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BerandaBeranda

atu tahun sudah, PPPK Petra melaksanakan Pendidikan Karakter secara terencana, sistematis, dan 

teratur melalui pelbagai program kegiatan dan pengalaman belajar bagi siswa. Hal ini sesungguhnya Sdidasarkan pada keyakinan PPPK Petra bahwa esensi utama dan prioritas pendidikan adalah 

pembentukan karakter yang baik. Siswa perlu mendapat bekal melalui pelbagai pengalaman belajar yang membantu 

mereka mengembangkan potensi dan karakter yang baik, agar mereka mampu menyesuaikan diri, hidup baik, dan 

berhasil di tengah keluarga dan masyarakat  

 Kita mengerti bahwa tiap anak mengenal pendidikan pertama-tama dan terutama melalui pelbagai 

pengalaman hidup bersama orang tua di dalam keluarga. Pengalaman hidup bersama keluarga itu memiliki andil 

sangat besar dalam membentuk  karakter siswa. Tetapi di sisi lain, pada saat yang sama, sekolah juga menyandang 

tanggung jawab bagi pertumbuhan dan perkembangan karakter siswanya. Sungguh indah apabila orang tua dan 

sekolah dapat saling mendukung dan bekerja sama bagi tercapainya pengembangan karakter yang baik bagi siswa. 

Dalam konteks itulah, buletin ini diharapkan dapat menjadi wadah informasi dan media komunikasi bagi kita bersama 

untuk saling melengkapi dalam membantu pengembangan karakter positif bagi putra-putri kita. 

Nomor perdana “TurningPoint” ini mengajukan sebuah pertanyaan “Mengapa Pendidikan Karakter?”.          

Pdt. Irwan Hidayat, S.Th., M.Pd. (dalam rubrik “Lentera”), dan Pdt. Wahju Widajat, M.Min. (dalam rubrik “Jendela”) 

mengajak kita menggumuli urgensi pendidikan karakter bagi anak-anak kita. Melalui rubrik yang lain, buletin ini 

mencoba menginformasikan sebagian kecil dari pelbagai kegiatan pendidikan karakter yang sudah dilakukan di 

sekolah, serta beberapa ungkapan siswa tentang program tersebut. 

Semoga buletin ini dapat menjadi berkat.  

Soli Deo Gloria
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Para orang tua siswa
yang kami kasihi dalam Kristus, Tuhan.

ertama tama, saya mengucapkan selamat 
kepada Tim  Kerohanian & Pengembangan PKepribadian (Tim KPK) atas terbitnya edisi 

perdana buletin “TurningPoint”. Sesungguhnya, Dewan 
Pengurus PPPK Petra telah cukup lama menanti-nantikan 
kelahiran buletin ini. Kami percaya bahwa pendidikan karakter 
bagi siswa adalah concern kita bersama. Karenanya, sebuah 
media yang dapat secara berkala mengomunikasikan program 
pendidikan karakter di PPPK Petra kepada semua orang tua 
siswa sesungguhnya amat dibutuhkan. 

“TurningPoint” (titik balik) kami pilih sebagai nama 
buletin ini karena dua alasan. Pertama: nama itu mewakili 
harapan kami, kiranya pendidikan karakter yang kami 
selenggarakan dapat sungguh-sungguh mengantar mereka 
sampai pada suatu turning point di mana mereka memutuskan 
untuk memilih dan menghidupi karakter yang baik itu. Tetapi 
lebih dari itu, yang kedua, nama “TurningPoint” sesungguhnya 
kami pilih untuk mengekspresikan tekad PPPK Petra 
meninggalkan paradigma pendidikan yang terlalu berorientasi 
pada academic excellence dengan mengembangkan proses 
pendidikan yang holistik, yang memberi jalan dan secara 
terencana menolong tumbuh-kembang multiple intelligence, 
suatu pendidikan yang berkomitmen pada the real value of 
education yaitu spiritual value, character value, life-skill value, 
health value.

Dalam pemahaman kami, esensi utama nilai-nilai 
pendidikan adalah pembangunan spiritual dan pembangunan 
karakter. Dua hal amat penting tersebut menjadi kunci 
keberhasilan anak-anak kita dalam memasuki era globalisasi 
dengan segala tantangannya yang makin kompleks, bahkan 
menjadi kunci keberhasilan mereka dalam meniti hidup. 
Karena itulah, dua di antara “nilai-nilai program pendidikan” 
yang sejak tahun 2010 kami dalami dan kami kembangkan di 
semua unit sekolah PPPK Petra adalah pengembangan spiritual 
value dan character value, dua hal yang begitu penting bagi 
tumbuh kembang anak-anak kita, sehingga menjadi concern 
kita bersama.

Dalam kerangka itu, kami berharap buletin ini mampu 
menjadi media untuk menimba, mengasah, dan juga berbagi 
wawasan maupun pengalaman agar program pendidikan dan 
pengembangan karakter bagi anak-anak kita dapat menjadi 

sebuah sinergi antara sekolah dan orang tua murid di rumah 
dan lingkungan masing-masing, yang secara simultan dan terus 
menerus dilaksanakan, dipantau, dan ditindaklanjuti secara 
memadai.

Kami sangat menyadari bahwa program pendidikan 
dan pengembangan karakter bagi anak-anak ini sungguh tidak 
mudah, demikian pula peran buletin ini dalam konteks 
tersebut. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan 
sumbangsih, saran, masukan, bahkan kritik dari semua pihak 
agar sasaran program pendidikan karakter dapat tercapai, dan 
anak-anak kita berhasil menjadi generasi penerus bangsa yang 
tangguh, memiliki moralitas dan karakter luhur, menjadi 
andalan keluarga, dan mengabdi kepada bangsa dan negara. 

Jika hal-hal tersebut di atas dapat terwujud dengan 
dukungan para orang tua siswa, kehadiran PPPK Petra akan 
makin lengkap dan makin memberi arti bagi masyarakat, dan 
dengan demikian kita semua memuliakan Allah, Bapa kita di 
surga.

Tuhan memberkati kita semua.

Surabaya, 22 April 2011
a.n. Dewan Pengurus PPPK Petra,

dr. Liliek Gondomono
Ketua I

TurningPoint
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Character and personal 
attention for life and success

“Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka 
pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan 
itu.”  Amsal 22:6

“Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau 
muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam 
perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam 
kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu.”  1 Timotius 4:12

“Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya 
bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu.” 
Mazmur 119:9

Pdt. Irwan Hidayat, S.Th., M.Pd.

arakter adalah sifat, watak, tabiat yang telah 
mengakar (internalized) di dalam diri seseorang, Kdan karenanya mewarnai seluruh kehidupan 

orang itu, baik dalam perkataan, pemikiran, sikap, dan tingkah 
lakunya. Pada masa kini, pendidikan karakter merupakan hal yang 
amat mendesak, sesuatu yang tidak dapat ditunda lagi. Mengapa? 
Pertama, fakta bahwa menemukan seseorang yang memiliki 
karakter yang baik pada zaman sekarang adalah hal yang amat sulit. 
Kedua, kuatnya pengaruh-pengaruh negatif yang ada di sekitar 
kita, yang sangat mungkin akan dapat mendorong atau menyeret 
kita untuk mengadopsi nilai-nilai dari karakter yang buruk (bad 
character). Ketiga, adanya korelasi yang sangat kuat antara 
karakter yang dimiliki seseorang, dan tingkat keberhasilan orang 
tersebut di dalam hidupnya. Karena hal-hal inilah, pendidikan 
karakter merupakan hal yang amat mendesak untuk dilakukan, 
bukan karena latah menyikapi fenomena dunia pendidikan yang 
saat ini tengah mengedepankan masalah pembentukan karakter, 
melainkan semata-mata karena adanya alasan-alasan yang sangat 
kuat dan mendasar untuk kita melakukannya dengan bersungguh-
sungguh.

Pendidikan karakter di sekolah ditujukan khususnya 
kepada para siswa. Pola pendidikan karakter di sekolah dilakukan 
tidak hanya dengan cara menyampaikan pengetahuan tentang apa 
saja nilai dari karakter yang baik, tetapi juga mencoba untuk 
mengintegrasikan nilai-nilai dari karakter yang baik itu ke dalam 
setiap pengalaman belajar para siswa. Tujuan akhirnya adalah para 
siswa dapat mengadopsi nilai dari karakter yang baik itu bagi diri 
mereka sendiri. 

Perlu disadari sejak awal bahwa pendidikan karakter 
adalah suatu proses. Artinya, hal itu tidak bisa dilakukan dan dilihat 
hasilnya secara instan. Kitab Amsal menegaskan sebuah perintah 
bagi kita untuk “mendidik” (train, KJV) orang-orang muda. Dari 
istilah yang dipakai dalam perintah itu, kita menangkap adanya 
suatu proses panjang yang terjadi secara kontinu, terarah, dan 
terstruktur untuk mencapai tujuan. 

Memang, fokus pendidikan karakter di sekolah adalah 
para siswa. Namun, peran dan keterlibatan orang-orang dewasa 
di sekitar para siswa (guru, pustakawan, petugas administrasi, dan 
tentu saja orang tua) sangat penting, khususnya dalam hal 
mengajarkan dan menanamkan nilai dari karakter yang baik secara 
intensif lewat keteladanan hidup. Dalam hal ini, Kitab Amsal 

mengatakan satu hal yang harus kita yakini: apabila kita tidak 
melalaikan kesempatan atau momentum untuk mendidik/melatih 
generasi muda kita saat ini untuk memiliki karakter yang baik, kita 
akan menuai hasil yang baik pada masa yang akan datang. “... maka 
pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu ”.
Pendidikan karakter sejak masa muda, seberapa pentingkah hal 
itu? Jawabnya: amat sangat penting! Pemazmur, dalam bagian 
Alkitab di atas, mengangkat tema mengenai “seorang muda yang 
mempertahankan kelakukannya agar tetap bersih”. Mari, kita 
menelaah lebih dalam pernyataan pemazmur ini.
a. Pertama, mengenai “orang muda”. Dalam istilah “orang 

muda” atau “masa muda” terkandung pengertian tentang 
adanya kesempatan (periode waktu) emas untuk mengajar 
dan menanamkan suatu prinsip yang baik. 

b. Kedua, istilah “mempertahankan”. Pada masa yang mana 
pun, memiliki karakter hidup yang kudus/suci (pure) secara 
terus-menerus adalah hal yang tidak mudah. Hal yang 
mungkin bisa dilakukan dengan lebih mudah adalah menjadi 
kudus/suci dalam situasi atau saat tertentu saja. Tetapi, terus 
menerus (bertahan) dalam karakter hidup yang murni 
bukanlah perkara yang sederhana untuk dipraktikkan. 

c. Ketiga, tentang kelakuan (baca: perkataan, sikap, pemikiran, 
tindakan) yang bersih. Siapakah orang yang pada zaman yang 
bobrok seperti sekarang ini, yakni zaman di mana banyak 
orang hidup dalam cara-cara yang kotor dapat 
mempertahankan kelakuannya tetap bersih? Orang seperti 
ini sungguh sangat langka. 

Ketika kita membaca bagian Mazmur ini, kita 
mendapatkan sebuah motivasi dan dorongan (drive) yang sangat 
kuat untuk dengan serius melaksanakan pendidikan karakter bagi 
orang-orang muda. Sekaranglah momentumnya, saat mereka 
masih muda! Sadarilah tantangan yang mereka sedang dan akan 
hadapi di depan: bertahan dalam kelakuan hidup yang bersih di 
tengah-tengah pola hidup yang bobrok. 

Maka, sebagai orang tua dan pendidik, panggilan kita 
adalah memperlengkapi mereka dengan apa yang mereka 
butuhkan untuk tetap berdiri kokoh sebagai pribadi yang 
berkarakter di tengah-tengah tantangan kehidupan. Sehingga, 
mereka pun pada akhirnya juga dapat menyatakan keteladanan 
hidup yang baik bagi lingkungan di mana mereka berada.

Surabaya, April 2011.

* Pdt. Irwan Hidayat, S.Th., M.Pd. adalah pendeta GKI Darmo Permai, Surabaya
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PROGRAM
PENDIDIKAN KARAKTER  PPPK PETRA
TAHUN AJARAN 2011/2012

1. Pendidikan Karakter untuk siswa TK, SD, SMP, 

dan SMA

Pilar karakter yang akan  dikembangkan  adalah 

respect (rasa hormat) dan responsibility (tanggung 

jawab) bagi seluruh siswa TK, SD, SMP, dan SMA. Kita 

mengajak siswa untuk memahami, menyadari, dan 

menghidupi karakter positif dalam dirinya yang 

berkaitan dengan respek dan tanggung jawab.

2. Ceramah Parenting

Melalui ceramah dan dialog dengan para pakar, orang 

tua diajak bersama-sama memahami dan berupaya 

membantu pembentukan karakter anak  sehingga anak 

mampu mengembangkan dan menghidupi karakter 

yang baik.

3. Program Pembinaan Guru

Program pembinaan guru TK, SD, SMP, SMA,          

dan SMK tetap akan dilaksanakan secara teratur dan 

berkesinambungan agar guru selalu meningkatkan 

kualitas diri dan pelayanan dalam bidang pendidikan 

karakter bagi siswa.

Bagaimana dengan Program
Pendidikan Karakter pada
Tahun Ajaran 2011/2012? 

endidikan Karakter bagian sebagai sistem  pendidikan 

akan berjalan efektif apabila komponen yang ada 

bersinergi dan bekerja sama  satu dengan yang lain P
untuk mencapai tujuan. Komponen yang terlibat  di dalam 

sistem tersebut adalah  guru, siswa dan orang tua. 

Pada tahun ajaran 2010/2011 Program Pendidikan Karakter 

PPPK Petra yang sudah dilaksanakan adalah:

1. Pembinaan Guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK oleh para 

pakar di bidang teologi, pendidikan, dan psikologi. Para 

guru diajak bersama-sama untuk melengkapi dan 

mempersiapkan  diri dengan berbagai pemahaman dan  

kesadaran akan peranannya sebagai role model dan 

implementer yang membantu  perkembangan karakter  

siswa

2. Pendidikan Karakter bagi siswa SD, SMP, SMA dengan 

pilar karakter yang dikembangkan yaitu Caring dan 

Trustworthiness. Semua siswa mengikuti Pendidikan 

Karakter setiap Sabtu dengan tema tersebut. Pada Sabtu 

berikutnya, para siswa mengikuti implementasi 

pendidikan karakter dan persekutuan doa dengan tema 

yang sama dalam pelbagai bentuk yang dirancang oleh 

sekolah.

“Semua orang ingin dihargai,
 jadi jika Anda menghargai seseorang,

Jangan merahasiakannya.” 
(Mary Kay Ash)

“Suatu kualitas yang dimiliki  oleh orang  

sukses adalah kemampuan untuk

Memikul tanggung jawab.”

 (Winston Churchill)



JENDELA

Pengantar

Kapan Pendidikan Karakter Harus 
Dimulai?

Akhir-akhir ini, kenakalan remaja 
makin meningkat, tawuran antarpelajar amat 
sering terjadi, pelajar pengguna sekaligus 
pengedar narkoba ada di mana-mana, banyak 
kasus kriminal melibatkan anak dan remaja. 
Prihatin melihat fakta menyedihkan itu, Seto 
Mulyadi (psikolog anak) menyatakan  bahwa 
pendidikan karakter untuk anak adalah hal 
yang amat penting dan amat mendesak. 

Menurut Gordon W. Allport, 
karakter adalah organisasi dinamis dari sistem-
sistem psikofisis dalam diri individu yang turut 
menentukan cara-caranya yang unik dalam 
menyikapi lingkungannya. Karakter itu 
berkaitan dengan struktur antropologis 
individu dalam menghayati kebebasannya dan 
mengatasi keterbatasannya. Karenanya, 
karakter itu subjektif. Karakter itu bukan 
sekadar hasil dari tindakan, tetapi secara 
simultan merupakan hasil dari sebuah proses.  

Karakter tidak berkembang dengan 
sendirinya. Ia sangat dipengaruhi oleh faktor 
bawaan (nature) dan faktor lingkungan 
(nurture). Bagi anak, lingkungan memiliki 
peran yang sangat penting karena dari sanalah 
ia belajar dan bersosialisasi. Sosialisasi dan 
pendidikan anak yang berkaitan dengan nilai-
nilai kebajikan dan kebenaran baik dalam 
keluarga, sekolah, maupun lingkungan yang 
lebih luas sangat penting dalam pembentukan 
karakter anak.

Erickson menyebutkan bahwa anak 
adalah gambaran awal manusia menjadi 
manusia, yaitu masa di mana kebajikan 
berkembang secara pelahan tetapi pasti. Usia 
dua tahun pertama dalam kehidupan anak 
adalah masa kritis bagi pembentukan pola 
penyesuaian personal dan sosial. Itu berarti 
bahwa bila dasar-dasar kebajikan gagal 
ditanamkan pada anak di usia dini, ia akan 
menjadi orang dewasa yang tidak secara 
memadai memiliki nilai-nilai kebajikan. 

Potensi karakter yang baik telah 
dimiliki manusia sebelum ia dilahirkan. Tetapi, 
potensi tersebut harus terus-menerus dibina 
sejak usia dini. Bahkan, proses pembentukan 
karakter manusia sebenarnya sudah dimulai 
ketika anak masih di dalam kandungan. Apabila 
kita menghendaki kehadiran anak sebagai 
buah kasih orang tua sekaligus anugerah 
Tuhan, upaya  menanamkan kebajikan dan 
pendidikannya semestinya dimulai sejak 
mereka dalam kandungan, dan terus 
dilanjutkan dalam lingkungan keluarga (Amsal 
22:6; 29:17).

Pdt. Wahju Widajat, M.Min.

Keluarga: Tempat Pertama, dan 
Utama

Bagi seorang anak, keluarga 
merupakan tempat pertama dan utama bagi 
pertumbuhan dan perkembangannya, 
t e r m a s u k  b a g i  p e r t u m b u h a n  d a n  
perkembangan karakternya. Menurut 
resolusi PBB, fungsi utama keluarga adalah 
“sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh, 
d a n  m e n s o s i a l i s a s i k a n  a n a k ,  
mengembangkan kemampuan seluruh 
anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya 
d i  masyarakat  dengan ba ik ,  serta  
memberikan kepuasan dan lingkungan yang 
sehat guna tercapainya keluarga sejahtera” 
(Ratna Megawangi, 2003). Apabila keluarga 
gagal mengajarkan kemampuan-kemampuan 
dasar, kejujuran, semangat, keinginan untuk 
menjadi yang terbaik, sulit sekali bagi 
institusi-institusi lain untuk memperbaiki 
kegagalan itu. 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa 
keberhasilan keluarga membangun karakter 
anak-anak akan bermuara pada masyarakat 
yang warganya memiliki karakter yang baik, 
dan  kegagalan keluarga dalam membentuk 
karakter anak akan berakibat pada 
tumbuhnya masyarakat  yang t idak 
berkarakter. Karena itu, tiap keluarga harus 
memiliki kesadaran bahwa karakter bangsa 
sangat bergantung pada pendidikan karakter 
anak di rumah. 

Ada empat hal penting yang harus dipenuhi 
dalam pembentukan karakter anak di dalam 
keluarga. 

1. Maternal bonding (kelekatan psikologis 
dengan ibu). Ini adalah dasar penting  
pembentukan karakter anak karena 
aspek ini berperan besar dalam 
pembentukan dasar kepercayaan (trust) 
anak kepada orang lain. Kelekatan ini 
membuat anak merasa diperhatikan, 
menumbuhkan rasa aman, sehingga 
menumbuhkan rasa percaya. Menurut 
Erickson, dasar kepercayaan yang 
ditumbuhkan melalui hubungan ibu-anak 
pada tahun-tahun pertama kehidupan 
anak menjadi bekal penting bagi 
keberhasilan anak dalam kehidupan 
sosialnya ketika ia dewasa. Demikianlah, 
ikatan emosional ibu-anak yang erat di 
usia awal dapat membentuk kepribadian 
yang baik pada anak.

2. Kebutuhan akan rasa aman, yaitu 
kebutuhan anak akan lingkungan yang 
stabil dan aman. Kebutuhan ini amat 
penting bagi pembentukan karakter 
anak. Fakta menunjukkan bahwa 
l ingkungan yang  berubah-ubah  
mengganggu perkembangan emosi bayi. 
Pengasuh yang berganti-ganti juga akan 
b e r p e n g a r u h  n e g a t i f  p a d a  
perkembangan emosi anak. 

3. Kebutuhan akan stimulasi fisik dan 
mental juga merupakan aspek penting 
dalam pembentukan karakter anak. 
Tentu, hal ini membutuhkan perhatian 
yang besar dari orang tua, dan reaksi 
timbal balik antara ibu dan anak. 
Menurut pakar pendidikan anak, 
perhatian besar seorang ibu terhadap 
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bayinya yang berusia di bawah enam 
bulan (diukur dari seringnya ibu menatap 
mata anaknya, mengelus, menggendong, 
dan berbicara kepada anaknya) akan 
memengaruhi sikap bayinya sehingga 
menjadi anak yang gembira, antusias 
mengeksplorasi lingkungannya, dan 
menjadikannya anak yang kreatif.

4. Pola asuh, yakni pola interaksi antara anak 
dan orang tua yang meliputi pemenuhan 
kebutuhan fisik (makan, minum, dll.), dan 
kebutuhan psikologis (rasa aman, kasih 
sayang, dll.), serta sosialisasi norma-
norma yang berlaku di masyarakat agar 
anak dapat hidup selaras dengan 
lingkungannya. Pola asuh meliputi pola 
interaksi orang tua dengan anak dalam 
rangka pendidikan karakter anak. Orang 
tua yang terbiasa berbicara sopan, 
bersikap santun, memberi pujian, 
menegur dengan lembut, akan menjadi 
model yang baik bagi anak-anaknya. 
Demikian pula sebaliknya.

Keberhas i l an  ke luarga  da lam 
membangun karakter pada anak juga sangat 
bergantung pada pola asuh yang diterapkan 
orang tua. Secara umum, E.B. Hurlock (Child 
Development, 1981) mengkategorikan pola 
asuh menjadi tiga jenis. 
1. Pola asuh otoriter: orang tua membuat 

semua keputusan, anak harus tunduk, 
patuh, tidak boleh bertanya. Kekuasaan 
orang tua dominan, anak tidak dihargai  
sebagai pribadi, kontrol terhadap tingkah 
laku anak sangat ketat, orang tua 
menghukum anak jika anak tidak patuh. 

2. Pola asuh demokratis: orang tua 
mendorong anak membicarakan 
keinginannya, ada kerja sama orang 
tua/anak, anak diakui sebagai pribadi, ada 
bimbingan dan pengarahan dari orang 
tua, ada kontrol dari orang tua tetapi 
tidak kaku. 

3. Pola asuh permisif: orang tua memberi 
kebebasan penuh pada anak untuk 
berbuat, dominasi ada pada anak, sikap 
longgar dari orang tua, tidak ada 

b i m b i n g a n  d a n  
pengarahan dari 

o r a n g  t u a ,  
k o n t r o l  d a n  
perhatian orang 
t u a  s a n g a t  
kurang.

Pola asuh 
yang diterapkan 

oleh orang tua 
m e n e n t u k a n  

keberhasilan pendidikan karakter dalam 
keluarga. Tiap pola asuh memberi 
d a m p a k  b e r b e d a - b e d a  d a l a m  
pembentukan karakter anak. Pola asuh 
otoriter (yang menuntut anak untuk 
patuh terhadap segala keputusan orang 
tua), dan pola asuh permisif (yang 
memberi kebebasan penuh pada anak) 
memberi dampak sangat berbeda 

dengan pola asuh demokratis (yang 
mendorong anak untuk terbuka, namun 
bertanggung jawab, dan mandiri) 
terhadap hasil pendidikan karakter. 

Megawangi menyebutkan beberapa 
kesalahan orang tua dalam mendidik anak 
yang dapat memengaruhi perkembangan 
kecerdasan emosi anak dan memengaruhi 
pembentukan karakternya, yaitu
a. kurang menunjukkan ekspresi kasih 

sayang baik secara verbal maupun fisik, 
b. kurang meluangkan waktu yang cukup 

untuk anaknya, 
c. bersikap kasar secara verbal, misalnya 

menyindir dan berkata-kata kasar, 
d. bersikap kasar secara fisik, misalnya 

memukul, mencubit, dan memberikan 
hukuman badan lainnya, 

e. memaksa anak untuk menguasai 
kemampuan kognitif secara dini, 

f. tidak menanamkan karakter yang baik 
kepada anak.

Sa lah asuh sepert i  i tu  berpotens i  
m e n u m b u h k a n  a n a k - a n a k  d e n g a n  
kepribadian bermasalah, atau mempunyai 
kecerdasan emosi yang rendah.
a. Anak menjadi acuh tak acuh, merasa tidak 

butuh orang lain, sulit menerima 
persahabatan. Karena sejak kecil 
mengalami kemarahan, rasa tidak 
percaya, dan gangguan emosi negatif 
lainnya, ketika dewasa ia menolak 
dukungan, simpati, cinta, dan respons 
positif lainnya dari orang di sekitarnya. Ia 
mungkin tampak mandiri, tetapi tidak 
hangat, dan tidak disenangi oleh orang 
lain. 

b. Secara emosional tidak responsif. Anak 
yang ditolak akan tidak mampu 
memberikan cinta kepada orang lain. 

c. Berperilaku agresif, ingin menyakiti orang 
lain, baik secara verbal maupun fisik. 

d. Menjadi rendah diri, merasa tidak 
berharga, tidak berguna. 

e. Berpandangan  negat i f  terhadap  
lingkungan: merasa tidak aman, khawatir, 
curiga terhadap orang lain, dan merasa 
orang lain mengkritiknya.

f. Ketidakstabilan emosi: tidak toleran atau 
tidak tahan terhadap stres, mudah 
tersinggung, mudah marah, dan sifat-sifat 
lain yang sulit diprediksikan.

g. K e t i d a k s e i m b a n g a n  a n t a r a  
p e r k e m b a n g a n  e m o s i o n a l  d a n  
intelektual. Dampak negatifnya dapat 
berupa mogok belajar, dan bahkan dapat 
memicu kenakalan remaja, tawuran, dan 
lainnya. 

h. Anak tidak dekat dengan orang tua, tidak 
menjadikan orang tua sebagai role model, 
lebih memercayai peer group-nya, 
sehingga mudah terpengaruh oleh 
pergaulan negatif.

Sekolah Juga Harus Berperan

Selain di dalam keluarga, pendidikan 
karakter anak diperoleh di sekolah. 
Walaupun dasar  pendidikan karakter adalah 
keluarga, pendidikan karakter di sekolah 
sangat diperlukan. Adalah fakta bahwa 
kurikulum pendidikan di Indonesia belum 
secara memadai menyentuh aspek karakter. 
Padahal jika Indonesia ingin bangkit dari 
k e t e r p u r u k a n ,   
Indonesia harus 
memperbaiki 
mutu SDM-
n y a .  D a n  
jika itu yang 
diinginkan, 
I n d o n e s i a  
h a r u s  
m e r o m b a k  
s i s t e m  d a n  
praktik pendidikan 
yang ada menjadi pendidikan yang memberi 
porsi memadai bagi pendidikan karakter. 
Pendidikan karakter membangun dan 
mengembangkan kecerdasan emosi dan 
bahkan kecerdasan spiritual anak yang 
merupakan bekal amat penting bagi anak 
dalam menyongsong masa depan, karena 
dengannya seorang anak akan lebih mampu 
menghadapi segala macam tantangan, 
termasuk tantangan untuk berhasil secara 
akademis. 

Pendidikan karakter di sekolah 
harus melibatkan tiga aspek: pengetahuan 
(cognition), perasaan (feeling), dan tindakan 
(act ion ) ,  dan  d i l aksanakan  secara  
berkelanjutan. Tanpa ketiga aspek itu, dan 
jika tidak dilaksanakan secara berkelanjutan, 
pendidikan karakter tidak akan efektif, 
demikian Thomas Lickona. Pendidikan 
karakter di sekolah dapat dikembangkan 
melalui pelbagai kegiatan, antara lain 
manajemen kelas, penegakan disiplin, 
pendampingan/perwalian, pendidikan 
jasmani, pendidikan estetika,  dan 
pengembangan kurikulum secara integral.

Dalam pendidikan karakter,  
lembaga pendidikan membutuhkan sinergi 
dengan lembaga-lembaga lain yang relevan, 
terutama orang tua.  Kalau seorang anak 
mendapatkan pendidikan karakter yang baik 
dari keluarganya, anak tersebut selanjutnya 
akan memiliki karakter yang baik. Namun 
sayang, tidak sedikit orang tua yang lebih 
mementingkan aspek kecerdasan intelektual 
dibandingkan karakter. Tidak sedikit orang 
tua yang kurang berhasil dalam mendidik 
karakter anak-anaknya, entah karena 
kesibukan, atau karena lebih mementingkan 
aspek kognitif anak. 

Di sinilah, yakni di samping dan 
dalam sinergi dengan keluarga, sekolah harus 
berperan dalam membantu membangun 
karakter anak-anak. 

Malang, 20 Mei 2011

* Pdt. Wahju Widajat, M.Min. adalah 

   Pendeta GKJW Jemaat Tulang Bawang, Malang.
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“Sow an act,
and you reap a habit; 

sow a habit,
and you reap a character; 

sow a character,
and you reap a destiny.”

(George Dana
Boardman)

“The essential
thing is not

knowledge, but
character.”

(Joseph Le Conte)
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2
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Pendidikan Karakter
Di  Sekolahku

ada hari Sabtu, kami, siswa-siswi SD Kristen Petra 
13 mengikuti program pendidikan karakter.  
Kami diajak untuk bermain game, aktif dalam P

kegiatan life skill, dan menonton film yang tentunya sangat 
menyenangkan setelah selama lima hari mengikuti pelajaran. Di 
balik game dan film-film yang kami tonton, sebenarnya kami 
belajar tentang nilai-nilai moral yang sangat berguna bagi kami. 
Contohnya, game memetik kecambah. Kami dibagi menjadi 
beberapa kelompok kecil, dan diberi sekantong kecambah untuk 
dipetik akarnya. Wah, wah…! Ternyata sulit juga, ya…! Bagi yang 
belum terbiasa, batang kecambah pun ikut terpetik. Banyak di 
antara kami yang merasa jenuh dan tidak sabar, bahkan ada teman 
kami yang menggunakan gunting untuk memetik akar kecambah 
tersebut. Setelah diingatkan oleh bu guru, eeh… malah 
menggunakan penggaris. “Biar cepat!”, katanya, hehehe… (ini 
cerita Brigitta, temanku di kelas VC ). 

Namun, dari situlah kepatuhan, keuletan, dan kesabaran 
kami diuji. Yes! Akhirnya kami berhasil menyelesaikan tugas yang 
diberikan oleh bu guru. Dari kegiatan tersebut, kami belajar untuk 
setia dalam perkara apa pun, baik yang kecil maupun yang besar, 
seperti yang tertulis dalam Kitab Matius pasal 25:21, “Maka kata 
tuannya itu kepadanya: Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku 
yang baik dan setia; engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan 
memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. 
Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu”. 

      Contoh game menarik lainnya adalah kantin 
kejujuran. Dalam game ini, kami diperbolehkan membawa uang 
secukupnya. Lalu, ibu guru menyediakan permen cokelat 
berbentuk hati sebanyak satu stoples besar, dan kami belajar 
membeli serta mengambil uang kembalian sendiri tanpa dilihat 
oleh ibu guru. Setelah itu, kami menghitung uang hasil penjualan 
permen coklat tersebut bersama-sama. Dan ternyata,  jumlah 
antara permen coklat dengan uang hasil penjualan sesuai. 

Dari game ini, kami belajar untuk bersikap jujur, kapan 
pun, dan di mana pun kami berada. Setelah itu, kami menulis di 
buku “Mirror of Mine”, di kolom personal reflection, tentang apa 
yang didapat dari pembelajaran hari ini, dan menulis janji kami 
untuk menjadi anak yang lebih baik lagi di kolom my commitment.

Saya bangga bersekolah di SD Kristen Petra 13 yang 
memiliki program pendidikan karakter. Semoga kegiatan yang 
bermanfaat ini dapat terus berlangsung, agar dari hari ke hari kami 

dapat tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter 
baik, sehingga bisa diterapkan 

di dalam kehidupan keluarga,  
sekolah, dan masyarakat 

pada umumnya, serta 
untuk kemuliaan 

T u h a n  p a d a  
khususnya.

atasha Clementina dan 
Marthanina Jessica, N

itulah nama kami. Saat ini, kami duduk di 
kelas VC SD Kristen Petra 13, Pondok 
Tjandra Indah, Sidoarjo. Pada tahun ajaran 
2 0 1 0 / 2 0 1 1  i n i ,  s e k o l a h  k a m i  
menyelenggarakan program pendidikan 
karakter kristiani yang dilaksanakan pada setiap 
Sabtu, mulai pukul 07.00- 10.00. Tahun ajaran ini, 
sekolah kami mengangkat tema caring dan trustworthiness. 

Kami paling senang dengan kegiatan ini. Asyik, menarik, seru, 
lucu, dan menyenangkan, itulah yang kami rasakan ketika mengikuti 
kegiatan ini. Kami mendengarkan penjelasan guru, melihat cuplikan 
film, sharing, bermain, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang 
bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Semuanya itu berkaitan 
dengan topik-topik yang  dipilih sesuai dengan tema. 

Awalnya, kami bosan mengikuti kegiatan ini. Tetapi lama-
kelamaan, kami sadar bahwa apa yang disampaikan sangat berguna 
bagi kami. Dengan adanya kegiatan ini, kami menjadi tahu akan hal-hal 
baik yang harus kami lakukan, dan hal-hal tidak baik yang tidak boleh 
kami lakukan. 

Program ini membuat perubahan besar dalam hidup kami. 
Kami sekarang lebih dapat mengontrol emosi. Kami lebih serius ketika 
berdoa, karena kegiatan ini mengingatkan kami akan pengurbanan 
Tuhan Yesus bagi manusia berdosa. Kami menjadi lebih paham tentang 
nilai-nilai kristiani. Kami juga diajar untuk peduli kepada lingkungan dan 
sesama. 

Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah mengajarkan kami 
untuk hidup lebih baik, mengasihi sesama, dan bersyukur atas segala-
galanya melalui sekolah ini. Kami percaya bahwa teman-teman yang 
lain juga bisa berubah menjadi lebih baik. Tetap semangat …!! Pasti kita 
bisa mengubah diri menjadi lebih baik lagi. Bersama Tuhan Yesus, kita 
pasti bisa ...! Kami berharap program ini tetap diadakan pada tahun-
tahun berikutnya. Terima kasih kepada PPPK Petra yang telah 
memprogramkan kegiatan ini. Jayalah terus Petraku sampai selama-
lamanya…! Amin.

Natasha Clementina dan Marthanina Jessica

1.  Para implementer kelas VI 
membuat permainan yang 
menerapkan prinsip setia 
pada hal yang baik secara 
b e r k e l o m p o k .  T i a p  
kelompok diberi empat 
lembar kertas karton 

bergambar telapak kaki yang besar. Tiap kelompok harus berjalan dari 
start sampai finish dengan menapakkan kaki-kaki mereka pada karton 
telapak-telapak karton tersebut. Pemimpin kelompok harus dapat 
memimpin teman-temannya agar kompak dan taat, sehingga bisa sampai 
ke garis finis. Permainan tersebut ternyata sangat seru, dan sesekali 
terjadi selisih pendapat. Tetapi sekali lagi, dengan mengingatkan perlunya 
kesetiaan, semua kelompok dapat melakukan hal tersebut dengan 
maksimal.

2. Hari itu, semua siswa mengikuti kegiatan pendidikan karakter bertema 
“Mengungkapkan Terima Kasih Kepada Sesama”. Para siswa membuat 
kreasi untuk mengungkapkan kasih sayang untuk orang-orang di 
sekitarnya baik di rumah, di sekolah, dan masyarakat yang selalu setia 
mendampingi mereka. 

3. Christianto (VIA) bersama beberapa temannya sedang memberikan 
sembako kepada seorang penarik becak di perempatan Jalan Blimbing.

Jessica Virginta
(VB/35)
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endidikan karakter 
diadakan pada setiap P

Sabtu untuk membangun karakter-
karakter yang baik dalam diri siswa. 
C o n t o h n y a  y a i t u  b a g a i m a n a  
seharusnya berperilaku jujur, setia 
kepada keluarga, dan masih banyak 

lagi. Dalam pendidikan karakter, siswa 
juga berusaha untuk mewujudkan sikap-sikap yang diajarkan. 
Mereka ikut menyanyi dengan sukacita, mendengarkan guru 
dalam menyampaikan materi, dan pada saat menonton film, 
mereka semua terdiam karena memperhatikannya.

Setelah kegiatan kelompok besar, dilanjutkan diskusi 
kelompok, dan siswa juga menuliskan komitmen yang 
membuat dirinya menjadi lebih baik. Dalam kelompok, kami 
mendiskusikan materi yang disediakan oleh sekolah, yaitu 
beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan suatu masalah.

Dari semua kegiatan yang saya alami, saya berharap 
agar pendidikan karakter dapat dilanjutkan, sehingga pribadi 
para siswa dapat berkembang lebih baik di dalam sekolah, 
rumah, maupun di masyarakat.

Doni Wardoyo Sembiring  (VIII-3/24)

Diky Riesky Hariyanto (VII-4/20)

elama ini, saya senang 
b i s a  m e n g i k u t i  S

kegiatan pendidikan karakter, 
karena kegiatan itu mengajarkan 
kepada siswa tentang sopan santun 
dan nilai-nilai hidup,  antara lain: honesty, respect, dan 
responsibility, serta masih banyak lagi pendidikan nilai 
dan moral yang saya dapatkan.

Kegiatan yang dilaksanakan setiap Sabtu ini 
membawa kesan positif bagi saya dan teman-teman di 
sekolah. Kami diajak untuk menyaksikan sebuah film, 
yang di dalamnya terdapat pesan moral yang bagus, yang 
dapat menyadarkan siswa yang selama ini berperilaku 
tidak benar kepada sesamanya. Contohnya film ”Facing 
the Giant”. Dalam film tersebut, ada seorang pelatih 
American football yang dianggap tidak mampu untuk 
melatih timnya. Lalu, dia sadar bahwa perbuatannya 
selama ini sia-sia karena dia tidak berserah kepada 
Tuhan. Dan akhirnya, dia dan timnya berhasil menjadi 
juara American football. Film tersebut adalah film yang 
paling berarti bagi saya. Karena dari film itu, saya 
menyimpulkan bahwa tak ada sesuatu yang berhasil jika 
tidak didasarkan kepada Tuhan.

Pendidikan karakter benar-benar mengubah 
hidup saya dan teman-teman saya. Semoga kegiatan ini 
dapat menjadi tekad PPPK Petra dalam mendidik siswa-
siswinya.

SMP Kristen Petra 3

Siska Hermanto  (VIII-1/18)

enurut saya, kegiatan 
pendidikan karakter yang M

diadakan pada  set iap  Sabtu  
memberikan kesan tersendiri bagi 
saya. Saya dapat mengerti bagaimana 
berempati kepada sesama, setia pada 
Tuhan, dan keluarga, serta mengerti 

prinsip-prinsip hidup yang benar. Selain itu, pada saat 
pendidikan karakter ada penayangan film yang sesuai 
dengan tema. Film yang menceritakan kehidupan sehari-
hari itu membuat saya dapat lebih memahami tentang 
bagaimana kehidupan ini, cara menghadapi berbagai 
permasalahan hidup, serta bersikap yang benar dalam 
kehidupan ini. Pada saat menyaksikan film-film tersebut, 
terkadang saya merasa terharu, bahkan hampir menangis, 
tegang, dan ada kalanya tertawa karena lucu.

Dalam kegiatan pendidikan karakter, saya juga 
dapat berdiskusi dengan teman-teman tentang materi yang 
diajarkan, dan dapat merefleksikan diri serta membuat 
suatu komitmen, sehingga ke depannya saya dapat 
menjalani kehidupan yang lebih baik.

Melalui pendidikan karakter ini, karakter para 
siswa juga benar-benar dibentuk menjadi kuat, mandiri, 
dan takut akan Tuhan. Dengan begitu, para siswa 
diharapkan mampu untuk menghadapi tantangan zaman 
yang tidak mudah, dan bahkan semakin kompleks ini.

Saya merasa mendapat pembekalan yang cukup 
untuk hidup lebih bertanggung jawab, siap menghadapi 
tantangan, dan berani memiliki impian-impian yang besar. 
Sehingga, tak ada sesuatu impian yang mustahil untuk bisa 
diraih, bagaimanapun keadaan kita.
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“Apa Kata Mereka?” “Apa Kata Mereka?” 



ewaktu aku 
t i d u r ,  S

saat aku berjalan, 
d a n  s a a t  a k u  
bertindak, aku tak 
pernah melupakan 
s e s u a t u  y a n g  
menurutku sangat 
penting, yaitu keluarga. 
Entah mengapa aku merasa 
bahwa kami hidup dalam kebahagiaan, saling menguatkan, 
serta melengkapi satu sama lain. Banyak sekali pengalaman 
yang kami rasakan, baik sedih maupun susah. Tak dapat 
kubayangkan bila hidup di dunia ini tanpa mereka.

Hal yang tak pernah kulupakan adalah saat dalam 
keadaan susah. Justru itu saat yang tepat bagi kami untuk saling 
menguatkan satu sama lain, sehingga rasa kekeluargaan itu 
muncul. Dan tentu saja, kami berusaha untuk terus menatap ke 
depan, apa pun yang terjadi. Dan ternyata ... memang Tuhan 
sungguh dahsyat, ia selalu menyediakan jalan keluar.

Saat kami merasa bahagia, kami mengekspresikannya 
dalam seutas senyuman. Namun, itu pun sudah cukup untuk 
menunjukkan kebahagiaan. Saat kami merayakan ulang tahun 
dengan sederhana pun, terasa sangat menyenangkan. Rasa 
kebersamaan itu muncul tanpa bisa dibendung. Dan hal itu 
diperkuat saat kami duduk, berdoa, dan makan bersama. Hal-
hal seperti itu tidak dapat kami lupakan. Sungguh bahagianya 
hidup dalam sebuah keluarga.

Pernahkah 'kau sejenak duduk 
dan berpikir tentang mereka?

Pernahkah 'kau sejenak mengerti 
akan kehadirannya?

Pernahkah 'kau sejenak bersuka dengan mereka?
Atau, semua itu belum pernah 'kau lakukan ?

Bersukalah bahwa 'kau telah menghargainya
Dan, bersedihlah bahwa 'kau telah melupakannya

Namun satu yang perlu kamu tahu
Keluarga selalu berbicara tentang cinta dan kesetiaan

Cinta yang keluarga berikan amatlah berharga melebihi 
dunia ini

Jangan pernah 'kau mencari cinta karena cinta tak kan 
pergi

Tetapi dentangkanlah cinta

Kesetiaan dengan keluarga adalah harta yang tak pernah 
terpikirkan

Harta yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam
Bangunlah dan pertahankan tembok cinta

Ayah, adalah kata yang paling lembut dan berwibawa
Ibu, adalah kata paling indah yang pernah keluar dari 

mulut sebuah keluarga
Hanya cinta kasih seorang anak kepada orang tuanyalah 

Yang bisa mempersatukan cinta dan kesetiaan        

Sayap Cinta
Mengepakkan Kesetiaan

Sayap Cinta
Mengepakkan Kesetiaan

Sarah Azaliah Karsa

SMILE WITH FAMILY

Sarah Azaliah Karsa

SMP Kristen Petra 4
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Komitmen salah satu siswa 

SMP Kristen Petra 4

Materi : 
”Berani Berkata 

dan Bertindak Benar”

emahaman materi penting  
bagi pembentukan  

karakter siswa. Tetapi, yang P
lebih penting adalah bagaimana 

penerapan dalam perbuatan nyata 
dari apa yang dipahami.



SMA Kristen Petra 3

1

Pendidikan
Karakter KristianiKarakter Kristiani

1. Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, 

Fransiska, siswi kelas X-1 SMA Kristen Petra 3, 

membagikan bunga kepada orang tua murid, sesaat 

setelah mereka mengantarkan anak ke sekolah.

2. Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, 

Michael, siswa kelas XI IPA SMA Kristen Petra 3, 

membagikan bunga kepada orang tua siswa yang 

mengantarkan anaknya ke sekolah.

3. Karya-karya para siswa SMA Kristen Petra 3 dalam 

bentuk esai dan gambar yang bertemakan tentang 

lingkungan.

4. Go Green, karya siswa kelas X-3 SMA Kristen Petra 3 

dalam bentuk narasi yang bertemakan tentang 

lingkungan hidup.

KETERANGAN FOTO

3
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1.  Melalui Pendidikan Karakter ini, saya 
dibina terus agar mempunyai 
kepribadian yang baik. Ini akan sangat 
membantu saya untuk terjun di 
masyarakat kelak, bukan hanya pintar 
dalam akademik saja, tetapi juga 
berkepribadian baik.

2. Pendidikan Karakter ini tidaklah 
monoton yang hanya berupa 

ceramah, tetapi diaplikasikan melalui 
film-film yang mengandung maksud dari tema itu. Dengan 
demikian, lebih mudah bagi saya dan teman-teman untuk 
mencerna maksud atau pesan dari setiap tema yang 
diberikan.

3. Forum diskusi pada Pendidikan Karakter juga sangatlah 
bermanfaat. Saya diajak untuk berpikir dan diskusi tentang 
maksud dan pesan dari tema per minggunya. Selain itu, saya 
juga diajak untuk melihat keadaan realitas dunia saat ini 
(bagaimana manusia zaman sekarang, dan sikap saya yang 
hidup di tengah lingkungan seperti itu). Dalam forum ini, 
saya juga diminta untuk menuliskan komitmen pribadi saya. 
Ini lebih membuat kita menguasai tema tersebut, dan saya 
harus bertanggung jawab pada komitmen saya.

4. Pada minggu-minggu tertentu dalam kegiatan Pendidikan 
Karakter Kristiani, saya juga diajak untuk ikut dalam 
perjamuan kasih. Dan ada kalanya, 
setiap kelas diperintahkan untuk 
membuat suatu mading atau karya 
lain. Hal ini juga bisa mempererat 
hubungan persaudaraan dalam kelas 
itu.

4
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alam rangka menanamkan nilai tersebut, siswa dimotivasi untuk melakukan suatu 
aksi dalam bentuk perjamuan kasih. Siswa diberi tugas D

untuk membawa makanan, yang kemudian dibagikan kepada teman-
teman dan orang lain yang ada di sekolah. Di samping itu, para siswa juga 
dibimbing untuk membuat sesuatu (paket, tulisan, puisi, dan 
sebagainya) yang kemudian dibagikan kepada orang-orang di sekitar 
siswa, baik di sekolah maupun di rumah.

Dengan kegiatan ini, siswa diajak untuk lebih memahami 
makna sesama bagi kehidupan para siswa. Ada pribadi-pribadi yang 
selama ini mungkin kurang diperhatikan oleh para siswa (pesuruh, 
satpam, TU, sopir pribadi, pembantu rumah tangga, dan sebagainya), 
padahal mereka memiliki kontribusi yang besar atas keberhasilan para siswa, termasuk keluarga para 
siswa.

1
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SMA Kristen Petra 5
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dapaCinta      Lingkungan 

Mengasihi Sesama

Keterangan Foto :
1. Para siswa sedang membuat kartu ucapan, tulisan, puisi, ataupun 

menghias kue kering yang nantinya akan diberikan kepada “orang-
orang yang terlupakan” (misalnya: pesuruh, pegawai kantin, dan lain-
lain) sebagai bentuk kepedulian mereka kepada sesama.

2. Sebagai ungkapan terima kasih, siswa memberikan bingkisan disertai 
dengan kartu ucapan kepada salah satu karyawan di SMAK Petra 5. 

3. Siswa mengungkapkan rasa terima kasih kepada ibu-ibu pegawai 
kantin sekolah dengan menyerahkan bingkisan kepada mereka. 

2

alah satu tema yang diangkat dalam 
pendidikan karakter kristiani adalah “Cinta Spada Lingkungan”. Kegiatan yang dilakukan 

oleh siswa adalah membuat majalah dinding. Persiapan 
dilakukan mulai dari rumah, dengan membawa bahan-
bahan yang ramah lingkungan. Dengan kreativitas yang 
tinggi, para siswa menuangkan ide, angan, harapan, dan 
rasa cinta lingkungan, dalam bentuk majalah dinding. 

Setelah mengikuti kegiatan ini, para siswa 
diharapkan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-
hari, misalnya: membuang sampah pada tempatnya, 
menjaga kebersihan lingkungan, baik di sekolah maupun 
di rumah.

Yohana Sabrina S.  (XII IPA 3)

TurningPoint
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Hasil karya siswa yang 
d i w u j u d k a n  d a l a m  
bentuk majalah dinding


