 
pun memiliki cara unik dalam meraya-
kan hari kemerdekaan Indonesia, yaitu 
dengan mengadakan berbagai lomba 
yang biasa disebut lomba 17 Agus-
tus-an. Selain untuk memeriahkan HUT 
kemerdekaan Indonesia, tujuan dari 
kebanyakan warga yang berpartisipasi 
dalam lomba adalah mengincar had-
iah yang tersedia, serta mempererat 
hubungan antarwarga.
 
Tidak ketinggalan, guru dan karyawan 
KB-TK-SD Kristen Petra 11 turut me-
meriahkan momen ini dengan menga-
dakan pertandingan sepak bola sarung. 
Pertandingan dibagi menjadi dua tim, 
yaitu tim pria dan tim wanita. Pertand-
ingan ini pada dasarnya sama seperti 
pertandingan sepak bola pada umum-
nya. Yang membedakan adalah setiap 

peserta harus menggunakan sarung 
dan boleh dilengkapi dengan helm 
ataupun kacamata hitam. Semua guru 
dan karyawan menjadi pemain dada-
kan, sehingga kemampuan mereka bisa 
dikatakan hampir seimbang. Pertand-
ingan berjalan seru dan meriah, karena 
selain lucu dalam penampilan, para 
siswa yang menjadi penonton juga tak 
kenal lelah dalam memberi semangat 
kepada para gurunya. Meski beberapa 
guru sudah berumur di atas lima puluh 
tahun, namun semangat bertanding 
dan berlari tidak kalah dengan yang 
masih muda.

Meskipun terlihat sederhana, setiap 
permainan memiliki pelajaran yang 
bisa diterapkan dalam kehidupan se-
hari-hari. Dalam permainan sepak bola 
ini, dibutuhkan kerja sama  antarteman, 
kerja keras, dan semangat pantang 
menyerah. Kerja sama akan memudah-
kan kita untuk mencapai tujuan. Selain 
itu, mereka bisa tertawa dan gembira 
bersama. Hati yang gembira adalah 
obat, dan hati yang gembira membuat 
kita awet muda.

mengemas acara dengan cara yang 
meriah, efisien, mendidik, sekaligus 
membangun rasa nasionalisme dalam 
diri, terutama pada anak-anak sebagai 
generasi masa depan. Begitu pula 
dengan keluarga besar SD Kristen Petra 
1, baik siswa, guru, maupun karyawan, 
yang selalu berperan aktif dalam 
meramaikan berbagai macam lomba. 
Salah satu lomba untuk guru dan 
karyawan adalah makan kerupuk.

Perlombaan ini terasa sulit karena 
peserta harus berdiri sejajar, dan di 
hadapannya terdapat kerupuk yang 
digantung. Tugas para peserta adalah 
menghabiskan kerupuk tersebut 
secepat mungkin tanpa menggunakan 
tangan dengan menutup kedua mata 
memakai kain. Kesulitan yang muncul 
ketika hendak mengigit kerupuk, 
biasanya gigi atau muka yang akan 
mengenai kerupuk, sehingga kerupuk 
otomatis akan bergoyang dan membuat 
makin sulit dimakan.

INDAHNYA Kebersamaan

Pada liburan akhir tahun ajaran 2017/2018, 
tepatnya tanggal 25 Juni 2018, para guru dan 
karyawan SD Kristen Petra 12 melepas kejenuhan 

dari segala rutinitas kerja. Saatnya kami menikmati 
sejenak waktu istimewa ini dengan melancong ke Kota 
Yogyakarta. Sebuah kota yang dikenal dengan julukan 
“Keindahan Asia yang Tiada Akhir”. Rombongan SD 
Kristen Petra 12 berangkat dari Sidoarjo pada tanggal 
23 Juni 2018, pukul 06.00 WIB.

Sebelum menikmati indahnya Kota Yogyakarta, kami 
menyempatkan waktu untuk singgah di rumah salah 
satu rekan kerja kami di Kota Salatiga. Kami tiba di 
Salatiga pada pukul 14.00 WIB. Setelah melepas lelah 
selama semalam di Salatiga, perjalanan kami berlanjut 
menuju Yogyakarta pada keesokan harinya. Destinasi 
wisata pertama yang kami kunjungi adalah daerah 
Gunung Kidul, yaitu Pantai Baron, Pantai Kukup, dan 
Pantai Indrayanti. Semua pantai yang kami kunjungi 
memiliki keindahan yang luar biasa.

Setelah seharian menikmati keindahan pantai, 
pada malam harinya kami menikmati kuliner khas 
Yogyakarta di sepanjang Jalan Malioboro. Perjalanan 
kami terasa sangat menyenangkan, walaupun badan 
kami sebenarnya sudah lelah. Namun setelah melihat 
bagaimana suasana di Malioboro, segala lelah 
dan capai menjadi sirna. Malam itu, kami memilih 

beristirahat di Hotel POP! yang terletak di Jalan 
A.M. Sangaji. Hari itu terasa sangat panjang dan 
melelahkan, namun kami merasa sangat bersukacita. 
Keesokan harinya, kami mengakhiri perjalanan wisata 
kami dan kembali ke kota tercinta, Kota Sidoarjo.

Liburan pada tahun ini terasa sangat berbeda dan 
berkesan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada 
PPPK Petra yang telah memberi kami kesempatan 

untuk merasakan indahnya liburan bersama keluarga  
besar SD Kristen Petra 12. Hubungan yang dekat dan 
hangat semakin terjalin melalui kebersamaan ini. 
Terima kasih juga kepada Kepala SD Kristen Petra 12, 
Ibu Agatha Aryani, S.Th., M.Pd., yang dengan sabar 
dan sukacita menemani kami sepanjang liburan 
ini.  Kini semangat kami telah pulih dan siap untuk 
menyongsong tahun ajaran baru 2018/2019. Selamat 
berkarya! Tuhan Yesus memberkati.

SD Kristen Petra 1

KB-TK-SD Kristen Petra 11

12



Bulan Agustus adalah bulan yang 
bersejarah bagi bangsa Indonesia. Hal 
ini dikarenakan   bangsa Indonesia telah 

meraih kemerdekaannya pada tanggal 17 
Agustus 1945 silam, dan memperingati Hari 
Kemerdekaan itu pada tiap tahunnya dengan 
penuh rasa syukur dan bangga. Pada tahun 
2018 ini, bangsa Indonesia memperingati HUT 
ke-73 RI dengan mengangkat tema “Kerja Kita 
Prestasi Bangsa”. Begitu juga kami, guru dan 
karyawan KB-TK Kristen Petra 5, yang turut 
memperingati serta memeriahkan HUT ke-73 RI 
ini dengan mengadakan berbagai lomba.

Di tengah kelelahan yang kami rasakan, adanya 
kegiatan lomba menjadi pemacu semangat kami. 
Selain itu, kami juga bisa menjalin keakraban dan 
kebersamaan dengan rekan-rekan guru dan karyawan 
di SD Kristen Petra 5. Untuk menambah semarak 
kegiatan lomba, semua peserta mengenakan baju 
bernuansa merah atau putih. Pembagian kelompok 
peserta lomba terdiri atas gabungan antara guru dan 
karyawan KB-TK serta SD Kristen Petra 5, sehingga bisa 
menciptakan rasa kekeluargaan dan kerja sama yang 
erat bagi setiap peserta. Dengan adanya kegiatan 

KERJA KITA Prestasi Bangsa

lomba seperti ini, setiap guru dan karyawan yang 
tergabung menjadi satu kelompok akan dapat saling 
mengenal satu sama lain, suatu hal yang pada masa 
sekarang ini semakin jarang terlihat dikarenakan 
kesibukan masing-masing.

Kegiatan lomba diadakan setelah kegiatan belajar-
mengajar. Pada saat pelaksanaan lomba, para peserta 
berlari dari satu sisi menuju ke sisi yang lain untuk 
mengambil kelereng. Kemudian, mereka membawa 
kelereng tersebut kembali dengan menggunakan 
tampah yang diletakkan di atas kepala. Tampah 
tersebut tidak boleh dipegang dengan menggunakan 

tangan. Itulah yang menjadi tantangan dalam lomba 
ini. Angin sejuk sore juga ikut meramaikan suasana 
lomba. Pada saat peserta berjalan sambil menyunggi 
tampah, angin pun bertiup sehingga menyebabkan 
tampah jatuh beberapa kali. Kesabaran menjadi kunci 
utama dalam lomba membawa kelereng dengan 
tampah ini. Sama seperti ketika kita bekerja sebagai 
kepala, wakil, guru, ataupun karyawan, kita juga harus 
tetap bersabar dalam menghadapi sesama teman, 
anak didik, orang tua, ataupun pihak lain. Kesabaran 
merupakan kunci utama dalam pekerjaan kita.

Bekerja dalam lingkup pendidikan, sama halnya 
seperti bekerja di ladang Tuhan. Tuhan memberi 
kepercayaan kepada kita untuk dapat mendidik 
dan membimbing anak-anak di sekolah. Dengan 
demikian, setiap perkataan yang kita keluarkan, 
dan perbuatan yang kita lakukan itu, Tuhan 
harapkan agar bisa menjadi contoh/teladan 
yang baik, dan dapat memberkati anak-anak, 
sesama rekan kerja, ataupun pemimpin kita. 
Itulah sebabnya, kesabaran dan pengendalian 
diri sangat diperlukan dalam pekerjaan serta 
pelayanan kita di sekolah. 

Selain lomba kelereng, kami juga mengikuti 
upacara bendera peringatan HUT RI pada 
tanggal 17 Agustus 2018 lalu. Upacara bendera 
ini diikuti oleh segenap guru dan karyawan 
KB-TK dan SD Kristen Petra 5, serta siswa-

siswi SD Kristen Petra 5. Kami mengikuti upacara 
bendera untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa 
Indonesia yang sudah memperjuangkan kemerdekaan 
RI pada tahun 1945 yang lalu. 

Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan yang Tuhan 
berikan dan sudah kami terima. Biarlah semangat 
perjuangan ini kita miliki dalam belajar dan bekerja, 
sehingga kita tidak menjadi orang yang mudah 
menyerah, tetapi menjadi orang-orang yang pantang 
menyerah dan mau terus mencoba serta berusaha. 
Ayooo... kita harus menjadi orang-orang yang lebih 
dari pemenang karena Tuhan menyertai kita semua. 
Merdeka! Kami bangga menjadi rakyat Indonesia! 
Tuhan memberkati.

KB-TK Kristen Petra 5
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LOKAKARYA GURU di Petra 2

Pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2018, SMP 
Kristen Petra 2 menyelenggarakan lokakarya 
yang ditempatkan di ruang media, gedung 

Embong Wungu. Kegiatan ini diikuti oleh semua guru. 
Lokakarya ini mengundang dua pengawas sekolah 
dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya, yaitu Dra. 
Khisbiyah, M.Pd. dan Dra. Retno Indah Sulistyowati, 
M.Pd.. Topik lokakarya kali ini tentang implementasi 
Kurikulum 2013 revisi 2017 yang akan diterapkan 
pada tahun ajaran 2018/2019. Melalui lokakarya 
ini, para guru diharapkan mendapat bekal yang 
cukup untuk bisa mengimplementasikan Kurikulum 
2013 pada kegiatan belajar-mengajar di sekolah. 
Implementasi Kurikulum 2013 ini sangat menekankan 
tentang pendidikan karakter siswa. Siswa tidak hanya 
diberikan kemampuan secara akademik saja, tetapi 
juga perlu dibekali dengan pendidikan karakter yang 
baik, mengingat tantangan zaman demikian kompleks 
pada abad ke-21 ini. Pandai secara akademik saja 
tidak cukup, tetapi anak juga harus diimbangi dengan 
karakter yang baik. Pada kegiatan lokakarya kali ini, 
para guru juga dibekali tentang silabus SMP Kurikulum 
2013 revisi 2017. Silabus ini menjadi acuan dalam 
penyusunan rencana pembelajaran, pengelolaan 
kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian 

hasil pembelajaran. Silabus berisi tentang materi 
pembelajaran, contoh kegiatan pembelajaran, dan 
kompetensi dasar yang perlu dicapai oleh siswa. 
Para guru diharapkan mampu mengembangkan 
silabus yang sesuai dengan karakteristik siswa, 
kondisi sekolah, dan kondisi lingkungannya. Fungsi 

pengembangan silabus secara umum adalah sebagai 
pedoman dalam pengembangan pembelajaran, 
misalnya: pembuatan rencana pengelolaan, 
penyusunan materi ajar, dan pengembangan sistem 
penilaian dalam pelaksanaan pembelajaran yang 
berbasis pada kompetensi.

SMP Kristen Petra 2



PERSAUDARAAN yang Mempersatukan

Ketika berada pada penghujung tahun ajaran 
2017/2018, perasaan bahagia bersemi di hati 
ketika kami melihat anak-anak telah meraih 

kesuksesan. Perjuangan dalam mendidik dan mengajar 
anak didik untuk menjadi anak-anak yang baik dan 
berkarakter adalah kerinduan kami. Akhir tahun ajaran 
adalah waktu yang tepat untuk berefleksi dengan apa 
yang telah kita lakukan selama satu tahun bersama 
anak didik kita, serta me-refresh pikiran kita. Kami, 
keluarga besar SMP Kristen Petra 1, mengadakan 
rekreasi bersama ke Bandung. Momen ini adalah 
momen kebersamaan dengan rekan-rekan sekerja 
sambil menikmati pemandangan yang disuguhkan, 
baik oleh alam sendiri maupun buatan manusia. 
Semuanya indah dan menakjubkan. Kota-kota tertata 
dengan rapi. Hari terakhir perjalanan kami di Bandung 
diakhiri dengan belanja berbagai makanan khas kota 
kembang. Sungguh hari yang sangat menyenangkan 
bagi kami, dan tak akan terlupakan dengan cepat. Dan 
tentu saja, kami rindu untuk membagikan keceriaan 
kami bersama anak didik kami.

Setelah kebersamaan kami di Bandung, kami 
mengadakan rapat kerja di sekolah selama tiga hari 
untuk memantapkan langkah serta menyatukan 
visi dan misi menyambut tahun ajaran baru. Kami 
mempersiapkan rencana pengajaran serta kegiatan 
yang menarik agar anak-anak dapat belajar dengan 
fun. Hari kedua rapat kerja, kami mendatangkan 
pembicara Bapak Kohar dan Ibu Tyas, pengawas 
sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kami 
diingatkan kembali oleh Bapak Kohar tentang visi 
dan misi sekolah. Kami sebagai satu keluarga di SMP 
Kristen Petra 1 harus memiliki kesamaan visi dan 
misi, sehingga sekolah mampu menjadi branding 

baik akademis maupun karakter peserta didiknya. 
Sementara Ibu Tyas membahas tentang buku 
kerja guru profesional dan RPP abad ke-21 yang 
berbasis lingkungan agar lingkungan dilestarikan 
secara berkelanjutan. Rapat kerja pada hari terakhir 
mengevaluasi program sekolah dan merencanakan 
program pada tahun ajaran selanjutnya. Kami 
berkomitmen untuk melayani dan mendidik anak-anak 
dengan sepenuh hati.

Seiring berjalannya waktu, tibalah waktunya 
peringatan HUT ke-73 RI. Tanggal 16 Agustus 2018, 
kami, para guru dan karyawan SMP Kristen Petra 1, 
mengikuti kegiatan lomba-lomba kemerdekaan. Kami 
dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mengikuti 
pertandingan antarkelompok. Kami sangat antusias 
mengikuti lomba ini. Momen langka ini membuat kami 
bisa rehat sejenak dari segala aktivitas harian kami. 
Kami bisa saling bekerja sama sebagai satu tim. Satu 
per satu, perlombaan diikuti dengan baik dan diakhiri 
dengan permainan bersama tanpa memandang 
kelompok. Kami melebur menjadi satu tim SMP Kristen 
Petra 1.

Dengan adanya kegiatan ini, semakin memupuk 
persaudaraan kami sebagai satu keluarga SMP 
Kristen Petra 1. Perbedaan di antara kami bukan 
menjadi halangan, justru bisa saling melengkapi dan 
menguatkan satu sama lain. Kami bangga bisa menjadi 
satu keluarga yang bisa saling mendukung.

Pagi tanggal 17 Agustus 2018, keluarga besar SMP 
Kristen Petra 1 bersama-sama mengikuti kegiatan 
upacara bendera peringatan HUT ke-73 Kemerdekaan 
RI. Suasana khidmat mulai terasa ketika satu per 

satu rangkaian upacara terlaksana. Anggota paskibra 
dengan langkah tegap menuju ke tempat pengibaran 
bendera akan dilaksanakan. Paskibra ini terdiri 
atas gabungan siswa dan guru. Begitu pula dengan 
para petugas upacara, siswa dan guru juga terlibat. 
Kekompakan ini yang ingin kami tonjolkan sebagai 
bagian dari bangsa Indonesia. Sekolah merupakan 
ladang persemaian para pemimpin bangsa pada masa 
mendatang. Kami ingin memberi teladan kepada 
anak bangsa ini untuk selalu bisa meneladani para 
pahlawan, dan mengingat jasa-jasa para pahlawan 
dengan hal-hal yang sederhana. Negara ini merdeka 
karena jasa para pahlawan yang kompak melawan 
penjajah.

Upacara bendera berjalan dengan sukses dan lancar. 
Kegiatan selanjutnya adalah acara syukuran bersama 
para siswa, guru, dan karyawan. Sekolah sudah 
menyiapkan tumpeng besar untuk bersama-sama 
dinikmati oleh seluruh keluarga besar SMP Kristen 
Petra 1. Dengan hati yang gembira, acara dimulai 
dengan doa, renungan, dan dilanjutkan dengan 
sambutan oleh kepala sekolah. Kemudian, acara bagi-
bagi tumpeng dan makan bersama pun terlaksana. 
Baik para siswa, guru, maupun karyawan, semua 
berbaur menjadi satu. Tanpa saling mendukung, segala 
rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT 
ke-73 RI ini tidak akan terlaksana dengan baik, mulai 
dari lomba-lomba, upacara, hingga syukuran bersama. 
Kiranya ini dapat menjadi awal yang baik bagi kami 
untuk mengawali hari-hari yang penuh tantangan pada 
tahun ajaran ini.

Seperti para pahlawan, kami juga harus 
memperjuangkan dan mendidik anak-anak bangsa ini 
untuk bisa menjadi penerus perjalanan bangsa pada 
masa mendatang. Di pundak merekalah nasib bangsa 
ini berada. “Bangunlah suatu dunia di mana semua 
bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan.” ─ 
Ir. Soekarno.

SMP Kristen Petra 1

KEGIATAN KEBERSAMAAN di Kota Batu

Seluruh guru dan karyawan SMP Kristen Petra 
3 mengikuti kegiatan kebersamaan yang 
berlangsung pada hari Jumat, tanggal 8 Juni 2018. 

Tiga tempat yang dituju dalam kegiatan kebersamaan 
ini, yaitu: objek wisata Selecta, Museum Angkut, 
dan alun-alun Kota Batu. Kami berangkat pada 
pagi hari sekitar pukul 07.30 WIB. Tempat pertama 
yang kami kunjungi adalah Selecta. Di sana, kami 
mengadakan ibadah dan makan pagi. Setelah ibadah, 
kami mengadakan acara perpisahan untuk beberapa 
teman kami, yaitu Bu Trisona, Bu Nita, dan Bu Grace. 
Agar tidak terbawa suasana yang mengharukan, 
kami berkeliling menikmati pemandangan yang 
indah dan melakukan kegiatan foto bersama di area 
taman bunga. Beranjak siang, kami pun menikmati 
makan siang bersama. Segala sukacita kami tuangkan 
bersama di tempat itu. Setelah waktu menunjukkan 
pukul 13.00 WIB, kami menuju ke tempat wisata 
kedua, yakni Museum Angkut. Di tempat tersebut, 

kami melihat pelbagai macam alat transportasi pada 
zaman dahulu dengan kondisi yang masih terawat 
dan bagus. Kami menikmati kebersamaan di tempat 
ini sampai pukul 17.00 WIB. Setelah itu, kami pun 
melanjutkan perjalanan ke alun-alun Kota Batu. Di 
sana tempat kami untuk menikmati makan malam dan 

istirahat sejenak, sekaligus membeli beberapa buah 
tangan ciri khas Kota Batu. Setelah berbelanja oleh-
oleh dan menikmati semua kegiatan kami sepanjang 
satu hari itu, kami pulang ke Surabaya dengan hati 
yang penuh sukacita.

SMP Kristen Petra 3
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Tahun ajaran 2017/2018 telah berakhir, sekarang waktunya bagi kami, guru dan 
karyawan KB-TK Kristen Petra 12, untuk melepas kejenuhan dan meningkatkan 
keakraban dengan kegiatan rekreasi ke Malang yang dilaksanakan pada tanggal 

6─7 Juli 2018. Kami berangkat dari sekolah pada pukul 17.00. Tempat pertama yang 
kami tuju adalah Malang Night Paradise. Di sana, kami menikmati keindahan kreasi 
lampion dengan berbagai bentuk, ukuran, dan warna. Pada hari kedua, kami memulai 
perjalanan dari tempat penginapan pada pukul 09.00 untuk menuju ke Cafe Sawah, 
satu objek wisata yang menyuguhkan wisata kuliner sekaligus pemandangan alam. 
Kami menikmati pemandangan hamparan sawah yang dikelilingi oleh pegunungan dan 
juga segarnya udara pegunungan di sana. Setelah puas, kami melanjutkan perjalanan 
menuju ke tujuan terakhir dari kegiatan rekreasi ini, yaitu Jatim Park 3. Melalui replika-
replika yang di-setting dengan apik di Jatim Park 3, kami dapat mengenal berbagai 
jenis Dinosaurus dan budaya-budaya di dunia. Perjalanan rekreasi yang singkat, tetapi 
memberikan kesan mendalam bagi kami. Rekreasi ini tidak hanya sebagai sarana 
refreshing saja, tetapi juga untuk mempererat team engagement guru dan karyawan 
KB-TK Kristen Petra 12. Rekreasi ini menyegarkan pikiran kami dan memberikan 
semangat baru untuk kembali memasuki tahun ajaran baru 2018/2019.

PETRA 12 on a Trip

PETRA 13 GOES to Singapore

Untuk mengakhiri tahun ajaran, setiap sekolah selalu mengadakan banyak 
kegiatan bersama murid, ditambah lagi menyelesaikan administrasi untuk 
menutup tahun ajaran. Namun, para guru dan kepala sekolah dapat 

menyelesaikan itu semua dengan baik walaupun dengan kelelahan yang teramat 
sangat. Untuk itu, pada tanggal 28-30 Juni 2018, guru beserta kepala sekolah KB-
TK Kristen Petra 13 mengadakan kegiatan refreshing ke Singapura. Kegiatan ini 
adalah untuk sekadar melepas lelah dan penat setelah melalui banyak hal pada 
tahun ajaran yang telah berlalu, dan berbagi sukacita bersama teman sejawat, 
serta menikmati keindahan Singapura sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. 
Selama perjalanan, para guru dan kepala sekolah menciptakan kebersamaan yang 
tidak terlupakan dengan bercanda tawa serta mengabadikan setiap momen dengan 
berfoto bersama. Kegiatan refreshing ini terasa menyenangkan dan mengisi kembali 
semangat para guru sehingga siap untuk menjalani tahun ajaran berikutnya bersama 
dengan murid-murid yang baru.

Rapat kerja adalah kegiatan rutin yang kami 
lakukan pada setiap awal semester. Pada 
kesempatan kali ini, raker dilaksanakan pada 

tanggal 10-11 Juli 2018. Raker diawali dengan ibadah 
yang dipimpin oleh bapak/ibu guru-karyawan yang 
bertugas. Kegiatan pada hari pertama ini berlangsung 
di ruang serbaguna SMP Kristen Petra 5 dan diikuti 
oleh seluruh guru serta karyawan. 

Banyak hal baru dalam rapat kerja kali ini. Melalui 
pengarahan kepala sekolah, kami dikenalkan dengan 
istilah school culture, yaitu sebuah cara hidup, 
perilaku, atau kebiasaan yang perlu dipraktikkan dalam 
kehidupan di sekolah. Pentingnya hal ini dilakukan, 
karena sekolah di tengah arus perubahan zaman 
harus menyesuaikan dengan harapan dari orang tua, 
teknologi, dinamika masyarakat, globalisasi, generasi 
digital, banyaknya pilihan, peraturan baru, dan juga 
adanya perubahan profesi/dunia kerja. Selain itu, hal 
ini diperlukan untuk membangun suasana sekolah 
yang kondusif melalui pengembangan komunikasi dan 
interaksi yang sehat antara kepala sekolah dan peserta 
didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, serta 
peserta didik dan masyarakat.

Budaya sekolah sendiri terdiri atas beberapa aspek, 
antara lain: 5S, 5 Kata Ampuh, dan juga SADAR. Ketiga 
aspek tersebut terdiri atas beberapa hal penunjang. 
Aspek 5S terdiri atas: senyum, sapa, salam, sopan, dan 
santun. Aspek 5 Kata Ampuh terdiri atas: selamat pagi/
siang/sore, permisi, maaf, tolong, dan terima kasih. 
Sedangkan SADAR merupakan singkatan dari Sampah 
buang pada tempatnya, Antre, Datang tepat waktu, 
Antusias belajar, dan Rasa memiliki. Hal-hal tersebut 
harus senantiasa diaplikasikan oleh semua warga 
sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Budaya sekolah 

itu disosialisasikan kepada warga sekolah yang dimulai 
dari diri sendiri, keteladanan, dan juga pembiasaan.

Raker kami tak berhenti hanya sampai di situ. Secara 
bergantian, wakasek kurikulum, kesiswaan, humas, dan 
sarpras, diberi kesempatan untuk melakukan evaluasi 
dan memaparkan program kerja selama satu tahun ke 
depan. Sersan, serius tetapi santai, ialah prinsip yang 
kami pegang dalam raker hari pertama. Kegiatan ice 
breaking hadir di tengah kami guna menghilangkankan 
kepenatan yang ada. Hingga tak terasa, raker hari 
pertama pun usai.

Masih dalam satu rangkaian kerja, hari Selasa, tanggal 
11 Juli 2018, kami memasuki raker hari kedua. Kali ini, 
kami bergabung bersama SMP Kristen Petra 1. Hanya 
para guru saja yang hadir dalam raker yang diadakan di 
ruang media SMP Kristen Petra 1 ini. Raker hari kedua 
terdiri atas dua sesi, yang keduanya dipimpin oleh 
bapak/ibu pengawas. Dalam sesi pertama, materi yang 
kami dapat ialah mengenai branding sekolah. Suatu 
proses penciptaan di benak dan hati konsumen melalui 
berbagai strategi dan memberi dampak bagi kehidupan 
konsumen melalui proses komunikasi. Menciptakan 
branding sekolah dengan proses meningkatkan kinerja 
oleh para stakeholder, sekolah menjual jasa di bidang 
pendidikan dengan memberi pelayanan kepada siswa, 
orang tua siswa, dan masyarakat sebagai konsumen 
dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan 
konsumen menjadi lebih baik. Dampak dari branding 
sekolah sendiri diharapkan bisa meningkatkan 
kepuasan belajar siswa, prestasi siswa, serta 
meningkatkan mutu output dan outcome.

Bukan hanya itu saja yang kami dapat. Dalam sesi 
kedua, materi yang kami dapat ialah tentang buku 

kerja guru profesional dan RPP berbasis lingkungan 
– abad ke-21. Banyak hal yang diberikan. Kami juga 
diberi kesempatan untuk duduk bersama teman-teman 
MGMP untuk melakukan diskusi terkait. Raker kami 
telah usai, sebuah ilustrasi menggelitik diceritakan 
sebagai relaksasi atas kerja kami pada hari itu. Tak segan 
kami berpulang, karena kami telah mengantongi banyak 
bekal untuk menyongsong satu tahun ajaran ke depan. 

BEKAL BARU UNTUK Sebuah Langkah Baru

SMP Kristen Petra 5

KB-TK Kristen Petra 13

KB-TK Kristen Petra 12
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