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Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau 
pembelajaran daring menjadi opsi utama 
selama masa pandemi virus Korona masih 
merebak di Indonesia. Kegiatan PJJ ini tentu 
sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan, 
khususnya guru dan siswa. Guru dan siswa 
melakukan kegiatan belajar-mengajar di rumah 
masing-masing tanpa melalui tatap muka secara 
langsung. 

Nah, sobat Arba’a yang perlu dipahami adalah 
PJJ semestinya memang tak cuma dimaknai 
sebagai belajar secara daring. Dalam artian, jika 
tidak ada jaringan internet lantas tidak bisa belajar 
atau belajarnya tidak maksimal. Belajar tetap harus 
dilaksanakan dimanapun, kapanpun, dan dalam 
kondisi apapun.

Memang sedikit terasa bosan saat 
pembelajaran daring, sebab kalian tidak bisa 
langsung bertemu dengan guru dan teman-teman, 
namun percayalah semua demi kemaslahatan 

bersama. Dengan cara ini, kalian membantu 
memutus mata rantai penyebaran virus, dengan 
harapan kondisi akan kembali seperti sedia kala. 
Meski hanya bisa bertemu dan berkomunikasi lewat 
dunia maya, zoom meeting, whatsApp, dan google 
classroom, namun jadikan itu sebagai motivasi agar 
lebih semangat belajar.

Yang perlu diingat, menuntut ilmu itu wajib 
bagi setiap orang islam, “thalabul ‘ilmi faridlatun ‘ala 
kulli muslim”. Karena 
itu wajib bagi kita 
sebagai orang Islam 
untuk terus belajar. 
Masa depan umat dan 
bangsa ada di pundak 
kalian, sebagai 
kader penerus 
perjuangan 
persyarikatan 
dan bangsa. 
Semangat! [*]

PJJ Suatu Keniscayaan

Content
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Semangat Prestasi Tiada Henti

Assalamu’alaikum. Saya Nabila kelas III-G Doha.  
Saya ingin bertanya bagaimana caranya membuat 
cerpen di Arba’a agar teman-teman bisa 
membaca cerita saya di Arba’a?

Wa’alaikumussalam Nabila. Arba’a sangat senang 
menerima tulisan siswa kreatif sepertimu. Kirim 
tulisanmu ke salah satu tim Arba’a atau bisa juga 
melalui wali kelasmu, ya. 

Assalamu’alikum, 
Arba’a saya Daffa Azizan kelas V-E 
Copenhagen. Aku ingin di Arba’a 

ditambah cerita nabi dan sahabat-
sahabat nabi. Sekian dulu ya. 

Assalamu’alikum.

Wa’alaikumussalam, anak salih. Arba’a 
punya rubrik tarikh yang artinya sejarah. 

Berisi tentang kisah nabi dan sahabat-
sahabatnya yang dapat kita 

teladani. Semoga Daffa makin 
rajin membacanya, ya.

 Assalamualaikum Arba’a. Aku 
Sulthan Rizky Al-Falah kelas 

VI-E Ottawa. Boleh tidak ditambah 
rubrik mata pelajaran Bahasa Arab dan 
Bahasa Jawa secara rutin? Hal ini untuk 
menambah ilmu pengetahuan siswa 
Mudipat dalam pelajaran tersebut.

Wa’alaikumussalam, Sulthan. Terima 
kasih masukannya. Sementara Arba’a 
punya English-Arabic corner. Insya Allah 
masukan akan ditampung oleh tim 
redaksi.

 Surat 
Pembaca



“Pendidikan bukan 
persoalan menghabiskan 

kurikulum dan mata pelajaran, 
melainkan tentang pembiasaan 
akhlak mulia serta menemukan 

dan mengembangkan potensi 
terbaik peserta didik.”

Tantangan proses 
pembelajaran di masa 
pandemi Covid-19 masih 

terus berlanjut. Institusi sekolah 
melalui para guru dan tenaga 
kependidikan (GTK) dituntut untuk 
terus memacu daya kreativitasnya 
guna mewujudkan proses 
pembelajaran yang bermutu.

Tak hanya soal mutu, karena 
situasi tatanan kenormalan baru 
di mana pembelajaran masih 
dilakukan secara jarak jauh (PJJ), 
maka para guru sebagai ujung 
tombak proses pembelajaran juga 
diharapkan dapat menyajikan 
kelas pembelajaran yang 
entertaining untuk mengantisipasi 
kebosanan peserta didik.

Pun demikian, sekalipun 
pembelajaran belum dapat 
dilaksanakan secara tatap 
muka, berbagai target positif 
pembelajaran juga harus 
tetap dicapai, baik pada aspek 

akademik maupun non-
akademik. Aspek non-akademik 
dimaksud meliputi pendidikan 
keagamaan, penguatan karakter, 
dan pengembangan soft skill/
life skill. 

Target aspek non-akademik 
penting dicapai mengingat 
proses pembelajaran tak 
sekadar pengejawantahan 
kurikulum dan menuntaskan 
transfer pengetahuan. Namun, 
juga tentang pembiasaan  
karakter positif (akhlak mulia) 
serta proses menemukan dan 
mengembangkan potensi 
peserta didik.

Berbagai keterbatasan yang 
meliputi masa PJJ diharapkan tidak 
membatasi dalam proses transfer 
of values kepada peserta didik. 
Sebagai contoh sederhana namun 
fundamental adalah pembinaan 

dan monitoring pelaksanaan 
ibadah peserta didik di rumah, 
terutama dalam pembiasaan 
shalat lima waktu dan membaca 
al-Quran.

Sekalipun tidak maksimal 
karena kegiatan ekstrakurikuler 
tidak dapat dilaksanakan secara 
langsung, pembinaan soft skill/life 
skill juga harus diperhatikan. Pada 
aspek ini, potensi peserta didik 
dapat diasah melalui berbagai 
program yang dapat mendorong 
kreativitas mereka melalui 
penugasan maupun perlombaan 
di internal kelas/sekolah. Kegiatan 
seperti itu di Mudipat biasa 
disebut dengan learning by festival.

Capaian Keren di Masa Pandemi
Muhammad Syaikhul Islam, MHI

Kepala SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya
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Alhamdulillah, keluarga besar 
Sekolah Teladan Nasional terus 
bersyukur atas segala karunia 
nikmat yang luar biasa dari 
Allah SWT pada masa pandemi 
ini. Berbagai kelancaran proses 
pembelajaran dan capaian ragam 
prestasi dapat diraih berkat 
soliditas dan kerjasama tim, serta 
dukungan dari berbagai pihak, 
khususnya Pimpinan Persyarikatan 
dan orang tua peserta didik. 
Berikut beberapa hal baik yang 
ingin kami bagi kepada pembaca.

Pertama, sukses kegiatan 
Topping Off pembangunan 
gedung baru The Ahmad Dahlan 
Plaza (ADP) bersama Menko 
Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan RI Prof. Dr. Muhadjir 
Effendy, MAP. Sukses acara ini 
sekaligus menjadi catatan rekor 
baru sekolah di mana program 
sekolah dapat dihadiri secara 
langsung oleh tokoh sekaliber 
menteri. 

Kedua, launching 8 buku 
karya peserta didik dan guru. 
Meski PJJ, peserta didik dan guru 
tetap produktif dalam karya 
literasi. 8 karya buku antologi 
yang berisi kumpulan cerpen, 
puisi, pantun, dan juga kisah-
kisah hikmah kehidupan menjadi 
penanda penting bahwa program 
literasi di sekolah berjalan dengan 
baik.

Ketiga, capaian luar biasa 
prestasi peserta didik. Meski di 
masa PJJ, raihan prestasi duta-duta 

perlombaan/olimpiade Mudipat 
malah meroket. Keterbatasan 
pembinaan tatap muka tidak 
mengurangi prestasi mereka. 
Para duta tersebut menorehkan 
prestasi membanggakan pada 
berbagai ajang bergengsi tingkat 
nasional dan internasional di 
bidang Robotika, Matematika, 
Sains, Menulis, dan Bahasa Inggris.

Berbagai prestasi tersebut 
tentu tidak diraih dengan mudah, 
melainkan dengan kesungguhan 
pembinaan, keseriusan para duta 

menyiapkan diri, dan 
kerjasama seluruh 

tim dan wali 
peserta 
didik. 

Prestasi 

yang 
ada 
juga menjadi 
legitimasi Sekolah 
Teladan Nasional ini 
mampu bertahan dengan baik 
dalam situasi apapun.

Keempat, kanal YouTube 
MudipatTV terus berkembang 
dengan performa yang 

menggembirakan. MudipatTV 
menjadi media paling efektif untuk 
mendukung proses pembelajaran 
sekaligus juga sebagai media 
branding dan publikasi sekolah. 
Keseriusan kru MudipatTV yang 
terus memosting ragam tayangan 
bermakna mendapat atensi baik 
dari pemirsa (viewer). Hingga 
Desember 2020, jumlah Subscriber 
(pelanggan) mencapai 12.000.

Kelima, Penerimaan Peserta 
Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 
2021/2022 telah di-kick off pada 
September 2020. Hingga periode 
pendaftaran Desember 2020 
tercatat 170 peserta didik telah 
diterima. Adapun pagu yang 
tersedia sebanyak 252 peserta 
didik untuk proyeksi Program 

Reguler dan Cambridge 
International Program (CIP). [*]
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Tomorrow is Today

Virus Korona sudah hampir 8 
bulan melanda Indonesia. 
Untuk mencegah penularan 

maka pemerintah mengeluarkan 
kebijakan BDR (belajar dari rumah) 
untuk siswa dari tingkat sekolah 
dasar sampai perguruan tinggi.

Karena siswa harus belajar 
dari rumah maka sekolah 
menerapkan pendidikan jarak 
jauh (PJJ). PJJ adalah pendidikan 
formal berbasis lembaga dimana 
peserta didik dan instrukturnya 
berada di lokasi terpisah, 
sehingga memerlukan sistem 
telekomunikasi interaktif untuk 
menghubungkan keduanya 
dan berbagai sumber daya 
yang diperlukan didalamnya. 
Pembelajaran elektronik 
(e-learning) atau pembelajaran 
daring (online) merupakan bagian 
dari PJJ yang menggabungkan 
teknologi elektronika dan 
teknologi berbasis internet.

Banyaknya perubahan 
yang terjadi dalam tatanan 
masyarakat dikarenakan pandemi 
Covid-19. Kita dipaksa 
untuk melakukan 
adaptasi disegala segi 
kehidupan. Misalnya 
dengan menerapkan 
kebiasaan-kebiasaan baru 
seperti mencuci tangan, 
memakai masker, dan selalu 
menjaga jarak dengan orang 
lain. Demikian juga di dunia 
pendidikan, kemajuan 
yang terjadi dalam dunia 
teknologi komunikasi dan 
informasi memunculkan 
peluang dan sekaligus 

tantangan baru dalam dunia 
pendidikan.

Menurut Clark Gilbert 
dan Joseph L. Bower jika kita 
melihat perubahan sebagai 
suatu ancaman, kita cenderung 
bereakasi defensif. Namun 
jika kita melihat perubahan 
sebagai sebuah kesempatan, 
kita cenderung lebih cermat dan 
beralasan dalam merespon. Oleh 
sebab itu SD Muhammadiyah 4 
Surabaya menyadari perubahan 
tersebut sebagai peluang.

Peluang  tersebut antara 
lain, besarnya kepercayaan 
masyarakat terhadap SD Mudipat 
memungkinkan memiliki 
siswa yang berada di luar kota 
Surabaya, bahkan di luar negeri. 
PJJ membuat akses yang lebih 
luas pada konten multimedia, 
dan perkembangan metode 
pembelajaran baru yang tidak 
dibatasi oleh ruang dan waktu 
memungkinkan lembaga 
pendidikan meluaskan jangkauan 

pendidikannya. 

Pendidikan jarak jauh yang  
efektif di era new normal ini adalah 
peluang sekaligus tantangan 
bagi seluruh intitusi pendidikan. 
Dengan didukung kemajuan 
teknologi dengan beragam 
inovasi digital mengharuskan 
penyelenggara pendidikan untuk 
terus menyesuaikan infrastruktur 
pendidikan dengan teknologi 
baru. 

SD Mudipat sebagai the 
truly 21th century school  selalu 
melakukan beragam inovasi mulai 
dari infrastruktur dan teknologi 
pendidikan serta pengembangan 
kapasitas guru untuk mewujudkan 
cita-cita tersebut. Menyadari tugas 
dan fungsi pendidikan untuk 
menyiapkan generasi unggulan di 
masa yang akan datang. Tomorrow 
is now yang berarti nilai-nilai 
pendidikan yang kita tanamkan 
saat ini akan membentuk generasi 
yang akan datang. (Novi)
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Apa yang dilakukan 
Rosmanina Afiyah Rahma 
ini sebetulnya biasa 

saja. Siswi kelas I di sebuah MI 
Muhammadiyah di kawasan 
Jombang, Jawa Timur, itu hampir 
tiap hari membantu ibunya bersih-
bersih rumah. ”Kadang menyapu, 
membersihkan kaca, padahal 
biasanya tidak pernah mau. Karena 
ini tugas dari sekolah, dia mau dan 
bersemangat,” kata Wiwik, ibunya, 
sebagaimana pernah dikisahkan 
Klikmu.co (17/9/2020). 

Kondisi pandemilah yang 
membuat tugas sekolah yang 
awalnya diberikan ke siswa tiap 
pekan dengan nama weekend 
homework itu menjadi tiap hari. 
Sekolah menamainya character 
building dan spiritual building.

Ya, Pembelajaran Jarak 
Jauh (PJJ) imbas dari pandemi 
semestinya memang tak cuma 
dimaknai sebagai belajar secara 
daring. Dalam artian, jika tidak ada 

jaringan, khususnya internet, lantas 
tidak bisa belajar. Atau, belajarnya 
tidak maksimal. Jika demikian, 
Pembelajaran Jarak Jauh di pelosok 
desa nun jauh di sana tak menemui 
ujungnya akibat terkendala 
jaringan.

Semua Tempat Adalah Sekolah
Ki Hadjar Dewantara 

bilang: semua orang adalah 
murid, semua orang adalah guru, 
dan semua tempat adalah sekolah. 
Dalam konteks pandemi Covid-19 
yang membuat dunia pendidikan 
sempat lintang pukang ini, segala 
hal dapat digunakan sebagai 
media belajar. Rumah pun, dengan 
demikian, bisa dipakai untuk 
tempat belajar. Dengan demikian 
pula, orang tua bisa berperan 
sebagai guru.

Ki Hadjar Dewantara juga 
mencetuskan apa yang disebut 
sebagai ”tri pusat pendidikan”. 
Sebuah sistem pendidikan yang 
melibatkan alam keluarga, alam 
perguruan, dan alam masyarakat 
untuk membentuk manusia-
manusia unggul, berbudi, dan 
cerdas secara lahir maupun batin. 
Kita berharap kelak pembelajaran 
jarak jauh ini menjadi semacam 

pintu gerbang 
untuk menuju 
pendidikan yang 
diidamkan Bapak 
Pendidikan itu.

Internet 
memang sebuah 
keniscayaan di era 
Revolusi Industri 
4.0 ini. Apalagi bagi 

generasi alfa yang kelahirannya 
dibarengi dengan membanjirnya 
internet. Maka, internet menjadi 
penyokong ilmu yang diajarkan 
guru. Ya, tapi sebatas penyokong, 
penopang, suplemen. Sebab, 
internet tidak akan pernah benar-
benar bisa menggantikan peran 
guru dalam membentuk karakter 
murid.

Karena itu, di masa pandemi 
ini, ketika guru memberikan tugas 
sekolah kepada murid, itu tak 
lain mesti dikontekstualisasikan 
dengan aktivitas mereka di 
rumah. Yang dilakukan sekolah 
terhadap Rosmanina tadi salah satu 
contohnya. Dia membantu sang ibu 
menyelesaikan pekerjaan rumah. 

Oleh karena itu, pembelajaran 
yang dialihkan ke rumah itu 
janganlah lantas menurunkan 
kualitas belajar anak. Guru harus 
bisa menjadikan, saya kutip lagi 
kata Ki Hadjar Dewantara, setiap 
tempat sebagai sekolah. Tak 
terkecuali rumah. Malah, sekali 
dayung, dua-tiga pulau terlampaui. 
Sekali membantu mencuci piring, 
menyapu rumah, mengepel 
halaman, memasak, dan mencuci 
pakaian, dalam satu waktu mereka 
tak hanya mendapat penilaian dari 
guru. Tetapi sekaligus meringankan 
beban orang tua di rumah. Dengan 
begitu, tercapai pula pendidikan 
karakter yang digaung-gemakan 
sejak lama itu. Blessing in disguise!

Perlu Pendekatan Kultural
Sementara itu, Sekretaris 

Umum PP Muhammadiyah, Prof. 
Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., mengatakan 
bahwa pembelajaan jarak jauh, 
khususnya di era pandemi Covid-19 
ini, memerlukan pendekatan 
kultural. ”Yakni pendekatan pada 
murid berbasis value yang mindful, 
meaningful, dan joyful,” ujarnya 

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) 
Tak Cuma Soal Belajar Daring
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dalam webinar Majelis Pendidikan 
Dasar dan Menengah (Dikdasmen) 
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah 
(PWM) Jatim, Kamis (17/9/2020), 
sebagaimana diberitakan PWMU.
CO.

”Keterbatasan tidak 
boleh dijadikan alasan untuk 
menurunkan mutu dan kualitas. 
Keterbatasan harus bisa menjadi 
bagian dari peluang untuk bisa 
menemukan hal-hal baru, yang 
mungkin bisa menjadi model 
pembelajaran setelah Covid-19 ini 
berakhir,” lanjut guru besar bidang 
ilmu Pendidikan Agama Islam UIN 
Syarif Hidayatullah tersebut.

Menurut Abdul Mu’ti, 
pendekatan yang bersifat kultural 
itu berupaya mendekatkan murid 
dengan value atau nilai yang 
dimiliki. Selain itu, mereka mesti 
memahami nilai yang berkembang 
di masyarakat, khususnya tempat 
mereka berkediaman. ”Edaran 
Mendikud bisa menjadi salah satu 
contoh kegiatan sehari-hari bisa 
menjadi bagian dari kurikulum. 
Jadi, bagaimana agar murid-murid 
tetap bisa belajar dengan kegiatan 
sehari-hari. Aktivitas di rumah 
bisa menjadi pembelajaran kalau 
diarahkan guru-guru dengan 
perencanaan yang baik,” paparnya.

Ya, sebelumnya, Kemendikbud 
menyampaikan pedoman 
penyelenggaraan belajar dari 
rumah dalam masa darurat 
penyebaran Covid-19. Hal itu 
tertuang dalam Surat Edaran 
Nomor 15 Tahun 2020.

Staf Ahli Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Bidang 
Regulasi, Chatarina Muliana 
Girsang, menjelaskan, kegiatan 
belajar dari rumah (BDR) atau 
pembelajaran jarak jauh (PJJ) 
dilaksanakan untuk memberikan 
pengalaman belajar yang 

bermakna bagi peserta didik, tanpa 
terbebani tuntutan menuntaskan 
seluruh capaian kurikulum, serta 
difokuskan pada pendidikan 
kecakapan hidup. ”Materi 
pembelajaran bersifat inklusif 
sesuai dengan usia dan jenjang 
pendidikan, konteks budaya, 
karakter, dan jenis kekhususan 
peserta didik,” katanya. 

Chatarina menambahkan, 
aktivitas dan penugasan BDR atau 
PJJ dapat bervariasi antardaerah, 
satuan pendidikan, dan peserta 
didik sesuai dengan minat dan 
kondisi masing-masing. ”Hasil 
belajar peserta didik selama BDR 
diberi umpan balik yang bersifat 
kualitatif dan berguna dari guru 
tanpa diharuskan memberi 
skor/nilai kuantitatif. Selain itu, 
mengedapankan pola interaksi 
dan komunikasi yang positif antara 
guru dan orang tua,” terangnya.

Ada empat poin yang 
dicanangkan Kemendikbud 
terkait dengan belajar dari rumah 
(BDR) atau pembelajaran jarak 
jauh (PJJ). Pertama, BDR melalui 
pembelajaran daring/jarak jauh 
dilaksanakan untuk memberikan 
pengalaman yang bermakna bagi 
siswa, tanpa terbebani tuntutan 
menuntaskan seluruh capaian 
kurikulum untuk kenaikan kelas 
maupun kelulusan. Kedua, BDR 
dapat difokuskan pada pendidikan 
kecakapan hidup, antara lain 
mengenai pandemi Covid-19. 
Ketiga, aktivitas dan tugas BDR 
dapat bervariasi, sesuai dengan 
minat dan kondisi masing-masing, 
termasuk mempertimbangkan 
akses/belajar di rumah. Keempat, 
bukti atau produk BDR diberi 
umpan balik yang bersifat kualitatif 
dan berguna dari guru, tanpa 
diharuskan memberi skor nilai/
kuantitatif.

Karena itu, menerjemahkan 
kehendak Kemendikbud di atas, 
Abdul Mu’ti mengatakan bahwa 
kegiatan sehari-hari murid bisa 
menjadi bagian dari kurikulum. 
Anak-anak mengerjakan tugas 
dari sekolah secara sadar, tanpa 
ada paksaan. Itulah yang disebut 
mindful. Kesadaran itu akan timbul 
jika dibiasakan secara tulus dan 
ikhlas. ”Tidak ada seseorang yang 
merasa tidak bermakna atau 
tidak dianggap keberadaannya,” 
tegasnya. 

Di samping mindful, PJJ mesti 
tetap meaningful alias punya 
makna. ”Karena apa yang mereka 
lakukan dan pelajari itu mungkin 
bisa mereka terapkan dalam 
kehidupan sehari-hari. Walaupun 
dalam lingkup keterbatasan fisik 
yang saat ini memang harus kita 
patuhi,” jabarnya.

Terakhir, dengan mindful 
dan meaningful tadi, murid akan 
menjalani pembelajaran yang 
joyful. Ya, pada akhirnya harus 
menyenangkan. Syaratnya, 
guru juga mesti merancang 
pembelajaran dalam berbagai 
bentuk yang kreatif dan inovatif. 
Kreatif dan inovatif tidak melulu 
seturut dengan canggihnya HP dan 
kuatnya jaringan. Yang penting, 
ada keinginan untuk menawarkan 
pembelajaran yang membuat 
murid sadar, bermakna, dan 
bergembira.

Dalam kondisi darurat, 
Timun Emas melemparkan bekal 
terakhir yang dimilikinya: terasi. 
Jadilah danau lumpur dan Buto 
Ijo tenggelam di dalamnya. Timun 
Emas pun selamat. Dalam kondisi 
kepepet (baca: PJJ akibat pandemi), 
saya yakin para guru, murid, dan 
orang tua juga mampu melahirkan 
model pembelajaran yang tak 
ternilai itu. [Achmad San]
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Pembelajaran daring menurut 
sebagian orang tua itu 
mengasikkan, tetapi tidak 

sedikit orang tua yang menyatakan 
merepotkan, menjengkelkan, 
menyusahkan bahkan kantong 
bisa bolong alias uang belanja 
tersita untuk membeli pulsa. 
Pembelajaran daring merupakan 
pembelajaran tanpa tatap muka 
secara langsung antara guru dan 
siwa, tetapi dilakukan melalui 
online. Ini merupakan  pembelajaran 
yang menggunakan model 
interaktif berbasis internet dan 
Learning Manajemen System (LMS). 
Pembelajaran daring dilakukan 
selama ini secara interaktif 
seperti Zoom, Google Meet, video 
conference, e-learning atau distance 
learning. 

Semenjak  bulan Desember 
2019 dunia dihebohkan dengan 
hadirnya Coronavirus. Pandemi 
Covid-19 yang melanda seluruh 
masyarakat dunia, berawal dari 
sebuah kota di Wuhan Tiongkok 
yang menyebar secara luas hampir 
di seluruh belahan dunia, tak 
terkecuali Indonesia. Penyebarannya 
yang masif dan relatif cepat 
membuat orang-orang menjadi ciut 
dan takut. Semua orang terpaksa 
harus berdiam diri di rumah demi 
memutus rantai penularan Covid-19. 
Agenda-agenda massa dikurangi 
bahkan dihilangkan, maka istilah 
work from home (WFH) jadi populer. 

Dampak yang luar biasa ini 
mampu mengubah  tatanan baru 

pola kehidupan manusia di seluruh 
dunia termasuk di Indonesia, 
termasuk pada dunia pendidikan. 
Pembelajaran tanpa tatap muka 
secara langsung antara guru dan 
siswa tetapi dilakukan melalui 
online menjadi kebutuhan. Guru 
harus memastikan kegiatan belajar 
mengajar tetap berjalan, meskipun 
siswa berada di rumah.

 Solusinya, guru dituntut dapat 
mendesain media pembelajaran 
yang menarik 
sebagai 

inovasi dengan 
memanfaatkan media daring 
(online). Kunci keberhasilan 
pembelajaran daring terletak pada 
kreativitas guru dalam menyajikan 
materi pembelajaran. Jika kreativitas 
pembelajaran tidak dapat dilakukan 
oleh guru dengan baik dan menarik, 
maka sangat dimungkinkan siswa 
akan menjadi jemu dan malas 
belajar dengan model daring ini.   
Kreatifitas guru dapat memotivasi 
siswanya untuk tetap semangat dan 
tidak menjadi beban psikis. 

Pembelajaran berbasis online 
sepertinya menyadarkan kepada 
guru agar paham bahwa gaya 
belajar siswa  berbeda-beda,  ada 
yang senang dengan pembelajaran 
melalui media video, audio, dan 
membaca buku. Setiap siswa 
memang memiliki gaya belajar 
(Learning Styles) yang berbeda 
antara siswa yang satu dengan 
siswa yang lainnya. Oleh karena 
itu, guru juga harus menyediakan 
banyak pilihan sesuai dengan yang 
diinginkan oleh siswa. Pembelajaran 
berbasis online juga mengingatkan 
kembali kepada guru, siswa dan 
orang tua bahwa  pembelajaran itu 
tidak sekedar tatap muka, tetapi 
juga dapat dilakukan pembelajaran 

jarak jauh (PJJ), mandiri dan 
kolaboratif. Bahwa untuk belajar 
itu siswa tidak harus datang ke 
sekolah, tetapi belajar dapat 
dilakukan dimana saja dan 

kapan saja. 
Kreativitas guru memang 

ditantang dalam mengelola 
pembelajaran daring ini, ada 
beberapa strategi yang dapat 
ditawarkan agar pembelajaran 
dapat menjadi lebih mengasikan, 
diantaranya adalah pertama jadikan 
mata pelajaran yang diajarkan 
sebagai alat, bukan hanya sekadar 
tujuan. Kedua  jadikan siswa sebagai 
pemain utama dalam pembelajaran 
daring, seperti model pembelajaran 
Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), 
ketiga balik pola pembelajaran 
Flipped Classroom, yang merupakan 

E-Learning Sebuah Model 
Pembelajaran di Era Digital

Dr. H. Mulyana, M.Psi.
Ketua LPP SD Muhammadiyah 4 

Pucang Surabaya

“Ma….Mama…ayoo dong Ma….temani aku belajar daring, aku takut,” celoteh 
Anessa Yovan Pakrit Masdalina siswa kelas I Sekolah Dasar Teladan Nasional, 

yang pagi itu mengikuti belajar tematik secara daring. “Sebentar, Mama masih 
menggoreng tempe, nanti tempenya gosong,” jawab Mamanya di dapur.
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metode pembelajaran yang 
membalik metode tradisional, yang 
biasanya materi diberikan oleh guru 
di kelas dan siswa mengerjakan 
tugas di rumah. Keempat guru harus 
dapat menjadi curator content dan 
kelima perlu ada elaborasi alama 
tatap maya atau daring. 

Pembelajaran daring, 
pembelajaran online atau E-learning 
sebenarnya  sudah lama ada dan 
diterapkan sebagai salah satu 
daya dukung dalam pendidikan. 
Pada tahun 1960-an sudah dikenal 
adanya Programmed Logic for 
Automatic Teaching Operations, yaitu 
pembelajaran yang memanfaatkan 
sistem instruksi berbasis computer 
(Computer Assisted Instruction) 
di Universitas Ilionis. Dalam 
perkembangannya kemudian 
muncul berbagai aplikasi berbasis 
komputer seperti Computer 
Based Instruction (CBI), Learning 
Management System (LMS), dan 
terbaru ini digabungkan lagi dengan 
Social Network Learning (SNL) yang 
mengaitkan berbagai media sosial 
dalam pembelajaran. 

Kedepan, sepertinya 
pembelajaran model daring 
akan menjadi sebuah model 
pembelajaran yang dinilai paling 
efektif. PJJ telah diatur dalam 
Undang-undang Republik Indonesia 
No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. Rumusan 
Pendidikan Jarak Jauh (RPJJ) 
dapat dilihat pada BAB VI, Jalur, 
Jenjang dan jenis pendidikan pada 
bagian kesepuluh. Pendidikan 
Jarak Jauh (PJJ) pada pasal 31 
berbunyi: (1) Pendidikan Jarak Jauh 
diselenggarakan pada semua jalur 
jenjang dan jenis pendidikan; (2) 
Pendidikan jarak jauh berfungsi 
memberikan layanan pendidikan 
kepada kelompok masyarakat yang 
tidak dapat mengikuti pendidikan 
secara tatap muka atau reguler; (3) 
pendidikan jarak jauh diberikan 

dalam berbagai bentuk, modus, dan 
cakupan yang didukung oleh sarana 
dan layanan belajar serta sistem 
penilaian yang menjamin mutu 
lulusan, sesuai dengan standard 
nasional pendidikan.

E-learning didefinisikan 
sebagai suatu pembelajaran yang 
inovatif berbasis daring dengan 
materi berbentuk digital atau 
bentuk lainnya. Tujuan utamanya 
untuk menyediakan pengalaman 
belajar yang mendukung proses 
belajar bagi murid yang bersifat 
personal, terbuka, menyenangkan, 
dan interaktif. Berdasarkan hasil 
riset terbaru menunjukkan 
bahwa e-learning dapat menjadi 
model pembelajaran masa depan 
yang dinilai efektif. Kehadiran 
internet memudahkan guru untuk 
melakukan interaksi tanpa terikat 
oleh ruang dan waktu lagi dengan 
siswa maupun orang tua. 

Dalam pembelajaran model 
daring ini guru harus memiliki 
kemampuan untuk memahami 
berbagai jenis fasilitas yang 
terkait secara langsung. Supaya 
guru dapat menghindari adanya 
kendala dalam penyampaian 
materi pelajaran kepada siswa. 
Untuk mengantisipasi terjadinya 
kesalahan dan gagal paham bagi 
guru dalam proses pembelajaran, 
maka sekolah atau dinas pendidikan 
harus  memberikan pelatihan 
terstruktur kepada guru. Fasilitas 
online learning semakin banyak jenis 
dan ragamnya demikian pula aplikasi 
yang digunakannya, untuk itu maka 
pelatihan bagi guru menjadi hal 
mutlak dan dapat dipercepat. 

Workshop ataupun pelatihan 
teknis bagi guru tersebut dapat 
berupa bimbingan untuk 
memahami penggunaan sistem 
manajemen pembelajaran daring 
(learning management systems 
(LMS)), dan penggunaan alat-alat 
konferensi digital. Kemampuan 

teknis untuk membuat podcast, 
kuis daring dan materi pelajaran 
yang interaktif juga perlu diberikan. 
Hal ini bertujuan agar guru dapat 
menjadi lebih trampil dalam 
memberikan pembelajaran di kelas.

E-Learning mampu 
menghasilkan model pembelajaran 
dengan model kelas maya (virtual 
classroom) seharusnya tidak jauh 
berbeda dengan kelas nyata (real 
classroom) atau dengan kelas yang 
dipergunakan untuk pelatihan 
(training room). Sebuah kelas yang 
efektif seharusnya memenuhi 
enam prasyarat berikut, pertama 
menyediakan peralatan yang 
dibutuhkan oleh siswa. Kedua 
menumbuhkan harapan bagi siswa 
dan menciptakan lingkungan belajar 
yang kondusif bagi mereka. Ketiga 
menumbuhkan rasa kebersamaan 
antara guru  dengan siswa untuk 
saling berbagi informasi dan 
bertukar gagasan.

 Keempat memungkinkan 
para siswa untuk secara bebas 
bereksperimen, menguji 
pengetahuan mereka, 
menyelesaikan tugas-tugas yang 
diberikan. Kelima menciptakan 
atau mengembangkan mekanisme 
untuk mengevaluasi kemampuan 
(performance) siswa. Keenam 
menyediakan tempat yang aman 
dan nyaman bagi berlangsungnya 
proses pembelajaran.

Selamat datang E-Learning, 
selamat datang pembelajaran 
daring, insya Allah kedepan 
akan menjadi lebih baik, 
selama pembelajaran dikelola 
dengan profesional. Hari ini, 
SD Muhammadiyah 4 Surabaya 
(Mudipat) yang mendapat predikat 
sekolah teladan Nasional, telah 
menyediakan 27 studio untuk 
pembelajaran daring, dengan 
harapan siswa dapat merasa 
nyaman, dan kualitas pendidikan 
dapat terjaga. [*]
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Sebut saja namanya Pak 
Budiono. Teman-temannya 
biasa memanggilnya “Pak 

Budi”. Mungkin tujuannya supaya 
lebih mudah dan gampang 
diingat. Pekerjaan Pak Budi adalah 
tukang becak di Alun-alun Kota 
Malang Jawa Timur. 

Usianya sudah lumayan tua, 
tapi semangatnya tidak kalah 
dengan anak-anak muda dalam 
mengayuh becak. Setiap hari, 
Pak Budi mangkal di Alun-alun 
Kota Malang untuk mencari 
penumpang. Karena di Alun-
alun inilah tempat yang ramai 
dikunjungi orang sehingga lebih 
mudah untuk mendapatkan 
penumpang.

Bagi Pak Budi, menjadi 
tukang becak bukanlah pekerjaan 
yang hina. Justru dia banyak 
bersyukur. Karena menurutnya, 
masih banyak orang tidak punya 
pekerjaan. Jadi dia bersyukur 
masih bisa mendapatkan 
penghasilan untuk keluarganya. 
Walaupun pekerjaanya menjadi 
tukang becak, tetapi dia tidak 
pernah meninggalkan shalat 
lima waktu. Setiap waktu shalat 
datang, dia langsung menuju ke 
masjid terdekat untuk mengikuti 
shalat berjamaah. Setelah itu 
dia melanjutkan pekerjaannya 
kembali. Pekerjaan ini sudah dia 
lalui puluhan tahun lamanya. 

Pak Budi memiliki seorang 
istri dan dua orang anak 
perempuan yang sudah menginjak 
remaja. Tentu ia membutuhkan 
biaya yang tidak sedikit karena 
biaya hidup di kota besar seperti 
saat ini sangat mahal. Setiap 
sesuatu harus dinilai dengan uang.

Hal ini membuatnya 
lebih semangat untuk mencari 
nafkah. Selain untuk membiayai 
kebutuhan sekolah anak-anaknya, 
beliau juga harus menanggung 
biaya kontrak rumahnya. 
Sehingga dia harus bekerja keras 
untuk mendapatkan uang demi 
menghidupi keluarganya. 

Suatu hari, Pak Budi meminta 
izin kepada istri dan kedua 
anaknya untuk menggratiskan 
penumpangnya setiap hari Jumat. 
“Ini adalah infaq keluarga kita,” 
kata Pak Budi kepada istri dan 
kedua anaknya. 

“Kita harus membantu 
sesama walaupun kita orang yang 
tidak punya,” demikian kata Pak 
Budi meyakinkan keluarganya. 

Teman-teman Arba’a tahu 
nggak? Apa kira-kira jawaban istri 
dan kedua anaknya?

Istrinya menjawab, “iya, Pak, 
aku setuju. Memang orang hidup 
itu harus saling tolong-menolong.” 
Menolong orang lain sama dengan 
menolong diri kita sendiri, istrinya 
mencoba menguatkan keinginan 

suaminya. “Walaupun hanya 
dengan tenaga, kita harus bisa 
membantu orang lain.” demikian 
kata anak-anaknya yang ikut 
menyetujui niat baik ayahnya. 
Masya Allah!

Kebetulan pagi ini hari Jum’at, 
Pak Budi mulai menggratiskan 
setiap penumpang yang  
diantarnya. Setiap penumpang 
yang mau bayar, Pak Budi selalu 
mengatakan “Maaf, setiap hari 
Jumat saya sengaja menggratiskan 
penumpang saya, ini adalah infaq 
keluarga saya,” jelas Pak Budi 
kepada setiap penumpang.

Akhirnya banyak penumpang 
yang berlangganan dan minta 
diantar oleh Pak Budi ke tempat 
tujuanya di hari Jumat. Sehingga 
Pak Budi sangat terkenal di Alun-
alun Kota Malang tersebut. 

Suatu hari Pak Budi tidak 
bisa mangkal di Alun-alun Kota 
Malang karena sakit dan harus 
dirawat di rumah sakit. Tiba-tiba 
ada seorang ibu yang menanyakan 
kepada teman-temannya sesama 
tukang becak. Teman-temannya 
pun menjawab, “Maaf, Bu. Pak Budi 
sedang sakit dan sedang di rawat 
di rumah sakit.”

Dengan wajah yang agak 
kaget, si ibu ini melanjutkan 
pertanyaannya. ”Maaf, Pak, kalau 
boleh tahu di rumah sakit mana 
beliau dirawat?” Teman-temannya 

Tukang Becak Gratiskan 
Penumpang Setiap Jumat Dr. H. M. Sholihin, S.Ag., MPSDM

Ketua LKPM SD Muhammadiyah 4 
Pucang Surabaya
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menjelaskan di Rumah Sakit A 
beliau dirawat. Ibu itu menjawab, 
“Matur nuwun nggih, Pak.”

Tiba-tiba si ibu ini datang 
ke rumah sakit tempat Pak 
Budi dirawat. Melihat si ibu 
datang, Pak Budi merasa kaget, 
karena dia takut kalau diminta 
mengantarkan lagi ke pasar. Pak 
Budi mengatakan, ”Maaf, Ibu. Saya 
tidak bisa ngantar, Insya Allah 
kalau sudah sembuh, saya antar 
lagi.” Setelah menanyakan kondisi 
Pak Budi, si ibu ini pamitan mau 
pulang. 

“Pak Budi gak usah khawatir, 
Insya Allah semua biaya rumah 
sakit akan saya bayar,”  kata si ibu.

 ”Pokoknya, Bapak banyak 
berdoa semoga lekas sembuh.”

 Si ibu ini mencoba 
menenangkan Pak Budi. ”Jika 
sudah sembuh, tolong datang ke 
rumah saya,” kata si ibu pelanggan 
becak Pak Budi.

Setelah 
sembuh, Pak 
Budi akhirnya 
datang ke 
rumah si ibu 
tadi. Saat 
bertemu, si ibu 
mengatakan 
sesuatu 
kepada 
Pak Budi. 

“Maukah Pak Budi saya 
berangkatkan haji bersama istri 
dan anak-anak Bapak?” 

Mendengar pertanyaan si 
ibu ini, Pak Budi hampir tidak bisa 
menjawab. Karena tidak percaya 
dengan apa yang sedang di 
katakan olehnya. Si ibu  akhirnya 
mengulangi lagi pertanyaannya 
yang sama.

Dengan suasana hati yang 
sangat senang, bahagia, bersyukur 
dan bercampur dengan rasa 
tidak percaya, Pak Budi akhirnya 
pulang dan menceritakan 
hal ini kepada istri dan kedua 
anaknya. Istri dan anaknya pun 
seketika mengucapkan syukur 
alhamdulillah dengan tetesan air 
mata bahagia.

Akhirnya Pak Budi dan 
keluarganya naik haji. Dan setelah 
datang dari Tanah Haram, Pak Budi 
silaturrahim ke rumah si ibu tadi 

untuk mengucapkan 
terima kasih dan 

memberikan 
sedikit 

oleh-
oleh. 
Tidak 

disangka lagi, si ibu masih 
memberikan sesuatu lagi kepada 
Pak Budi,  dia dibelikan mobil 
angkutan kota dengan trayeknya 
karena merasa kasihan melihat Pak 
Budi yang semakin tua.

Dari kisah nyata ini banyak 
pelajaran yang bisa dijadikan 
sebagai pelajaran berharga untuk 
kita semua. Pertama, jangan 
hanya menunggu kaya untuk 
berinfaq. Berinfaq bisa dilakukan 
dengan memberikan tenaga, 
pikiran, ilmu, bahkan nasihat. 
Termasuk memberikan senyuman 
kepada orang lain juga termasuk 
shadaqah. 

Kedua, dalam beramal atau 
membantu orang lain harus betul-
betul ikhlas karena Allah semata. 
Jangan minta balasan dan pujian 
dari manusia. Berharaplah balasan 
dari Allah Swt. Karena balasan 
Allah itu luas dan tidak hanya 
kepada kita. Tapi juga kepada 
keluarga kita. 

Ketiga, yakini bahwa Allah 
Swt. tidak pernah menyia-nyiakan 
kebaikan kita. Sekecil apapun 
kebaikan yang kita lakukan pasti 
akan dibalas oleh Allah Swt. 

Keempat, jika punya niat baik 
jangan ditunda-tunda. Kerjakan 
sekarang, karena kita tidak 
tahu umur manusia. Siapa tahu 
kebaikan yang kita kerjakan hari ini 
adalah kebaikan yang terakhir. 

Kelima, menolong orang 
lain sama dengan menolong diri 
kita sendiri. Menolong orang 
lain tidak membuat kita menjadi 
miskin. Membantu orang lain tidak 
membuat harta kita habis. Justru 
akan semakin ditambah oleh Allah 
Swt. 

Sudahkah hari ini kita 
berinfaq? Sekian. Wallahu ‘alam 
bishshawab. [*]
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Muhammad Yusuf Heru 
Wicaksono patut 
jadi teladan soal 

pola pengasuhan anak dan 
kedekatannya dengan keluarga. 
ASN Dinas Pendidikan Pemrov 
Jatim itu saking dekatnya dengan 
keluarga, beliau menjuluki 
keluarganya dengan empat 
sekawan. 

“Sejak anak-anak masih kecil 
kami membiasakan untuk selalu 

bersama. Selalu makan malam 
di satu meja. Itu satu wadah 
bagi kami untuk bertukar cerita. 
Apapun yang anak-anak kerjakan 
itu jadi cerita kami. Quality time 
kami ya duduk di meja makan 
berempat,” tutur Bapak Heru 
kepada Arba’a Magazine via 
telepon baru-baru ini. 

“Empat sekawan” itu 
selalu punya cerita seru dalam 
keseharian, meskipun Pak Heru 

dengan istri sama-sama sibuk 
bekerja. Tapi bagi keluarga ini, 
kebersamaan keluarga adalah 
yang utama. “Sesekali kami 
(suami-istri) traveling ke luar 
kota. Sedangkan anak-anak 
kami titipkan ke eyangnya, kami 
berdua semacam honeymoon gitu 
untuk menghilangkan penat dari 
rutinitas kantor,” kelakar pria asli 
Tulungagung itu. 

Ada kalanya duo 

Bersyukur Ananda Lebih Percaya Diri 
dan Empatik 

Muhammad Yusuf Heru Wicaksono, ST, IAI 
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pangerannya Pak Heru merasakan 
momen indah dan gembira bila 
bersama sang Papa ini. Namun 
keduanya punya kesenangan yang 
berbeda. Kalau si sulung suka 
kuliner. “Di rumah nyoba-nyoba 
sendiri memasak. Yang paling 
disuka kalau di awal bulan kita 
bikin steak bersama. Sedangkan 
yang adiknya sukanya ngajakin ke 
time zone, dia suka kalau diajak 
jalan-jalan,” terang suami Arum 
Safitri Rahayu itu.

Pak Heru berpendapat, 
pengasuhan anak harus dimulai 
dari keluarga. Dimulai dari harus 
mencari tempat tinggal yang 
punya aura menyejukkan dan 
bagus untuk perkembangan 
anak. “Jadi kami  punya satu 
komitmen untuk perkembangan 
anak. Kami tidak membatasi anak 
agar anak menyesuaikan dengan 
kemauan orang tuanya. Kami tetap 
mengarahkan agar mereka tidak 
salah jalur.” Jelasnya.

Lebih lanjut diterangkan, 
saat ini bukan zamannya 
mengarahkan anak. Anak sudah 
punya kebebasan menentukan 
masa depan. Hanya saja, menurut 
alumni ITS itu, orangtualah 
yang mencarikan referensi, 
memberi contoh keteladanan. 
Kuncinya orangtua menjadikan 
anak sebagai sahabat. orangtua 
bukan satpamnya anak. Karena 
jadi sahabat maka semua akan 
dibahasa dengan baik. 

“Kami (orangtua) 
mendengarkan dan sabar. Kami 
ingin mereka nyamannya pada 
apa yang mereka suka. Tugas 
kami memberi masukan dan kami 
berusaha memberi kontribusi 
positif bagi mereka kelak. Pasti 
kehidupan mereka berbeda 
dengan yang kami jalani sekarang. 

Kami tidak tahu apa yang akan 
terjadi ke depannya,” kata Pak 
Heru.

“Kami hanya memberi bekal 
anak, iman dan takwa. Yang 
lain menyusul, kami memberi 
panduan dan alternatif, mereka 
memilih. Kami mendukung dan 
mendampingi sampai mereka 
mendapatkan apa yang mereka 
suka dan mau mereka jalani 
dalam hidup di masa depannya,” 
sambungnya.

Bagi Pak Heru—yang 
kedua putranya langganan 
juara robotika di level nasional 
dan internasional—terhadap 
perkembangan putranya, Mudipat 
sangat memberikan pengaruh 
pada pembentukan karakter dasar 
anak-anaknya. 

“Kedua anak kami bersekolah 
di Mudipat, dan dua-duanya lebih 
percaya diri. Mereka punya empati, 
sopan santun, hormat kepada 
orang tua dan orang lain, dan lebih 
peka. Saya merasakan ini karena 
saya merasa dulu saya sendiri tidak 
pernah mengalami bersekolah 
seperti yang anak-anak saya 

dapatkan. Saya dulu sekolah di 
SD Negeri,” tutur yang punya hobi 
nonton dan traveling itu. 

Dikatakan, Mudipat tidak 
hanya memberikan pendidikan 
akademik dan non akademik. Tapi 
juga memberikan pendidikan 
moral, pendidikan karakleter, dan 
iman dan takwa. “Kami bersyukur 
anak-anak kami ini lebih gampang 
diatur dan lebih hormat kepada 
orangtuanya,” syukur Pak Heru.

Terakhir, Pak Heru berharap 
Mudipat dapat bergerak maju 
sesuai perkembangan zaman. 
Dapat lebih memberikan 
pendidikan agama, iman dan 
takwa, akhlaq mulia. Sehingga 
pendidikan yang dikeluarkan 
Muhammadiyah dapat mewarnai 
anak-anak sampai kelak dewasa.

“Harapan saya jangan hanya 
jadikan anak-anak sebagai objek 
mengajar. Mohon jadikan anak 
sebagai anak sendiri. Sehingga 
mereka menjadi insan yang cerdas 
lahir batin. Berguna bagi Bangsa 
Negera dan Agama,” tutupnya. 
(Mul)
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Suatu ketika Rasulullah Saw. 
berkumpulbersama para 
sahabat dan berkata, “Akan 

datang kepada kalian sekarang 
ini seorang laki-laki penghuni 
surga.” Semua sahabat menanti 
dengan penuh tanya. Siapakah 
gerangan orang yag dijamin 
surganya oleh Rasulullah? Apakah 
dia sahabat yang paling rajin 
shalat atau puasa? Ataukah yang 
paling banyak sedekahnya? Atau 
mungkin yang tak pernah absen 
dalam berperang/jihad di jalan 
Allah?

Beberapa saat kemudian 
para sahabat pun melihat seorang 
laki-laki Anshar dengan wajah 
basah. Air wudhu menetes dari 
janggutnya. Tangannya menjinjing 
sepasang sandal jepit. Tak ada 
yang spesial darinya secara fisik.

Para sahabat pun bertanya-
tanya alasan apa yang membuat 
laki-laki tersebut menjadi 
penghuni surga. Tentu saja 
itu derajat tinggi yang sangat 
diinginkan setiap muslim.

Belum terjawab rasa 
penasaran para sahabat hingga 
keesokan harinya Rasulullah 
kembali mengucapkan hal sama. 

“Akan datang kepada kalian 
sekarang ini seorang laki-laki 
penghuni surga.” Mereka pun 
kembali riuh bertanya-tanya, siapa 
lagi yang dipastikan mendapatkan 
nikmat Allah yang kekal di akhirat 
kelak.

Ternyata laki-laki dengan 
wajah basah wudhu dan 
membawa sandal itu lagi yang 
muncul. Para sahabat semakin 
heran, namun tak ada satu pun 
yang berani bertanya pada 
Rasulullah.

Hingga ketiga kalinya, 
Rasulullah mengucapkan hal yang 
sama. Tetap saja yang muncul laki-
laki tadi. Para sahabat pun yakin 
laki-laki itulah calon penghuni 
surga. Tapi tak satu pun sahabat 
tahu alasan di balik rahmat Allah 
memasukkan laki-laki itu dalam 
golongan yang selamat pada hari 
akhir.

Para sahabat terus dirundung 
keingintahuan. Namun, tak satu 
pun berani bertanya langsung 

kepada Rasulullah. Kemudian salah 
satu sahabat, Abdullah bin Amr 
bin Ash, memiliki inisiatif untuk 
mencari tahu sendiri. Abdullah bin 
Amr bin Ash bermaksud mengikuti 
si laki-laki penghuni surga. Ia pun 
membuntutinya hingga tiba di 
rumah laki-laki itu. 

Abdullah berpikir bagaimana 
cara agar ia dapat mengetahui 
amalan apa yang mengantarkan 
pria itu menjadi penghuni surga.

Abdullah pun menyapa 
pria tersebut dan bermaksud 
meminta izin untuk menginap di 
rumahnya. Ia beralasan bahwa 
sedang bertengkar dengan 
ayahnya, sehingga meminta izin 
dari pria tersebut untuk tinggal di 
rumahnya selama tiga hari. 

Si penghuni surga 
menyambut Abdullah dengan 
senang hati. “Tentu, silakan,” 
ujarnya gembira. 

Selama tinggal di sana, 
Abdullah mengamati setiap 
ibadah dan amalan yang 
dilakukan si calon penghuni 
surga. Hari pertama, Abdullah 
tak menemukan adanya amalan 
spesial dari laki-laki itu. Hari 
kedua, ibadahnya masih sama, 

Menginap di Rumah 
Penghuni Surga

Erfin Walida R., S.Pd.I.
Guru AIK 

SD Muhammadiyah 4
Pucang Surabaya
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tak ada yang istimewa. Hingga 
hari terakhir, Abdullah tak juga 
menemukan ibadah yang luar 
biasa dari si laki-laki yang dijamin 
surganya tersebut.  Abdullah 
hanya melihat ibadah si laki-laki 
yang biasa,  hanya menjalankan 
ibadah wajib saja.

Tiga hari terlewat tanpa 
menemukan jawaban apa pun. 
Bahkan, hampir saja Abdullah  
meremehkan amalan si penghuni 
surga jika tak mendapat jawaban 
sebelum pamit.

Ketika izin pulang setelah 
menginap tiga hari, Abdullah 
mengakui maksudnya untuk 
mencari keutamaan amalan si laki-
laki itu hingga beruntung menjadi 
salah satu penghuni surga Allah 
yang dipenuhi segala kenikmatan.

Kepada pria itu Abdullah 
berkata, “Wahai hamba Allah, 
sesungguhnya tidak pernah terjadi 
pertengkaran antara aku dan 
ayahku. Tujuanku menginap di 
rumahmu adalah karena aku ingin 
tahu amalan yang membuatmu 
menjadi penghuni surga, 
sebagaimana yang disabdakan 
Rasulullah. Aku bermaksud 
dengan melihat amalanmu itu 
aku akan menirunya supaya bisa 
menjadi sepertimu. Tapi, ternyata 
kau tidak terlalu banyak beramal 
kebaikan. Apakah sebenarnya 
hingga kau mampu mencapai 
sesuatu yang dikatakan Rasulullah 
sebagai penghuni surga?” 
tanyanya.

Laki-laki itu pun tersenyum 
dan menjawab ringan, “Aku tidak 
memiliki amalan, kecuali semua 
yang telah engkau lihat selama 
tiga hari ini.” Jawabannya 
itu tak memuaskan hati 

Abdullah ibn Amr.
Namun, ketika Abdullah 

melangkah keluar dari rumah, 
laki-laki tersebut memanggilnya. 
Ia berkata kepada anak Amr bin 
Ash itu, “Benar, amalanku hanya 
yang engkau lihat. Hanya saja, 
aku tidak pernah berbuat curang 
kepada seorang pun, baik kepada 
muslimin ataupun selainnya. Aku 
juga tidak pernah iri ataupun 
hasad kepada seseorang atas 
karunia yang telah diberikan Allah 
kepadanya.”

Mendengarnya perkataan 
tersebut, takjublah Abdullah bin 
Amr bin Ash. Ia yakin sifat tak 
pernah iri, dengki, dan hasad 

membuat pria itu masuk surga.
Ia pun malu karena 

banyak dari muslimin yang tak 
memperhatikan akhlak tersebut. 
Tak hanya ibadah semata 
yang mengantarkan manusia 
merasakan surga Allah, tetapi juga 
amalan kebaikan, termasuk sifat 
dan akhlakul karimah.

Ibrah dari kisah ini jelaslah 
bahwa seorang yang tak pernah 
memiliki sifat itu merupakan 
penghuni surga Allah. Dari Abu 
Hurairah, Rasulullah bersabda, 
“Janganlah kalian saling iri 
dan dengki.” (HR Muslim). (dari 
berbagai sumber)
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Senin, 7 September 2020 
yang lalu, Indonesia kembali 
kehilangan salah seorang 

putra terbaiknya, yaitu Prof. H. 
Drs. Abdul Malik Fadjar, M.Sc. Ia 
adalah salah satu tokoh besar 
Muhammadiyah yang banyak 
berkontribusi dalam membangun 
dan membesarkan perguruan 
Muhammadiyah.

Malik Fadjar mewarisi 
jiwa pendidik dari sang ayah, 
Fadjar Martodiharjo. Sang ayah 
adalah seorang guru agama 
yang juga aktivis pergerakan 
Muhammadiyah. Selama 22 tahun 
mengabdi, ia tidak hanya menjadi 
guru, tetapi juga membangun 

sekolah 

Muhammadiyah di Yogyakarta 
dan Magelang, membangun 
perpustakaan di desa-desa, serta 
memberikan ceramah agama.

Darah guru mengalir 
deras pada Malik Fadjar. Nilai-
nilai agama, kemanusian, 
dan semangat pergerakan 
yang diteladankan sang ayah 
menjadikan ia seorang pejuang 
pendidikan yang berani dan 
percaya diri.

Malik Fadjar muda mengawali 
mengawali perjalananannya 
sebagai seorang pendidik di 
sebuah Sekolah Rakyat Negeri 
(SRN) di Taliwang. Sebuah 
daerah di Sumbawa Besar, Nusa 
Tenggara Timur. Waktu itu, ia 
berusia 21 tahun dan baru lulus 
dari Sekolah Pendidikan Guru. 
Jarak yang sangat jauh dari tanah 
kelahiran dan sanak keluarga tak 
menyurutkan semangatnya.

Di Taliwang, Malik Fadjar 
menjalani hari-hari yang penuh 
tantangan. Selain bergaji pas-
pasan, ia juga harus menempuh 
jarak berkilo-kilo meter dengan 
berjalan kaki atau mengayuh 
sepeda untuk dapat mengajar. 
Tetapi segala kesulitan tidak 
menyurutkan semangatnya. 
Bahkan ia akan merasa bersalah 
apabila tidak memenuhi 
kewajibannya mengajar. Bagi Malik 
Fadjar, pekerjaan menjadi guru 
adalah sebuah komitmen. Maka, 
walau panas menyengat atau 
hujan deras, selagi mampu, ia 
akan berangkat menunaikan 
kewajibannya. Mengajar dan 
mendidik baginya juga adalah 

sebuah kebahagian. 
Setelah mengajar selama 

empat tahun di Taliwang, Malik 
Fadjar melanjutkan pendidikannya 
di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan 
Ampel Malang. Ia lulus pada 
tahun 1972 dan menjadi dosen di 
almamaternya. Kecerdasan dan 
keberanian dalam menyampaikan 
gagasan-gagasan cemerlangnya 
membawa Malik Fadjar pada 
ruang perjuangan terbuka lebar. 
Ia menerima berbagai amanah 
jabatan, dari mulai sekretaris 
Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan 
Kalijaga hingga menjadi rektor 
Universitas Muhammadiyah 
Malang dan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 

Dalam setiap jabatan 
yang diembannya, Malik Fadjar 
mencetak jejak-jejak kemajuan. 
Di bawah kepemimpinannya, 
UMM dan UMS berkembang pesat 
menjadi universitas terkemuka. 
Begitu pula ketika ia menjabat 
sebagai menteri agama dan 
menteri pendidikan. Malik Fadjar 
melakukan pembaharuan dan 
perbaikan. 

Profesor Malik Fadjar adalah 
guru sejati. Seorang guru tidak 
pernah pensiun. Walaupun tidak 
lagi mengajar di depan kelas, 
sosoknya tetap mejadi inspirasi. 
Kesehariannya adalah teladan. 
Pemikirannya mencerahkan. 
Keberadaannya memajukan. Saat 
ia telah tiada, kebaikannya tetap 
diteruskan. [*]  

Prof. H. Drs. Abdul Malik Fadjar, M.Sc. 

Sang Guru Sejati
Lina HR, S.Si.

Guru SD Muhammadiyah 4 
Pucang Surabaya
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Dialah Uwais Al Qarni, 
pemuda miskin yang 
berasal dari Qarn di negeri 

Yaman. Sosok  pemuda yang hidup 
di zaman Nabi Muhammad Saw. 
ini menderita penyakit sopak, 
tubuh belang-belang. Meskipun 
tidak sempurna tubuhnya, Uwais 
adalah pemuda shalih yang 
sangat berbakti dan patuh pada 
ibunya. Semua permintaan ibunya, 
seorang perempuan tua yang 
lumpuh dan buta, dia penuhi. 
Namun ada satu permintaan yang 
sulit dia penuhi. 

Suatu hari Ibunya berkata, 
“Anakku, mungkin Ibu tak lama 
lagi akan bersama denganmu. 
Ikhtiarkan agar Ibu dapat 
mengerjakan haji.”

Seketika itu, 
Uwais terus 

berpikir cara untuk bisa memenuhi 
permintaan ibunya. Sampai dia 
mendapatkan jalan keluar yaitu 
membeli seekor anak lembu. Sobat 
Arba’a tahu nggak  buat apa anak 
lembu itu? Tidak mungkin naik haji 
hanya naik anak lembu! Perjalanan 
dari Yaman ke Makkah sangatlah 
jauh dan melewati padang pasir 
yang tandus.

Ternyata Uwais membuat 
kandang di puncak bukit. Setiap 
paginya dia naik turun bukit sambil 
menggendong anak lembu itu. 
“Uwais gila, Uwais gila.” seru orang-
orang yang melihat tingkah aneh 
Uwais. Makin hari anak lembu itu 
makin besar dan mencapai berat 
100 kg. Begitu juga dengan tenaga 
dan otot Uwais semakin kuat.

Tak terasa delapan bulan 
berlalu, sampailah di musim haji. 
Ternyata apa yang dilakukan Uwais 
selama ini tak luput dari usahanya 
untuk bisa berangkat haji dengan 
ibunya. Digendonglah ibunya 
selama perjalanan dari Yaman ke 
Makkah. Masya Allah, begitu besar 
cinta Uwais pada ibunya.

Ketika thawaf di ka’bah, Uwais 
berdoa kepada Allah.

“Ya Allah, ampunilah dosa 
ibuku,” pintanya.

Ibunya lantas bertanya 
kepada Uwais

“Lalu bagaimana dengan 
dosamu?” tanya Ibunya.

“Dengan terampuninya dosa 
Ibu, maka Ibu akan masuk surga. 
Cukuplah ridha Ibu yang akan 
membawaku ke surga,” jawab 
Uwais tenang.

Seketika dengan izin Allah 
penyakit sopaknya sembuh 
kecuali bulatan putih di bagian 
tengkuknya.

Ketulusan, keikhlasan, cinta, 
dan ketaatan Uwais pada ibunya 
membuat Rasulullah jauh sebelum 
wafatnya pernah berpesan pada 
khalifah Umar ra. dan Ali ra. untuk 
meminta doa dan istighfar pada 
Uwais. “Suatu ketika, apabila kalian 
bertemu dengan dia (Uwais), 
mintalah doa dan istighfarnya. Dia 
adalah penghuni langit, bukan 
orang bumi.” (HR Ahmad).

Meskipun tak terkenal di 
bumi, Uwais sangat terkenal di 
antara penghuni langit. Ketika dia 
wafat, penduduk Yaman terheran 
akan datangnya manusia-manusia 
asing dengan jumlah yang banyak. 
Ternyata mereka adalah malaikat 
utusan Allah yang diturunkan ke 
bumi untuk mengurus jenazah 
Uwais.

Nah, dari kisah ini kita bisa 
mengambil hikmah, bahwa tak 
setiap orang miskin itu derajatnya 
rendah. Rendah di mata sesama 
manusia, belum tentu rendah 
di mata Allah Swt. Karena 
“Sesungguhnya Allah tidak melihat 
pada bentuk rupa dan harta kalian. 
Tetapi Allah hanyalah melihat 
pada hati dan amalan kalian.” (HR. 
Muslim). [*]

Masyhur di Langit 
Tak Masyhur di Bumi 

Oleh: Ainun Jariyah, S.I.Kom
Tenaga Kependidikan SD Muhammdiyah 4 Pucang Surabaya
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I’m Okay

Dian Setia P., M.Psi. 
Psikolog SD Muhammadiyah 4 

Pucang Surabaya

Wa’alaikumussalam Wr.Wb. 
Terima kasih atas sharing yang 
disampaikan dan pertanyaan yang 
dikirimkan ke kami. Saya akan 
mencoba menjawab pertanyaan 
ibu, tidak menutup kemungkinan 
bahwa metode pembelajaran 
daring menguras kondisi fisik dan 
kondisi mental anak, orang tua 
maupun tenaga pendidik. Keadaan 
ini akan bisa berjalan lancar jika 
masing-masing pihak memahami 
kondisi masing-masing. Apabila 
kondisi ini kurang berjalan lancar 
maka akan timbul ketimpangan 
yang nantinya memunculkan suatu 
rasa, yaitu khawatir, cema, bahkan 
stres.

Kekhawatiran yang dirasakan 
ibu, menurut 
saya masih wajar. 
Hal ini muncul 
dikarenakan 
ibu tidak bisa 
mendampingi 
anak saat proses 
pembelajaran 
daring. Tetapi 

hal ini bisa dinetralkan dengan 
aktifnya ibu dalam grup yang 
dibuat oleh pihak sekolah dalam 
menyampaikan perkembangan 
pembelajaran ananda saat 
pembelajaran daring. Selain itu, 
tahap perkembangan kognitif 
seorang anak berbeda tiap usianya, 
berikut adalah masa perkembangan 
kognitif seorang anak menurut 
Piaget: Pertama, sensorimotorik 
(0‐2 tahun), bayi lahir dengan 
sejumlah refleks bawaan medorong 
untuk mengeksplorasi dunianya. 
Kedua, praoperasional (2‐7 tahun), 
anak belajar menggunakan dan 
merepresentasikan objek dengan 
gambaran dan kata‐kata. Tahap 
pemikirannya yang lebih simbolis 
tetapi tidak melibatkan pemikiran 
operasiaonal dan lebih bersifat 
egosentris dan intuitif 
ketimbang logis. Ketiga, 
operasional Konkrit 
(7‐11), penggunaan 
logika yang memadai. 
Tahap ini telah 
memahami operasi 

logis dengan bantuan benda 
konkrit. Keempat, operasional 
Formal (12‐15 tahun).  kemampuan 
untuk berpikir secara abstrak, 
menalar secara logis, dan menarik 
kesimpulan dari informasi yang 
tersedia.

Informasi tersebut semoga 
bisa membantu ibu dalam memberi 
batas toleransi atas kemampuan 
kognitif anak. Sehingga ibu bisa 
memilih bagaimana cara memberi 
stimulus agar anak yang merasa 
kesulitan dalam memahami salah 
satu pelajaran bisa diulang di 
rumah saat ibu sudah pulang dari 
tempat kerja. Semoga jawaban 
dari saya bisa menetralkan rasa 
khawatir yang dirasakan dalam 
menghadapi anak dengan metode 
pembelajaran daring saat ini.

Demikian uraian jawaban dari 
pertanyaan diatas, semoga bias 
bermanfaat, Wassalam. [*]

Assalamu’alaikum Wr.Wb. Perkenalkan saya adalah Tina, salah 
satu wali murid kelas 2. Saya masih mengalami kesulitan dalam 
membagi waktu, antara pekerjaan dan mendampingi anak 
belajar dengan metode pembelajaran daring. Selain saya kesulitan 
membagi waktu, terkadang saya panik sendiri dengan kemampuan 
anak saya terkait pembelajaran dengan metode daring ini. Saya 
mau tahu apakah kekhawatiran saya terhadap kemampuan anak 
saya ini berlebihan? Terima kasih atas perhatian dan jawabannya, 
wassalamu’alaikum Wr.Wb..
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Wa’alaikumussalam Wr.Wb.
Alquran merupakan 

pedoman hidup manusia hingga 
akhir zaman. kesesatan. Manusia 
tidak cukup hanya membaca 
dan menghafalkannya saja. Kita 
harus mampu mengamalkan isi 
dari Alquran tersebut. “Sebaik-
baik kalian adalah siapa yang 
mempelajari Alquran dan 
mengamalkanya.” (HR. Bukhari)

Untuk mengamalkannya 
harus dimulai dari 
membacanya. Salah satu 
pahala membaca Alquran 
dijelaskan di dalam 
hadis yang bunyinya 
“Siapa saja membaca 
satu huruf dari kitab 
Allah (Alquran), maka 
baginya satu kebaikan, 
dan satu kebaikan itu 
dibalas dengan 10 kali 
lipatnya.”(HR. At-Tirmidzi).

Mengingat banyak 
keutamaan didalam membaca 
Alquran, maka kita berusaha 
membiasakan untuk membaca 
Alquran dengan tartil dan tahsin. 
Banyak yang mengatakan sulit dan 
susah belajar membaca Alquran. 
Padahal belajar membaca Alquran 

sangat mudah dan sekarang 
melalui internet atau youtube 
sangat mudah menjadi alternatif. 

Selain itu untuk memudahkan 
memahami dan mengamalkan 
Alquran adalah dengan 

menghafalkannya. 
Kegiatan menghafal Alquran 
ini sebaiknya dimulai ketika 
kita sudah lancar membacanya, 
hal ini dimaksudkan agar kita 
terhindar dari kesalahan, baik 

dalam membaca maupun 
menghafalkannya.

 Dalam hadis yang 
diriwayatkan oleh Imam Bukhari 
dan Muslim dijelaskan mengenai 
janji Allah kepada penghafal 
Alquran, yakni akan bersama para 
malaikat dan juga mendapatkan 
pahala meski terbata-bata. 

Dari Aisyah Radhiyallahu 
‘anha, ia berkata, bahwasanya 
Rasulullah SAW bersabda:

“Jumlah tingkatan-
tingkatan surga sama dengan 
jumlah ayat-ayat Alquran. Maka 
tingkatan surga yang di masuki 
oleh penghafal Alquran adalah 
tingkatan yang paling atas, di 

mana tidak ada tingkatan lagi 
sesudah itu.”

Dari beberapa 
penjelasan di atas 
dapat kita simpulkan 
bahwasanya dalam 
proses memahami 

dan mengamalkan 
Alquran sebaiknya 

didahului dengan lancar 
membaca, kemudian barulah 

menghafalkannya. Namun 
tidak menutup kemungkinan 
bagi siapapun mendahulukan 
menghafal dari pada lancar 
membaca. Yang terpenting kita 
tidak melakukan kesalahan dalam 
melafalkan ayat yang kita hafal 
atau baca tersebut. [*]

Mukhlisin, M.Pd.I.
Kepala Departemen AIK dan Mudir MBS
SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya 

Keutamaan Membaca dan 
Menghafal Alquran

Assalamu’alaikum Wb. Wb.
Saya Keitaro Kelas V-C Moscow ingin bertanya, manakah yang lebih 
utama, menghafal atau membaguskan bacaan Alquran? 
Terima kasih atas jawabanya Ustadz. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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Happy Hypoxia 
Syndrome

Wa’alaikumussalam Wr. Wb.
Hypoxia atau hipoksia adalah 

kurangnya kadar oksigen di dalam 
jaringan darah, dan umumnya 
memiliki gejala. Sementara, happy 
hypoxia adalah kurangnya kadar 
oksigen dalam jaringan tetapi 
tidak memiliki gejala atau keluhan 
yang dirasakan pasien. Ironisnya, 
hipoksia dapat terjadi terus 
menerus yang mengakibatkan 
organ tubuh lama-kelamaan akan 
terganggu fungsinya. Terutama 
organ-organ penting tubuh 
seperti jantung, otak, dan ginjal. 
Jika terjadi kekurangan oksigen, 
akibatnya bisa terjadi kegagalan 
organ akibat kekurangan 
oksigen.

Happy hypoxia dalam 
Covid-19

Dalam kasus Covid-19 
ini, pasien memiliki gejala 
yang bervariasi dari yang 
tidak bergejala, ringan, 
sedang sampai berat, 

dan kritis. Pasien berkategori 
ringan, memiliki gejala batuk dan 
pilek. Kategori sedang umumnya 
memiliki gejala pneumonia atau 
radang paru. Kategori berat 
memiliki gejala pneumonia dan 
hipoxemia/hipoxia. Sementara 
pasien Covid-19 yang kritis 
memiliki gejala oksigenasi yang 
terganggu berat sampai susah 
bernapas.

Jadi fenomena ini adalah 
suatu kondisi pasien yang 
kelihatannya tidak ada gejala 
tetapi kadar oksigen di dalam 

parunya itu rendah di bawah 
normal yang artinya hipoksemia/
hipoksia. Kondisi inilah yang 
disebut sebagai suatu silent 
hipoxemia atau hipoksemia yang 
tidak terdeteksi, atau familiar juga 
disebut “happy hypoxia”

Jadi, orang-orang yang 
kelihatannya tidak bergejala pada 
Covid-19, tetapi bisa juga ternyata 
oksigen di dalam darahnya rendah 
atau mengalami hipoksemia. 
Terima kasih, semoga bermanfaat!

Kosakata:
Pulseoxymetry = alat ukur 

kandungan oksigen dalam 
tubuh, dipasang di jari

Saturasi = kadar/kandungan
Pneumonia = penyakit 

paru yg meradang krn 
masuknya kuman
Hipoksemia = kadar 

oksigen dalam darah yg 
rendah

Hipoksia = kadar oksigen 
dalam tubuh yg rendah

drg. Nana Indaryati
Tim UKS 

SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya

Assalamu’aliakum.wr.wb.
Dokter,  saya Kallista N.Z siswa kelas V-F Viena. Sekarang banyak orang yang meninggal tiba tiba karena 
happy hypoxia syndrome. Bisakah dokter menjelaskan apa itu happy hypoxia Syndrome?
Terimakasih.
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Sejak pandemi Covid-19 
mewabah awal Maret 
sampai sekarang, siswa-

siswa melaksanakan belajar 
secara online (daring) di rumah. 
Sekian lama itu pula mereka 
melaksanakan pembelajaran jarak 
jauh (PJJ). Laptop atau gadget 
menjadi piranti yang harus ada  
untuk melaksanakan PJJ, tak lupa 
pulsa atau kuota internet harus 
tersedia juga. Apakah pelaksanaan 
PJJ sejauh ini sudah berjalan 
maksimal? Apakah bantuan kuota 
internet gratis dari pemerintah 
cukup membantu dalam 
pelaksanaan PJJ?

Berikut adalah kutipan 
wawancara kru Arba’a Magazine 
dengan Prof. Dr. Zainuddin Maliki, 
M.Si., anggota DPR RI dari Fraksi 
PAN. Wawancara dilakukan secara 
online via aplikasi Whatsapp, Sabtu 
(5/9/2020).

Menurut bapak apakah PJJ yang 
tengah berlangsung ini sudah 
berjalan dengan maksimal?

PJJ selama ini telah 
diupayakan secara maksimal, 
hanya hasilnya belum seperti 
yang diharapkan. Masih banyak 
keluhan dalam pelaksanaan di 
lapangan. Guru masih kekurangan 
sarana prasarana. Demikian juga 

banyak siswa yang tidak memiliki 
kemampuan untuk menyediakan 
pulsa maupun gawai. Sementara 
orang tua semakin tertekan 
kehidupan ekonominya karena 
terkena PSBB, juga masih 
banyak yang masih harus belajar 
bagaimana  cara mendampingi 
siswanya belajar di rumah.

Apa yang perlu disiapkan agar 
PJJ ini berjalan maksimal dan 
apakah kebijakan pemerintah 
dengan memberi kuota 
internet gratis bagi siswa dan 
mahasiswa cukup membantu 
pelaksanaan program ini?

 PJJ selama ini sudah 
diupayakan untuk terus 
dibenahi. Antara lain 
Mendikbud sudah keluarkan 
kebijakan bantuan pembelian 
pulsa bagi siswa, mahasiswa dan 
guru dalam jumlah yang cukup 
besar, Rp 7,2 trilyun. Tetapi 
PJJ bukan hanya soal 
pulsa. Di balik PJJ 
tersembunyi 
masalah yang 
kompleks. Oleh 
karena itu bisa 
dimaklumi jika 
masih banyak 
yang merasa 
dibikin 

repot dengan PJJ.
Di kalangan guru misalnya, 

banyak yang dibuat gagap oleh 
PJJ, karena PJJ adalah metode 
belajar yang selama situasi normal 
kurang mendapat perhatian. PJJ 
hanya dibuat sebagai variasi dari 
kegiatan belajar tatap muka di 
kelas. Jadi wajar jika banyak yang 

gagap ketika 
Covid-19 
membalik 
keadaan. 
PJJ lalu 

“Hadirkan PJJ dengan Cara 
Pendekatan Kreatif”

Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si.
(Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PAN)
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menjadi sesuatu yang tak 
terelakkan. Dengan segala daya 
dan upaya yang bisa dilakukan, 
semua guru harus menjalankan 
tugasnya. 

Apakah PJJ ini relevan dengan 
home schooling?

PJJ tidak identik dengan 
homeschooling. PJJ masih 
menempatkan sekolah sebagai 
salah satu pusat pembelajaran, di 
samping keluarga dan masyarakat. 
Sementara itu home schooling 
tidak melihat atau menempatkan 
sekolah sebagai salah satu 
lingkungan pendidikan bahkan 
cenderung untuk ditiadakan. 
Para penganut perspektif 
homeschooling beranggapan 
sekolah telah di dikuasai oleh 
kepentingan-kepentingan tertentu 
terutama dari penguasa dan 
pemodal besar. Oleh karena itu 
pendidikan dianggap tidak lagi 
mendidik agar anak manusia 
menjadi manusia yang merdeka, 
tetapi  pendidikan digunakan 
untuk mendukung pemenuhan 
kepentingan penguasa dan 
pemilik modal saja.

Jika nantinya pandemi ini 
berlangsung lama, apa yang 
harus dilakukan agar PJJ 
ini lebih menarik dan tidak 
membosankan bagi murid dan 
mahasiswa?

Banyak guru yang kreatif 
bisa mengemas PJJ sehingga guru 
bisa menjadikan pembelajaran 
daring tetap menjadi sesuatu 
yang menyenangkan. Siswa 
tetap aktif, semangat belajar, dan 
hasilnya pun lumayan efektif. 
Tetapi juga tak sedikit yang 

gagap. Yang bisa dilakukan hanya 
chatting untuk mengirim tugas 
dan meminta tagihan hasil tugas 
yang dikerjakan siswanya. Walhasil 
bukan semangat, tetapi frustasi 
karena tugas dari guru-gurunya 
yang harus dikerjakan menumpuk, 
sehingga yang harus dikerjakan 
di luar kemampuan beban mental 
siswa. 

Di kalangan orang tua tidak 
kalah kompleks masalahnya. 
Siswa harus belajar di rumah. 
Orang tua harus mendampingi 
putra-putrinya belajar di rumah 
dan pada umumnya yang bisa 
mendampingi adalah ibu-ibu 
karena bapaknya harus keluar 
rumah mencari nafkah. Ibu-ibu 
selama ini hanya menjalankan 
fungsi ibu rumah tangga. Yang 
ditangani sehari-hari sekitar dapur 
sumur dan kasur tetapi  karena 
kebijakan BDR-belajar dari rumah, 
maka mau tidak mau mereka 
harus menjalankan 
fungsi sebagai 
guru. Bisa 

dibayangkan kesulitan yang 
mereka hadapi. Mudah dimaklumi 
jika ada orang tua yang frustasi.

Karena tidak tahu kapan 
pandemi ini berakhir maka semua 
pihak harus mengantisipasi dan 
meningkatkan kemampuan 
adaptasi dengan situasi darurat itu. 
Terkait PJJ, maka para guru harus 
bisa menghadirkan model daring 
dengan cara-cara dan pendekatan 
kreatif. Pendekatan berbasis 
konten seperti yang dipesan oleh 
kurikulum seperti yang diminta 
K-13 sudah tidak memadai lagi. 
Guru-guru harus menggunakan 
pendekatan yang kreatif 
antara lain bisa menggunakan 
pendekatan Project Based Learning-
pembelajaran berbasis proyek 
atau Problem Based Learning-
pembelajaran berbasis masalah. 
(Anang)
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Apa itu Fisika? Benarkah 
pelajaran yang menakutkan 
bagi sebagian besar siswa? 

Bagaimana kiat-kiatnya agar Fisika 
disenangi dan tidak menakutkan?

Berikut adalah kutipan 
wawancara reporter cilik Arba’a 
magazine, Aurelia Tiara dan M. 
Aurelio Evan Setiawan dengan 
Prof. Agus Purwanto, Drs.,M.Sc.,D.
Sc., Guru Besar Bidang Fisika Teori, 
Fakultas MIPA ITS. Wawancara 
dilakukan secara tatap muka 
dengan menerapkan protokol 
kesehatan, Selasa (24/10/2020).

Bagaimana perasaan bapak 
dikukuhkan sebagai profesor 
atau guru besar di ITS?

Sebenarnya 
pengukuhannya 

masih nanti 
tanggal 25 
November, tapi 

SK nya sudah turun dari Jakarta, 
sudah saya terima. Saya senang 
karena satu urusan sudah selesai.

Bapak dikukuhkan sebagai guru 
besar dalam bidang apa?

Dalam bidang Fisika teori.

Fisika itu apa sih Pak?
Fisika itu ilmu yang 

membahas tentang alam. Dulu 
kalau kita merujuk pada sejarah 
Eropa, kebangkitan Eropa, ilmu 
yang pertama dikembangkan 
adalah Fisika. Fisika sukses 
menjelaskan, misalnya saya 
menjatuhkan hp atau benda yang 
lainnya, ketika dilempar, kita tahu 
kecepatannya berapa, dilempar 
ke arah mana, begitu sampai di 
tanah pada jarak berapa, kapan, 
kita bisa tahu. Nah ilmunya itu 
disebut Fisika. Jadi dulu di Eropa 
ketika ilmu-ilmu yang lain belum 

dikembangkan, Fisika dulu 
dikembangkan. Fisika sukses, 
kemudian ilmu-ilmu yang lain 
dikembangkan, karena itu Fisika 
disebut ratunya ilmu atau The 
Queen of Sains.

Menurut bapak bagaimana 
pengajaran ilmu Fisika di 
sekolah-sekolah di Indonesia?

Menurut saya faktor guru 
yang harus diperhatikan, tidak 
perlu kurikulumnya yang 
dirombak, diotak-atik. Guru harus 
diberi training, diupgrade, diberi 
metode-metode, diberi alat-alat, 
simulasi agar bisa menjelaskan 
rumus-rumus Fisika yang ruwet-
ruwet itu menjadi menyenangkan. 

Fisika masih dianggap pelajaran 
yang menakutkan bagi sebagian 
besar siswa, bagaimana kiat-
kiatnya agar Fisika disenangi 
dan tidak menakutkan?

Iya, memang menakutkan 
bagi sebagian siswa karena 
mempelajari Fisika itu juga 
harus menguasai matematika 
dulu, mempelajari rumus-rumus 
dulu yang ruwet-ruwet itu, 
matematikanya harus bagus dulu, 
supaya belajar 

“Pelajari Fisika dan Tokoh-
Tokoh Hebat”

Prof. Agus Purwanto, Drs, M.Sc., D.Sc.
(Guru Besar Bidang Fisika Teori, Fakultas MIPA ITS)
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Fisikanya jadi lebih mudah.
Kiatnya memang dari 

gurunya harus fun dulu, 
menyenangkan dulu. Guru 
harus bisa membuat Fisika dari 
pelajaran yang menakutkan 
menjadi menyenangkan. Peran 
guru menjadi sangat penting. 
Jadi bagaimana membuat 
rumus-rumus di papan tidak 
sekedar rumus tapi ada cerita 
yang indah-indah, bagus-bagus, 
lucu-lucu. Misalnya tadi saya 
kan mencontohkan benda yang 
jatuh, menurut perumusnya, 
yang membuat teori Pak Newton 
dari Inggris. Menurut cerita, Pak 
Newton itu merenung mengapa 
benda dilempar bisa jatuh? Nah, 
ia merenungnya dibawah pohon 
apel, lalu kejatuhan buah apel, 
begitu kejatuhan buah apel dia 
langsung punya teori. Lho berarti 
Pak Newton itu asalnya bukan 
dari Inggris tapi dari kota Batu, 
karena kota Batu kan banyak 
menghasilkan apel. Nah, hal-hal 
seperti itu harus diceritakan agar 
Fisika jadi menyenangkan.

Menurut bapak bagaimana 
pelaksanaan PJJ yang telah 
berjalan sejauh ini?

Saya menjalani PJJ sebagai 
guru memang berat, saya harus 
menjelaskan rumus-rumus 
matematika di depan mahasiswa 
secara online, dan guru harus 
ditraining sedemikian rupa 
karena mengajar online tidak 
sama dengan tatap muka. 
Kalau biasa langsung di kelas, 
bercerita, menulis di papan, 
tapi kalau online atau daring 
gurunya harus melek teknologi. 
Menyiapkan materi untuk ngajar 

online itu bukan perkara yang 
sederhana. Bagaimana guru harus 
menjelaskan pelajaran di depan 
alat-alat sambil membayangkan 
murid-muridnya mendengarkan 
padahal di laptop kelihatan cuma 
namanya saja, mungkin murid-
muridnya main yang lain.

Pembangunan infrastruktur 
pendidikan di Indonesia 
belum merata, menurut bapak 
langkah-langkah apa yang harus 
dilakukan agar Pembelajaran 
Jarak Jauh (PJJ) ini bisa 
dilaksanakan oleh siswa dari 
kalangan bawah sampai atas?

PJJ yang dilakukan sekarang 
ini kan karena terpaksa, darurat 
karena wabah Covid-19. Kalau 
keadaannya sudah normal 
kembali, tentu pembelajaran 
dilakukan secara tatap muka 
atau interaksi langsung. PJJ tentu 
lebih banyak kekurangannya 
daripada pembelajaran yang 
dilakukan secara interaksi 
langsung. Di media-media kita 
sering mendengar kabar banyak 

orang tua dan siswa stres karena 
tidak paham tentang alat ataupun 
teknologi yang digunakan 
untuk PJJ ini. Jadi memang ada 
ketidakmerataan dan itu menjadi 
hal yang serius. Di daerah-daerah 
ada banyak guru yang keliling, 
turun langsung ke siswa untuk 
memberikan pengajaran karena 
memang fasilitas yang tidak 
merata untuk melakukan PJJ.

Apa pesan-pesan bapak untuk 
siswa SD Muhammadiyah 4?

Sekarang kalian masih SD, di 
jenjang SMP sampai SMA kalian 
nanti ketemu pelajaran Fisika. 
Nah, sebelum mempelajari Fisika, 
kalian harus suka membaca buku 
tentang tokoh-tokoh yang hebat. 
Siapa tokoh-tokoh Fisika yang 
terkenal, ada Albert Einstein, 
Stephen Hawking, atau yang 
lainnya, dari situ muncul rasa 
penasaran, kok hebat ya, kok 
bisa seperti itu ya mereka. Jadi 
nanti muncul motivasi “saya ingin 
seperti itu”. [*]
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Sehari sebelum hari pahlawan 
yang lalu, Pak Muhadjir 
Effendy, Menteri Koordinator 

Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan mendapat anugerah 
penghargaan Bintang Mahaputera 

Adipradana dari pemerintah. 
Apa sih Bintang Mahaputera 
Adipradana itu? Siapa saja 
orang yang berhak mendapat 
penghargaan itu?

Berikut adalah kutipan 

wawancara repoter cilik Arba’a 
Magazine, Aurelia Tiara, M. 
Aurelio Evan Setiawan, dan Marvel 
Fadhlullah Raja’a A dengan Prof. Dr. 
H. Muhadjir Effendy, MAP dalam 
acara Topping Off pembangunan 

Tugas Tak Sederhana Seorang Menko

Prof. Dr. H. Muhadjir Effendy, MAP
 (Menko PMK RI)
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The Ahmad Dahlan Plaza (ADP) 
SD Muhammadiyah 4 Pucang 
Surabaya (Mudipat) di lantai 
dasar ADP, Sabtu (14/11/2020). 
Wawancara dilakukan secara 
tatap muka dengan menerapkan 
protokol Kesehatan.

Bagaimana perasaan bapak 
mendapat anugerah Bintang 
Mahaputra Adipradana 
dari pemerintah dan kapan 
penghargaan itu diberikan?

Tentu saja senang karena 
itu suatu penghormatan dari 
pemerintah atas kinerja saya 
terutama  pada saat jadi menteri 
pendidikan dan kebudayaan. 
Diberikan sehari sebelum hari 
pahlawan tanggal 9 November

Penghargaan Bintang 
Mahaputra Adipradana itu apa 
sih Pak?

Bintang Mahaputra 
Adipradana adalah penghargaan 
yang diberikan kepada putra-putri 
Indonesia dari warga sipil yang 
telah  mengabdikan hidupnya 
untuk kepentingan bangsa, 
antara lain warga Indonesia yang 

pernah jadi menteri kemudian 
dianggap berhasil, nah itu 

dapat penghargaan. 
Penghargaan ini ada 

empat tingkatan 
yaitu pertama, 

Bintang Mahaputera Adipurna. 
Kedua, Bintang Mahaputera 
Adipradana. Ketiga, Bintang 
Mahaputera Utama, seperti yang 
diterima Ibu Gubernur (Khofifah 
Indar Parawansa). Keempat, 
Bintang Mahaputera Pratama. 
Kelima, Bintang Mahaputera 
Nararya

Siapa saja yang berhak 
mendapat penghargaan itu?

Para warga sipil yang memiliki 
jasa dan pengabdian untuk 
kemajuan bangsa baik dia sebagai 
pejabat pemerintah maupun 
pejabat non pemerintah

Sebagai Kementerian 
Koordinator yang baru 
dibentuk, apa tugas-tugas 
Kementerian Koordinator 
bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan ini?

Tugasnya mengkoordinasi 
kementerian-kementerian dan 
lembaga-lembaga yang punya 
program yang berhubungan 
dengan pembangunan manusia. 
Ada tujuh kementerian yaitu 
Kementerian Agama, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, 
Kementerian Sosial, Kementerian 
Kesehatan, Kementerian Desa, 
Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan, dan Kementerian 
Olahraga. Kemudian ada juga 
lembaga negara yaitu Badan 
Nasional Penanggulangan 

Bencana (BNPB), Badan Koordinasi 
Keluarga Berencana Nasional 
(BKKBN), Badan Pengawasan Obat 
dan Makanan (BPOM), misalnya 
saya ke Gresik itu membagikan 
sertifikat yang diterbitkan 
oleh Kepala BPOM untuk para 
pengusaha kecil agar ekonomi 
Indonesia segera pulih setelah 
Covid-19, maka kita dorong 
mereka untuk memiliki sertifikat.

Bagaimana upaya-upaya 
kementerian ini mewujudkan 
pembangunan manusia dan 
kebudayaan yang berkualitas?

Jadi tanggungjawab 
Kemenko PMK ini mengkoordinasi 
pembangunan manusia sejak di 
dalam kandungan. Kemudian lahir 
dalam susuan ibu dua tahun atau 
disebut masa-masa 1000 hari awal 
kehidupan sampai nanti mereka 
tamat SMA/SMK, perguruan 
tinggi terus memasuki dunia 
kerja. Nah, kalau sudah memasuki 
dunia kerja itu sudah di luar 
tanggungjawab Kemenko PMK. 
Sekarang kita sedang menangani 
stunting atau kerdil. Jadi anak 
dalam kandungannya kerdil 
karena kurang gizi, kurang sehat, 
kandungan ibunya kurang asupan 
gizi, asam folatnya tidak terpenuhi, 
maka anak itu biasanya lahir kecil 
secara fisik dan lebih parah lagi 
otaknya juga kecil sehingga tidak 
bisa tumbuh dengan baik. [*]
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Sobat Arba’a suka membaca 
KKPK (Kecil-Kecil Punya 
Karya) tidak? Jika suka, 

pernah membaca buku yang 
berjudul Fashion Show Princess 
? Buku ini bercerita tentang 
Eliza, siswa kelas V SD yang 
akan mengikuti lomba fashion 
show lewat sekolahnya. Tahun 
lalu Eliza menjuarai lomba 
fashion show atas dukungan 
dan bantuan kakaknya yang 
bernama Kak Tisha. Namun, kini 
Eliza sedih, bingung, dan tidak 
percaya diri lagi karena kakaknya 
yang membantunya sudah 
meninggal dunia tahun lalu 
karena kecelakaan tabrak lari. 

Pak Rudy selaku kepala 
sekolah sangat mendukung 
Eliza dalam lomba ini. Saat 
Eliza bertemu dengan  Pak 

Rudy, ia mengingatkan Eliza 
untuk segera mendaftar lomba 
fashion show ini tahun ini. 
Karena lomba ini bisa membuat 
nama SD Syakinah, tempat Eliza 
bersekolah, bisa terangkat. 
Lomba ini bisa berlanjut ke 
tingkat kota dan nasional. 

Beruntunglah Eliza 
memiliki dua sahabat yang 
selalu mendukungnya. Walau 
sedih karena teringat kakaknya 
yang sudah meninggal, dua 
sahabatnya Yasmin dan Kanza 
berusaha menghibur Eliza 
agar tidak sedih lagi dan mau 
mengikuti lomba ini. Yasmin 
bermaksud memperkenalkan 
Eliza dengan kakaknya, Kak 
Dinda yang berprofesi sebagai 
desainer. Kak Dinda bersedia 
membantu Eliza dalam lomba 

fashion show ini. Awalnya 
Eliza menolak tawaran Yasmin 
untuk dibantu kak Dinda. 
Namun akhirnya setelah 
diyakinkan oleh Bu Kamila, 
guru Agama sekaligus wakil 
kepala sekolah, Eliza mau 

menerima tawaran Yasmin 
untuk dibantu Kak Dinda. 

Mika yang satu sekolah 
dengan Eliza juga mengikuti 

lomba ini. Tahun lalu Mika 
juara dua fashion show. Mika 
merasa iri dengan Eliza, hingga 
ia berniat curang pada Eliza. Ia 
bermaksud memberi minyak 
di sepatu Eliza agar Eliza 
jatuh saat fashion show nanti. 
Beruntunglah Yasmin dan Kanza 
mngetahui niat buruk Mika 
dan menggagalkannya. Pada 
saat perlombaan, Eliza akhirnya 
menjadi juara  satu lagi dan bisa 
mengangkat nama sekolahnya. 
Eliza sangat gembira. Di sisi lain, 
Mika sadar akan kesalahannya. 
Ia akhirnya juga menjadi sahabat 
Eliza. 

Novel karya Wirda Nissa 
ini sangat menarik. Ceritanya 
memberi kita pelajaran 
dari tokoh utamanya yang 
bangkit dari kesedihan 
dan mencetak pretasi. Ia 
mampu membanggakan 

nama sekolahnya. 
Novel ini semakin 
menarik, karena 
disisipi gambar 
komik di beberapa 
halamannya. Novel 
ini dicetak pada 
bulan Agustus 2019 
sebagai cetakan 

pertama. Novel KKPK ini bisa 
sobat Arba’a dapatkan di 
toko buku terdekat. Selamat 
membaca, Sobat!. [*]

Nama Penulis :  Wirda Nissa
Tebal Buku  :  73 halaman
Cetakan  :  Kedua
Penerbit  :  Mizan
Peresensi  :  Syakira Hasna Anindita 
     (V-F Copenhagen)

Syakira Hasna Anindita 
(V-F Copenhagen)

Fashion Show Princess
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Acara the 6th ACCESS (Academic 
Enlightening Session) SD 
Muhammadiyah 4 Pucang 

Surabaya (Mudipat), diakhiri dengan 
pemberian penghargaan terhadap 
dua guru yang sudah mengabdi 
selama 25 tahun, Sabtu (20/6/2020).

Kedua guru tersebut adalah Dr. 
H. M. Sholihin, MPSDM dan Dra. Sri 
Purwanti Puji Lestari. Penghargaan 
tersebut langsung diberikan oleh 
Ustadz M. Syaikhul Islam, Kepala 
Sekolah, berupa emas murni seberat 
10 gram.

Selama 25 tahun tentu 
banyak cerita, suka maupun duka. 
Saat ditanya tentang suka duka 
selama di Mudipat Ustadz Sholihin 
menyampaikan banyak sukanya dan 
hampir tidak ada dukanya. Dengan 
panjang lebar ia menceritakan saat 
awal masuk di sekolah ini hingga 
berkembang pesat seperti saat ini.

Menurut ceritanya awal ia 
mengajar di Mudipat tahun 1995, 
sekolah ini sudah besar dan sudah 
terkenal. Saat itu Mudipat sudah 
ditetapkan oleh Majelis Dikdasmen 
PWM Jatim sebagai sekolah 
percontohan. Konsep yang diusung 
adalah sekolah Islam unggulan. 
Dengan model pembelajaran totally 
study school, pembelajaran tutor 
sebaya, dan melakukan rekayasa 
kurikulum.  Kurikulum didesain agar 
bisa hidup. Kurikulum harus bisa 
tertawa, berbicara dan lain-lain.

“Kurikulum itu ibarat bahan 
baku seperti beras. Mau diolah 
menjadi berbagai macam rasa 
adalah tergantung kokinya,” 
ucapnya.

Lebih 
lanjut lagi ia 
juga mengenang 
pesan dari 
Pak Drs. Djoko 
Purwantoro, 
Kepala Sekolah kala itu. Menurutnya 
pak Joko, panggilan akrabnya sering 
menyampaikan bahwa guru harus 
menjadi seperti seorang seniman. 
Ditangan seorang seniman, daun 
yang berserakan dan ranting-
ranting pohon yang berguguran 
akan menjadi karya yang indah dan 
bernilai tinggi.

“Bisa diterima jadi guru di 
Mudipat waktu itu merupakan 
sebuah kehormatan dan 
kebanggaan yang luar biasa. 
Persaudaraan dan kebersamaanya 
waktu itu luar biasa. Hampir jarang 
ada orang pulang dari sekolah 
sore hari, rata-ratanya malam hari,” 
ujarnya.

Betah di sekolah untuk 
berdiskusi tentang bagaimana 
memajukan sekolah, memberikan 
pelayanan yang terbaik dan 
memuaskan semua orang, service 
excellent. Bagaimana carannya 
kegiatan bisa menarik dan diliput 
oleh media koran atau TV dan masih 
banyak lagi. 

“Pokoknya masih banyak 
cerita yang menarik. Diskusi dan 
komunikasi itu kuncinya. Yang 
akhirnya Mudipat ditetapkan oleh 
Diknas dan LIPI sebagai Sekolah 
Teladan Nasional 3 kali, yaitu tahun 
2003, 2007 dan 2009, dan juga 
mendapat beberapa rekor MURI,” 
ucapnya bersemangat.

Sementara 
itu cerita Bu Sri, panggilan 
keseharianya juga tidak kalah 
menarik. Ia mengabdi di Mudipat 
sebagai guru kls I dan II selama 18 
tahun, kemudian selama 7 tahun 
mengajar di kelas IV. Selama itu 
ia lebih banyak merasa senang 
dan bersemangat karena setiap 
tahun bertemu dengan anak yang 
berbeda karakter. “Semoga Mudipat 
semakin bersinar dan dapat 
mengantarkan anak hebat calon 
pemimpin bangsa yang berakhlaqul 
karimah,” harapnya.

Sementara itu Ustadz 
Marsudidono, Kepala Departemen 
(Kadep) Sumber Daya Insani (KAUR 
SDI) mengatakan pemberian 
reward berarti secara jelas kita 
mengakui dan menghargai 
pengabdian mereka. Kata orang 
Jawa “nguwongke” walaupun 
jika dinilai secara material itu 
tidak seberapa tapi insyaAllah 
dengan begitu mereka akan 
senang, bahagia. Mereka merasa 
diperhatikan oleh sekolah.

Dengan begitu menurutnya 
timbul rasa terimakasih yang akan 
mendorong mereka untuk berbuat 
lebih baik lagi demi kemajuan 
sekolah. Mereka akan lebih 
meningkatkan kinerjanya, lebih giat, 
lebih berprestasi dan lain-lain yang 
positif. (Azizah)

Reward 10 Gram Emas 
untuk Pengabdian 

25 Tahun

Ustadz Dr. H. M. Sholihin, MPSDM dan Dra. Sri Purwanti Puji Lestari 

saat menerima reward
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Tahun Pelajaran baru 2020/2021 
berbeda dengan tahun-

tahun sebelumnya. karena berada 
di tengah pandemi Covid-19, 
yang mengharuskan siswa tetap 
belajar di rumah, tentu berimbas 
juga terhadap desain proses 
pembelajaran. Pembelajaran yang 
dilakukan dengan jarak jauh atau 
online otomatis akan dilakukan. 
Untuk mematangkan proses 
tersebut SD Muhammadiyah 4 
Pucang Muhammadiyah (Mudipat) 
menyelenggarakan The 6th ACCESS 
(Academic Enlightening Session) 
dengan tema Redesigning Effective 
and Creative Online Teaching and 
learning in The New Normal Era, 
bertempat di Aula TMB lantai 4, 
Sabtu (20/6/2020).

Materi pertama disampaikan 
oleh Dr. H. Martadi, M.Pd. dengan 
topik “Mendesain Pembelajaran 
Jarak Jauh yang Efektif dan Kreatif”. 
Dengan apik Pakar Pendidikan 

UNESA ini 
menjelaskan 
panjang 
lebar tentang 
bagaimana 
mendesain 
pembelajaran 
jarak jauh 
tersebut. Ia lebih 
menyukai hal 
tersebut dengan 
istilah distance 
learning.

Dengan 
detail ia 
menjelaskan 
kenapa, konsep 

dan implementasi dari distance 
learning tersebut. Hal yang menarik 
adalah information age dan era 4.0 
mengharuskan adanya perubahan 
dan pergeseran. Termasuk adanya 
perubahan pendidikan, pergeseran 
kebutuhan, pekerjaan, juga 
perubahan perilaku dan gaya hidup. 
Kedepan menurutnya kompetisi 
bukan knowlegde saja 
namun juga 
kreatifitas.

Selama 
pandemi ini 
mengharuskan 
pembelajan 
secara online. 
Yang harus 
digaris bawahi 
menurutnya 
pembelajaran 
online tidak 
melulu melalui 
zoom, google form 

dan lainya. Namun harus ada pilihan 
model. “Sesekali menggunakan 
zoom, sesekali video call, sesekali 
tugas dan masih banyak lagi,” ia 
mencontohkan

Kedepan menurutnya yang 
harus dilakukan sekolah adalah 
melakukan inovasi dan revitalisasi, 
menguatkan sinergi, mengatasi 
beban sejarah, mengatasi 
kelincahan dengan kelincahan, serta 
program yang terpola dan tersistem 
agar efektif-efisien. 

Sementara itu di sesi kedua, 
materi disampaikan oleh H. R. 
Alpha Amirrachman, MA, Ph.D. 
yang merupakan Sekretaris Majelis 
Dikdasmen PP Muhammadiyah dan 
Direktur SEAMOLEC Indonesia. Ia 
menyampaikan materi secara daring 
melalui zoom denga tema peluang 
dan tantangan pendidikan di era 
kenormalan baru.

Menurutnya pandemi ini 
sangat berdampak pada kehidupan 
masyarakat termasuk dalam 
hal pembelajaran. Guru harus 
bisa menciptakan inovasi dalam 
pembelajaran agar belajar lebih 
menyenangkan. Pemerintah harus 
meningkatkan kolaborasi dengan 
masyarakat dan pihak swasta agar 
pembelajaran jarak jauh terjangkau 
semua lapisan masyarakat. (Azizah)

The 6th ACCESS 
(Academic Enlightening Session)

Mendesain Pembelajaran Jarak 
Jauh yang Efektif dan Kreatif

Dr. H. Martadi, M.Pd. menyampaikan materi pada The 6th Access.
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Pemancangan Tiang Pertama Pembangunan 
The Ahmad Dahlan Plaza (ADP)

Pemancangan tiang pertama 
Pembangunan The Ahmad 
Dahlan Plaza (ADP) SD 

Muhammadiyah 4 Pucang 
Surabaya (Mudipat) resmi dimulai. 
Kepala Mudipat M. Syaikhul 
Islam MHI bersama jajaran dan 
tim pengurus pembangunan 
dari unsur Pimpinan Cabang 
Muhammadiyah (PCM) Ngagel dan 
Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
(PDM) Surabaya, melakukan 
pemancangan tiang pertama 
secara simbolis, Sabtu (13/6/2020).

Pemancangan tiang pertama 
ini sebagai pertanda dimulainya 

pembangunan gedung ADP 
tersebut. Ustadz Syaikhul 
mengatakan, ADP diproyeksikan 
menjadi mercusuar baru sekaligus 
icon baru dunia pendidikan di 
Indonesia. ADP akan membawa 
nuansa segar perwajahan dunia 
pendidikan tanah air. “ADP is 
dedicated Muhammadiyah for 
Indonesia,” jelasnya.

Terkait momentum 
pemancangan tiang pertama, 
ayah satu anak yang kelahiran 
asli Bojonegoro itu memohon 
doa restu kepada semua pihak 
agar proses pembangunan ADP 

berjalan lancar, sukses, dan 
barakah. “Mohon doa semua pihak 
agar semua berjalan lancar dan 
sukses,” tuturnya.

Sebagai informasi, ADP 
adalah bangunan 7 lantai setinggi 
25 meter yang akan berdiri di atas 
tanah seluas 1.512,33 M², dengan 
estimasi pembiayaan sekitar 33 
miliar. Lokasi pembangunan persis 
di depan gedung Mudipat saat 
ini di Jalan Pucang Anom. ADP 
nantinya akan menjadi bangunan 
multifungsi. Ada ruang kelas, 
laboratorium, masjid, dan arena 
olahraga terpadu. (Mul)
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Muara literasi adalah 
mengetuk pintu hati 
agar mau berbuat yang 

bermanfaat bagi diri sendiri 
juga bagi orang lain. Itulah 
yang diejawantahkan Kelas IV-E 
Alexandria SD Muhammadiyah 4 
Pucang Surabaya (Mudipat).

Kelas asuhan Ustadzah 
Titik Iftitah S.Pd. itu getol 
menggalakkan literasi. Kegiatan 
itu dilakukan sebelum dan saat 
pandemi (belajar daring). Dan 
kini mengakhiri tahun pelajaran 
2019/2020, berhasil meluncurkan 
sebuah buku berjudul Si Iman 
dan Si Imun Penakluk Corona dari 
Alexandria, di TMB Mudipat, Jum’at 
(10/7/2020).

Buku 238 halaman yang 
ditulis 32 siswa dan gurunya 
tersebut terdiri dari dua bagian 
besar. Yaitu bagian pertama cerpen 
fiksi dan cerpen kisah sukses kedua 
orang tua siswa. Di sini siswa 
diajak untuk menggali informasi 
langsung melalui “wawancara” 
kedua orangtuanya. Sedangkan 
bagian kedua adalah puisi bertema 
kerinduan pada sekolah dan puisi 
korona.

“Menuliskan dari hasil 
menggali data itu luar biasa. 
Anak-anak makin sayang kedua 
orangtuanya karena mengetahui 

perjuangan 
dan karir 
kedua 
orangtuanya. 
Saya sepanjang 
mengedit 
buku ini tak 
henti-hentinya 
menitikan air 
mata. Sungguh 
menyentuh 
sekali,” tutur Ustadzah Titah, 
sapaan karib Titik Iftitah.

Ibu dua anak itu lebih lanjut 
mengatakan melalui menulis 
ia ingin mengasah dan melatih 
kemampuan anak-anak untuk 
berliterasi dengan harapan anak-
anak semakin cinta dan gemar 
membaca dan menulis sejak kecil.

Bukan hanya peluncuran 
buku, kegiatan itu juga dirangkai 
dengan penyerahan donasi Rp 
7 juta dan 15 buah buku untuk 
korban terdampak Covid-19. Dana 
tersebut adalah urunan walimurid. 
Dana donasi itu diserahkan 
perwakilan wali murid, yaitu 
Maulani Indah Sari, ibunda dari 
M. Airell Higashi Tradani dan Sri 
Purnamasari, ibunda dari M. Aditya 
Chandra. Donasi tersebt diterima 
pihak sekolah yang diwakili 
Ustadzah Titah.

“Semoga besar manfaatnya. 

Soal 
buku ini saya bersyukur atas 
terbitnya buku yang luar biasa 
ini. setelah membacanya hati 
ini rasanya gimana gitu, dalam 
situasi begini anak-anak tetap bisa 
berkarya. Dan, karyanya itu banyak 
yang isi hati dari anak-anak,” terang 
Bunda Maulani Indah.

Senada dengan itu, Bunda Sri 
Purnamasari pun bersyukur karya 
kelas IV-E Alexandria terwujud. 
Menurutnya itu karya ditulis 
dengan penuh perjuangan di 
mana anak-anak menulis dengan 
jiwanya di masa pandemi.

Kepala Sekolah M Syaikhul 
Islam MHI mengatakan pihaknya 
sangat bangga dan bahagia 
dengan diluncurkannya buku 
tersebut. “Donasi Rp 7 juta akan 
kami santunkan kepada 7 guru 
dan tenaga kependidikan yang 
layak mendapatkan di beberapa 
sekolah Muhammadiyah di 
Surabaya,” tuturnya. (Mul)

Kelas IV-E Alexandria 
Meluncurkan Buku 
Sekaligus Berdonasi

Perwakilan wali murid IV-E Alexandria Maulani Indah Sari, ibunda 

dari M. Airell Higashi Tradani dan Sri Purnamasari, ibunda dari 

M. Aditya Chandra menyerahkan donasi.
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Kelas V-B SD Muhammadiyah 
4 Pucang Surabaya 
(Mudipat) benar-benar 

keren. Kelas asuhan Ustadzah 
Tazkiyatun Nafsi el-Hawa S.S. 
itu mengakhiri kegiatan belajar 
mengajar (KBM) tahun pelajaran 
2019-2020 dengan meluncurkan 
sebuah buku, berjudul Gado-Gado 
dari Paris.

Buku antologi setebal 254 
halaman itu diluncurkan secara 
virtual, Kamis (18/6/2020). Buku 
itu adalah kolase imaji ‘Kamis 
Menulis’ dan Belajar dari Rumah 
(BDR) selama pandemi Covid-19. 
Buku tersebut terdiri dari tiga 
bagian besar. Yaitu bagian 
pertama cerpen karakter yang 
edukatif, bagian kedua adalah 
pantun, dan bagian ketiga adalah 
tantangan menulis one day one 
paragraph yang berisi puisi, surat, 
dan angan-angan.

Ustadzah Tazkiyah 
mengatakan situasi pandemi 
Covid-19 memang merusak 
tatanan kemapanan dalam segala 
aspek, termasuk dalam dunia 

pendidikan. 
Namun, 
itu tidak 
menyurutkan 
langkahnya 
dan 39 
siswanya untuk 
terus semangat 
belajar.

“Kami malah makin ‘dekat’ 
dengan anak meski secara daring. 
Makin sering ‘bertemu’ dan 
mencairkan rindu yang beku. Kami 
teruskan program ‘Kamis Menulis’, 
alhamdulillah kini karya anak-anak 
telah jadi buku,” terangnya.

Saat peluncuran buku 
tersebut, ibu dua anak itu 
mengatakan buku Gado-Gado 
dari Paris ini adalah fenomena 
langka. Apalagi dikerjakan dalam 
situasi pandemi yang memaksa 
pembelajaran dilakukan jarak jauh.

“Anggaplah ini kado 
kenaikan kelas untuk kita semua. 
Ibu berharap semoga buku ini 
berguna. Jadi teman baik kalian 
dan kelak jika kalian sudah dewasa 
akan mengenang bahwa kalian 
pernah menulis sebuah buku 

di saat ada 
wabah virus 
mematikan,” 
tutur 
perempuan 
kelahiran 
Lamongan 7 
September 1982 
itu.

Sementara 

itu di 
layar monitor para peserta yang 
merupakan siswa siswi 5-B tampak 
antusias dengan peluncuran 
buku itu. Satu sama lainnya saling 
sapa dan sanjung tentang hasil 
karyanya.

Kaniza Zaira Fareiba Laitupa, 
salah satu penulis, mengaku 
bangga dan bahagia karyanya 
telah menjadi buku. Dia berharap 
ke depan dia bisa menulis secara 
solo. Dara 21 April 2009 itu merasa 
punya ide dan siap dituangkan. 
“Mohon bimbingannya Bu, mohon 
doanya teman-teman,” katanya.

Kaniza pada buku tersebut 
menulis cerpen Kemandirian 
Vina. Berkisah seorang anak gadis 
bernama Vina yang berkarakter 
sempurna. Baik, ramah, dan pintar. 
Vina tumbuh dewasa dan sukses 
menjadi dokter dan punya klinik 
sendiri. Vina memberi pelajaran 
berharga, bahwa kemalasan 
tidak akan membawa kesuksesan 
sedangkan rajin dan mandiri akan 
mengatarkan pada kesuksesan.

“Makanya janganlah kita 
menjadi pemalas. Patuhi perintah 
orang tua dan tetap semangat 
meraih cita-cita kalian.” pungkas 
anak kedua, tiga bersaudara itu. 
(Mul)

Gado-Gado dari Paris 
Kado Naik Kelas

Suasana peluncuran buku Gado-gado dari Paris secara virtual
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SD Muhammadiyah 4 Pucang 
Surabaya (Mudipat) selalu 
sepenuh hati memberikan 

yang terbaik untuk siswa-siswinya, 
walaupun dalam kondisi belajar 
jarak jauh. Karenanya sekolah yang 
beralamat di Jl. Pucang Anom 93 
itu menggelar Ice Breaking bertajuk 
Mudipat Mendongeng, Rabu (29 
Juli 2020). Acara itu tersiar via 
zoom, Facebook (FB), dan Youtube 
sekolah.

Pada kesempatan istimewa 
itu Kak Syaiful Ustadhi dari 
Rumah Dongeng Jawa Timur 
yang mengisinya. Acara itu diikuti 
tiga kelas bawah. Yaitu Kelas I 
Pukul 09.30-11.00, Tema: Lahirnya 
Rasulullah, dipandu oleh Ustadzah 
Ika Lukita. Untuk kelas II Pukul 
12.45-14.00, Tema: Kambing 
Qurban, Pemandu Ustadzah Erfin 
Walida Rahmania. 
Sedangkan Kelas 
III Pukul 08.00-
09.00, Tema: Nabi 
Ibrahim dan Nabi 
Ismail dengan 
Pemandu Ustadzah 
Muhimmatul 
Azizah.

Di semua sesi, Kak Say—
begitu sapaan karib Syaiful 
Ustadhi—mendongeng dengan 
ceria dan menyenangkan. Peserta 
pun di rumah masing-masing 
melahap kisah-kisah yang 
disampaikan dengan seneng. 
Meski jarak jauh tapi Kak Say 
sangat akrab dengan audien. Para 
siswa bila ditanya selalu sigap 
menjawab lewat layar monitor 
masing-masing.

Yang istimewa pada 
kesempatan itu ada si Gapan 
(gajah tampan) yang diperankan 
Kak Say berduet maut dengan si 
Beki (Bebek Hoki) yang dipegang 
Ustadzah Ika. Saat itu si Gapan 
pungkas bercerita kelahiran Nabi 
Muhammad SAW, lalu si Beki ikut 
hadir melanjutkan cerita dan 
menyapa para siswa di rumah. 

“Dongeng sangat bermanfaat 
bagi anak-anak kita. Dari 
dongeng kita bisa sangat mudah 
menanamkan karakter baik kepada 
anak,” terang Kak Say, pemilik 
Rumah Dongeng Jawa Timur yang 
berlokasi di Lamongan itu.

Sementara itu Ustadzah Ika 
mengatakan mendongeng banyak 
faedahnya. Dia mengatakan 
mendongeng teramat penting 
bagi anak-anak kelas bawah atau 
anak usia belia.

“Karena dari dongeng kita 
dapat membangun kedekatan 
dengan anak. Kalau anak 
sudah dekat dengan kita, 
kita akan menjadi orang tua 
yang dirindukan. Dan dengan 
dongeng kita bisa menerapkan 
apapun, karakter, kisah moral dan 
sebagainya.” ujarnya. (mul)

Mendongeng, Ice Breaking yang Dinantikan

Si Gapan yang 
diperankan Kak Say dan si Beki 
yang diperankan Ustadzah Ika 

sedang duet mendongeng 
via zoom
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Monev untuk Persiapan 
Pembelajaran 

New Normal

SD Muhammadiyah 4 
Pucang Surabaya (Mudipat) 

menjalani monev (monitoring dan 
evaluasi) dari Dinas Pendidikan 
(Dindik) Kota Surabaya, Senin 
(22/6/2020) untuk kesiapan 
sekolah menyambut pembelajaran 
new normal tahun 2020/2021.

Siswa Mudipat selama 
pandemi Covid-19 akan 
melakukan pembelajaran daring 
dan luring. Sekolah juga akan 
menyiapkan jika siswa akan ada 
pembelajaran tatap muka di 
sekolah.

Sekolah menyediakan 
wastafel atau keran untuk cuci 
tangan yang dilengkapi dengan 
sabun dan air bersih yang mengalir 
diletakkan pada tempat-tempat 
terbuka.

Selain cuci tangan sebelum 
masuk kelas, juga disediakan 
hand sanitizer atau pembersih 
tangan berbasis alkohol (ABHS) 
yang mengandung setidaknya 
60% unsur alkohol. Diletakkan 
di tempat-tempat yang strategis 

(mudah 
terlihat), di 
setiap pintu 
ruangan 
sekolah, di 
depan kamar 
mandi, dan 
fasilitas terbuka 
sekolah.

Ustadzah 
Aliyatuz Zakiyah 
SSi, wakil 
kepala Mudipat, 

mengatakan selain menyediakan 
fasilitas yang mendukung juga 
ada poster dan spanduk besar 
di beberapa tempat strategis 
berkaitan dengan tindakan 
preventif untuk pencegahan 
persebaran Covid-19. Terutama 
anjuran untuk sering mencuci 
tangan selama minimal 20 detik 
menggunakan sabun dan air 
mengalir sesering mungkin dan 
pentingnya menggunakan masker.

“Persiapan dari siswa datang 
melakukan 
cuci tangan, 
masuk akan 
dilakukan 
cek suhu dari 
pos satpam 
untuk melihat 
kondisi siswa. 
Jika kondisi 
baik di bawah 
suhu normal 
36 derajat, 
dinyatakan 
sehat. Apabila 

37 ke atas diharapkan siswa belajar 
dari rumah untuk melakukan 
isolasi mandiri. Adapun kelas akan 
diisi separuh siswa dengan jumlah 
14 siswa,” jelasnya.

“Kunjungan pengawas ke 
sekolah untuk monitoring dan 
evaluasi sekolah dalam rangka 
persiapan new normal,” lanjutnya.

Sementara itu, pengawas 
SD Drs. Muhammad Naim, M.Pd., 
menjelaskan jika PPDB tahun ini 
sudah terpenuhi, pembelajaran 
bisa dilakukan secara daring 
maupun luring. Jika memang 
harus ada tatap muka siswa belajar 
bersama guru, sekolah dan orang 
tua harus sama-sama setuju.

“Tidak ada paksaan di masa 
saat ini. Selain itu, sekolah tatap 
muka harus ada persetujuan dari 
Majelis Dikdasmen Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah (PDM) 
Kota Surabaya, dengan tetap 
mengikuti protokoler kesehatan,” 
ujarnya. (Arry)

Pengawas SD Drs. Muhammad Naim M.Pd. (tengah) bersama jajaran guru.
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“Saya senang sekali 
perkembangan 
Muhammadiyah dan amal 

usahanya, Sekolah-Sekolah 
Muhammadiyah di Surabaya ini 
sangat dinamis sekali”. Demikian 
disampaikan Menteri Koordinator 
Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan (Menko PMK) 
Republik Indonesia Prof. Dr. 
H. Muhadjir Effendy, MAP saat 
menyampaikan pidato amanat 
pada Topping Off pembangunan 
The Ahmad Dahlan Plaza (ADP) 
SD Muhammadiyah 4 
Pucang Surabaya 
(Mudipat), di 
lantai dasar 
ADP, Sabtu 
(14/11/2020).

Hadir pada 
kesempatan 
istimewa itu 
Rektor Universitas 
Muhammadiyah 
Surabaya sekaligus 
Bendahara 
PWM Jatim Dr. 
dr. Sukadiono, 
Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah 
Surabaya, Pimpinan 
Cabang Muhammadiyah 
Ngagel, Kepala Dinas Pendidikan 
Surabaya Dr. Supomo, Polsek 
Gubeng, Koramil Gubeng. Acara 
tersebut diikuti keluarga besar 
Muhammadiyah Surabaya dan 
guru serta karyawan Mudipat.

“Muhammadiyah Surabaya 
menurut saya telah melakukan 
terobosan dan lompatan-
lompatan melampaui batas, telah 

mengembangkan 
dunia pendidikan dengan hebat,” 
ujar Mantan Rektor Universitas 
Muhammadiyah Malang itu.

Dia berharap ke depan 
Muhammadiyah Surabaya terus 
ber-fastabikhul khairat (berlomba-
lomba dalam berbuat kebaikan). 
Membangun Muhammadiyah 
dengan niat yang tulus ikhlas.

“Pokoknya jangan takut resiko 
yang penting melakukan dengan 
niat yang tulus, bersih, dan ikhlas. 

Dan fokus bekerja keras insyaAllah 
berkah. Berkahnya bukan hanya 
untuk Muhammadiyah tapi juga 
untuk mereka yang bekerja 
dengan ikhlas. Percaya dengan 
saya kalau bekerja dengan ikhlas 
rejeki akan datang dengan 
sendirinya,” katanya.

Dalam kesempatan itu pula, 
mantan Mendikbud RI itu juga 

menghimbau kepada sekolah 
Muhammadiyah agar bersemangat 
menjalankan pendidikan dan 
pembangunan manusia.

“Sekolah Muhammadiyah 
harus memperhatikan 
individualisasi siswa, keunggulan 
dan keunikan siswa. Kurangi 
betul-betul menggeneralisir dan 
menghakimi anak. Anak yang 
sekarang nakal bisa jadi kelak jadi 
anak yang berhasil. Karena itu 
hargailah mereka.” pesannya (Mul)

Menko PMK RI Resmikan Topping Off 
Pembangunan ADP

Menko PMK RI Prof Dr H Muhadjir Effendy MAP 
menandatangani prasasti Topping Off ADP

Menko PMK RI Prof Dr H Muhadjir Effendy MAP bersama 

Kepala Mudipat M. Syaikhul Islam MHI dan jajaran 

pengurus Muhammadiyah 
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SD Muhammadiyah 4 Pucang 
Surabaya (Mudipat) pada 
Idul Adha 1441 Hijriah 

ini menerima, mengelola, dan 
menyalurkan 5 ekor sapi dan 56 
ekor kambing qurban. Jumlah 
itu seluruhnya adalah qurban 
dari siswa, orangtua siswa, guru-
karyawan, dan alumni Mudipat. 
Penyembelihan dan pengelolaan 
daging Qurban dilaksanakan 
Jumat (31/07/2020), di parkir timur 
Mudipat.

Ketua Panitia Idul Qurban 
Mudipat Ustadz Endik Stywan SSi 
menyampaikan semua hewan 
qurban itu tidak dipotong di 
sekolah. Pria yang juga wali kelas 
6 itu mengungkapkan, 22 dari 56 
ekor kambing itu disembelih di 
sekolah. 34 lebihnya disalurkan 
kepada PRM, PCM, Ortom, dan 
yayasan sosial berdasarkan 
proposal yang masuk ke panitia. 
Untuk  5 ekor sapi disembelih 
semua di sekolah.

“Alhamdulillah, meski 
di tengah pandemi Covid-19 
siswa Mudipat tetap semangat 
berkurban. Saya tidak menyangka 
perolehan hewan kurban sebanyak 
ini,” katanya di sela-sela acara 
penyembelihan hewan kurban.

Adapun daging kurban 
dibagikan ke warga sekitar 
sekolah, guru/karyawan, dan  bina 
lingkungan. Sedangkan teknis 

pembagian kepada warga sekitar 
dengan cara door to door. Tidak 
seperti sebelumnya yang pakai 
kupon, hal ini bertujuan untuk 
menghindari kerumunan masa. 
“Mudipat patut bersyukur, meski 
di tengah pandemi tapi tetap bisa 
berbagi dengan masyarakat yang 
membutuhkan,” ujar Ustadz Endik.

Kepala Mudipat M. Syaikhul 
Islam MHI amat bersyukur dan 
berterima kasih atas kepercayaan 
dan antusiasme orangtua siswa 
yang memercayakan kurban 
mereka kepada panitia dari 
sekolah. Ia mengatakan kegiatan 
Idul Qurban dapat menjadi 
sarana menguatkan ukhuwah, 

mengokohkan silaturahim, 
dan merayakan kebahagiaan 
bersama semua yang berhak 
menerimanya. Selain itu, juga 
sebagai media edukasi bagi siswa 
dalam meneladani keihklasan Nabi 
Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS.

“Alhamdulillah. Kami 
menghaturkan terima kasih 
kepada para pengurban 
juga kepada keluarga besar 
Mudipat yang berperan serta 
menyukseskan hajatan ini. Semoga 
Allah SWT menerima kurban 
kita dan menggantinya dengan 
pahala dan keberkahan. Amin.” 
terang Kepala sekolah kelahiran 
Bojonegoro itu. (Anang)

Idul Qurban 1441 H

Di Masa Pandemi 
Tetap Kelola 5 Ekor Sapi 

dan 56 Ekor Kambing
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Instruksi Dinas Pendidikan 
Kota Surabaya agar guru 
wajib rapid test langsung 

direspon baik oleh SD 
Muhammadiyah 4 Pucang 
Surabaya (Mudipat). Hal itu 
sebagai upaya kewaspadaan 
seluruh pegawai agar aman dari 
Covid-19.

Rapid test diselenggarakan 
di Auditorium Prof Din 
Syamsuddin TMB, Sabtu 
(11/7/2020). Kegiatan ini diikuti 
seluruh guru, karyawan, dan 
termasuk karyawan koperasi 
sekolah. Total berjumlah 128 

orang.
Kegiatan tersebut bekerja 

sama dengan Parahita Diagnostic 
Center Dharmawangsa Surabaya. 
Seluruh guru mendaftar 
melalui aplikasi dengan syarat 
utama KTP. Proses rapid test 
berlangsung singkat, acara 
dimulai pukul 08.00 pagi dan 
berakhir hingga pukul 11.00. 
Para guru dan karyawan 
mengikuti kegiatan itu secara 
bergiliran.

Wakil Kepala Mudipat 
Ustadz Ainuzzaim Azzaki 
M.Pd. mengatakan kegiatan 

tersebut diselenggarakan 
untuk memenuhi data profil 
dan laporan sekolah ke Dinas 
Pendidikan Surabaya dalam 
persiapan ajaran baru.

“Ini juga kami lakukan 
agar hasil rapid test dapat 
dijadikan modal untuk menjaga 
kepercayaan masyarakat, agar 
wali murid dan kita semua 
tenang. Bahwa pegawai Mudipat 
semua sehat. Semoga kita 
semua terhindar dari segala 
macam penyakit dan virus 
berbahaya,” tutur ayah dua anak 
itu. (Mul)

Gelar Rapid Test Guru dan Karyawan

Mudipat menyelenggarakan rapid tes di Auditorium Din Syamsuddin TMB
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SD Muhammadiyah 
4 Pucang Surabaya 
(Mudipat) 

menyelenggarakan 
aksi virtual cinta Nabi 
Muhammad SAW, Rabu 
(4/11/2020). Aksi itu 
mengusung tema Jangan 
Nista Nabiku, Hentikan 
Islamophobia. Acara 
virtual via Zoom dan 
live streaming 
Youtube Mudipat TV dan 
FB Mudipat Pucang 
Surabaya itu diikuti 
sekitar 3000 peserta, 
yakni murid, orangtua, dan guru, 
serta umum.

Kepala Mudipat M. Syaikhul 
Islam MHI menyampaikan aksi 
ini diselenggarakan sebagai 
ekspresi protes keluarga besar dan 
warga Mudipat atas penghinaan 
terhadap Nabi Muhammad SAW 
junjungan umat Islam yang 
dinistakan oleh seorang guru dan 
Presiden Prancis.

“Kami tidak bisa menerima 
junjungan kita Nabi Besar 
Muhammad SAW dihina,” tutur 
Ustadz Syaikhul. Dijelasakan ada 
dua tujuan digelarnya kegiatan 
tersebut. Pertama Mudipat ingin 

menanamkan rasa cinta kepada 
Rasul Muhammad SAW sebagai 
junjungan umat Islam. Menurutnya 
anak-anak Mudipat sebagai 
pelanjut Agama Islam harus 
mencintai Nabi dan meneladani 
Nabi.

Kedua, mengajarkan kepada 
anak-anak bahwa kebebasan kita 
itu terbatas dengan kebebasan 
orang lain. “Di manapun, di 
negara manapun, tidak bisa 
mengekspersikan semau-maunya. 
Kita harus memperhatikan, apa 
yang kita lakukan menyinggung 
orang lain atau tidak. Apa yang 
terjadi di Prancis itu sungguh 
sangat menyinggung perasan 

kami,” katanya.
Pria asli Bojonegoro 

itu berharap, aksi virtual 
cinta Nabi yang digelar 
menjadi pelajaran 
penting dan bermakna. 
Terlebih aksi itu mewakili 
apa yang ingin umat 
Islam sampaikan kepada 
dunia.

“Janganlah umat 
manapun menyinggung 
umat lainnya. Kita tidak 
boleh melecehkan 
agama, Nabinya, 
kitabnya. Mari kita saling 

menghormati, hidup rukun dan 
damai di manapun kita berada di 
muka bumi ini, pungkasnya.

Acara istimewa itu juga 
dihadiri Dr. K. H. Mahsun 
Jayadi, M.Ag. (Ketua PDM Kota 
Surabaya) yang berkesempatan 
memberikan pengantar sirah 
Nabi. Kemudian, orasi-orasi 
disampaikan oleh Muhammad 
Jemadi, MA (Sekretaris Majelis 
Dikdasmen PDM Kota Surabaya), 
H Maryudhi Sangat SE MM (Ketua 
Komite Sekolah/IKWAM Mudipat), 
dan beberapa perwakilan siswa 
Mudipat. (Mul)

3000 Warga Mudipat 
Ikuti Aksi Virtual 

Cinta Nabi Muhammad SAW

Syifa Althafunnisaa (II-E Medina) dan Shofia Khoyrunnisaa 
(III-D Amman) saat mengikuti aksi virtual Cinta Nabi.
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Memperingati 
maulid Nabi 

Muhammad SAW, SD 
Muhammadiyah 4 Pucang 
Surabaya (Mudipat) 
menyelenggarakan acara 
Berkisah Islami, Rabu 
(28/10/2020). Berkisah 
kali ini mengambil tema 
Muhammadku; Teladanku, 
Sahabatku.

Kegiatan ini dibagi 
menjadi tiga sesi. Sesi 
pertama untuk Kelas I dan II 
pukul 07.30-08.45 bersama 
Ustadzah Ika dengan kisah 
kelahiran Nabi Muhammad SAW. 
Sesi kedua teruntuk Kelas III dan 
IV pukul 09.00-10.15 bersama 
Ustadzah Tazkiyah berkisah 
pengemis buta Yahudi yang 
memperolok Nabi akhirnya masuk 
Islam. Sedangkan sesi tiga teruntuk 
Kelas V dan VI pukul 10.30-11.45 
bersama Ustadz Sulthon berkisah 
wafatnya Nabi Muhammad SAW.

Kegiatan berkisah sesi 
dua yang diikuti oleh Kelas III 
dan IV berlangsung seru dan 

menyenangkan.
Tak terasa satu jam 
lebih berlangsung, 
namun terasa 
sangat singkat. 
Kegiatan ini 
diselenggarakan 
secara daring melalui 
zoom dan diikuti 
sekitar 415 siswa. 
Selain bisa diikuti 
melalui zoom, juga 
bisa diikuti secara 

live di facebook Mudipat Pucang 
Surabaya dan juga Mudipat TV.

Ustadzah Tazkiyahh—yang 
akrab disapa Ustadzah Bunda–
bersama si Zaza sukses memukau 
hadirin. menceritakan tentang Nabi 
Muhammad SAW dengan seorang 
pengemis buta yang Yahudi. 
Diceritakan di suatu pasar terdapat 
seorang buta yang beragama 
Yahudi. Ia sangat membenci 
Rasulullah. Ia selalu berbicara 
dengan keras kepada semua orang 
untuk jangan percaya dengan Nabi 

Muhammad. “Muhammad adalah 
pembohong,” ceritanya.

Ia melanjutkan, Nabi 
Muhammad yang mendengar 
tersebut menemui orang buta 
tersebut. Setiap pagi menyuapinya 
dan mendengar ceritanya, termasuk 
mendengar makianya. Meski 
demikian Rasulullah tidak pernah 
marah. Orang buta pun tidak 
mengetahui jika orang yang selalu 
menyuapinya adalah rasulullah.

Hingga beberapa hari 
kemudian, orang buta sangat 
rindu terhadap orang yang biasa 
menyuapinya karena tidak pernah 
datang lagi. Maka datanglah Abu 
Bakar, sahabat Nabi. Kemudian ia 
menyuapi orang buta tersebut. 
Namun, orang buta merasakan 

jika orang yang menyuapinya 
sekarang bukanlah orang yang 
menyuapinya seperti biasanya.

Maka, Abu Bakar 
menyampaikan kepada 
orang buta tersebut, orang 
yang biasa menyuapinya 
adalah Rasulullah dan 
sekarang sudah tiada. Maka 
seketika orang buta tersebut 
menangis, menyadari atas 
segala kesalahanya. Setiap 
hari ia selalu mencemooh 
dan menghina Nabi. Padahal 
Nabilah yang setiap pagi 
menyuapinya. Akhirnya 

orang buta tadi menangis meraung-
raung dan akhirnya mengucapkan 
syahadat dan masuk agama Islam.

Dari kisah di atas menurut 
Ustadzah Tazkiyah ada hikmah 
yang patut kita jadikan pelajaran, 
yaitu sabar dan suka menolong. 
“Meski diejek dan dicemooh, Nabi 
Muhammad tidak pernah marah. 
Jika ada yang membutuhkan 
pertolongan, kita wajib menolong. 
Tidak peduli mereka siapa dan 
bagaimana fisiknya,” ungkapnya. 
(Azizah)

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 H

Muhammadku; Teladanku, 
Sahabatku

Ustadzah Tazkiyah dan Zaza (kanan) bersama Ustadzah Ainun (kiri) pada sesi kedua (Kelas III dan IV)

Ustadzah Ika saat Berkisah di sesi pertama (kelas I dan II)
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Memperingati Milad 
Muhammadiyah ke-108, 
SD Muhammadiyah 

4 Pucang Surabaya (Mudipat) 
mengadakan kegiatan Mudifest 
2020. Dengan tema “Bersama 
Muhammadiyah Meraih Bintang”, 
kegiatan ini seluruhnya dilakukan 
melalui online.

Adapun jenis kegiatan 

Mudifest ini 
berupa lomba-
lomba yang 
menarik. Tiap 
level kelas pun 
berbeda jenis 
lombanya. 
Seperti 
Kelas I & II 
adalah video 

ucapan milad 
Muhammadiyah, 
lomba foto milad 
Muhammadiyah, 
dan mewarnai. 
Kelas III & IV 
lomba adzan, 
da’i dan berkisah 
islami tentang 
Muhammadiyah. 
Sementara 
untuk kelas 
V & VI adalah 
lomba membuat 
poster milad 
Muhammadiyah, 
menyanyikan 
lagu mars 
Muhammadiyah/
ortom, tartil, dan 

menulis 
cerpen.

Semua jenis lomba selain ada 
ketentuan kelas berapa yang boleh 
mengikuti, juga ada peraturan dan 
teknis yang harus dipatuhi. Karena 
lomba dilaksanakan secara online, 
maka peserta hanya mengirimkan 
video dan selanjutnya dinilai juri. 
Video sepuluh terbaik diuplod di 
kanal Mudipat TV. 

Khusus lomba poster 
dilakukan secara live on zoom 
meeting pada Sabtu (14/11/2020). 
Semua jenis lomba akan diambil 
juara 1, 2, 3, dan harapan 1, 2, 
dan 3 paralel masing-masing 
kelas. Tiap juara akan mendapat 
tropi, sertifikat dan tentu hadiah 
menarik. (Azizah)

Muhammadiyah 4 Islamic Festival (Mudifest) 2020

Bersama Muhammadiyah Meraih Bintang

Suasana lomba poster live on zoom meeting

Salah satu poster hasil karya siswa
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SD Muhammadiyah 4 
Pucang Surabaya (Mudipat) 
menggelar Mudipat’s Day 

2020. Kegiatan itu merupakan 
rangkaian semarak Milad 108 
Muhammadiyah dan Hari 
Pahlawan 2020. Kegiatan ini 
mengusung tema “Aksi dan Kreasi 
Generasi Islami”.

Lomba perdana pada 
Mudipat’s Day 2020 adalah lomba 
mewarnai diselenggarakan Sabtu 
(21/11/2020) via daring (dalam 
jaringan). Sebanyak 39 peserta 
siswa TK se-Surabaya ambil bagian 
pada lomba mewarnai bertema 
pahlawan itu.

Selain lomba mewarnai, 
Mudipat’s Day 2020 juga 
menyelenggarakan lomba bersyair, 
story telling, lomba vlog, da’i cilik, 
dan tahfidzul qur’an. Lomba-
lomba tersebut diselenggarakan 
via daring. Pendaftaran dibuka 
11-21 November 2020, sedangkan 
kegiatan lomba berlangsung 21-25 
November 2020. Pengumuman 
keseluruhan lomba pada 28 
November 2020.

Hadiah secara umum pada 
lomba tersebut sangat menarik, 
selain mendapatkan piala dan 
sertifikat, pemenang lomba juga 
mendapatkan voucher Rp 600 

ribu untuk 
pembelian 
formulir 
Pendaftaran 
Peserta 
Didik Baru 
(PPDB) Tahun 
Pelajaran 
2021/2022 alias 
gratis biaya 
pendaftaran 
untuk masuk 
ke Mudipat. 
Voucher Rp 600 
ribu itu berlaku 
bagi peraih juara 
1, 2, dan 3 di 
masing-masing 
lomba.

Ketua PPDB 
Mudipat Arry 
Wijayanti SPd 
mengatakan, 
lomba mewarnai 
kali ini terasa istimewa. Sebab 
dilakukan secara daring. 

“Yang penting adalah lomba-
lomba tetap berjalan dengan baik 
dan jujur. Menurut saya lomba ini 
juga menjadi wahana pendidikan 
karakter. Karena diselenggarakan 
secara daring, maka Orangtua 
harus menjadi panutan dalam 
kejujuran, disiplin waktu, dan 

sebagainya,” 
jelas ibu dua anak itu.

 “Tujuan khusus diadakan 
Mudipat’s day ini supaya peserta 
dan orangtua bisa mengenal 
lebih dekat dengan Mudipat. 
Dengan begitu, harapan kami 
peserta nantinya akan tertarik dan 
mendaftar di sini,” jelas Ustadzah 
Arry. (Mul)

Mudipat’s Day 2020

Aksi dan Kreasi Generasi Islami

Peserta lomba mewarnai terpantau dari zoom
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Setelah sukses melaksanakan 
Pemetaan Penerimaan 
Peserta Didik Baru 

(PPDB) tahap I pada Sabtu 
(26/9/2020) lalu, hari ini SD 
Muhammadiyah 4 Pucang 
Surabaya (Mudipat) kembali 
menggelar Pemetaan PPDB tahap 
II, Sabtu (24/910/2020). Pemetaan 
dilakukan secara online dengan 
menggunakan aplikasi video 
conference zoom.

Sebagai informasi pemetaan 
tahap I yang lalu diikuti 66 calon 
siswa. Meskipun di tengah wabah 
pandemi Covid-19, Mudipat masih 
menjadi magnet bagi calon wali 
murid untuk bisa mendaftarkan 
dan harapanya putra-putri mereka 
bisa diterima sekolah di Mudipat. 
Hal ini dibuktikan dengan 
terselenggaranya pemetaan PPDB 
tahap II dengan jumlah 60 calon 
siswa. 

Penerimaan Peserta Didik 
Baru (PPDB) sejak tahun pelajaran 
2020/2021 sudah dilakukan secara 
online. Penerapan sistem online 
sangat memudahkan orang tua 
siswa. Terlebih saat masa pendemi 
seperti ini, tentu ini sangat 
membantu dan aman. Mereka 
tidak perlu repot-repot datang 
ke sekolah. Cukup buka internet 
lalu klik halaman website mudipat.
co, lalu masuk di menu PPDB, di 
situ dijelaskan tata cara atau alur 
pendaftaran.

Ketua Panitia PPDB 
Tahun Pelajaran 2021/2022 

Ustadzah Arry Wijayanti, S.Pd. 
mengungkapkan di saat pandemi 
PPDB online dilakukan sebagai 
upaya mencegah dan memutus 
mata rantai penularan Covid-19.  
“Meskin dilakukan secara online, 
namun tidak mengurangi subtansi 
dari materi pemetaan yang biasa 
dilakukan secara langsung,” 
ungkapnya.

Pada PPDB tahun pelajaran 
2021/2022 ini terdapat 3 periode 
pendaftaran. Periode I pada 
Bulan September-Oktober 2020, 
dengan dua kali pemetaan, yaitu 
pemetaan 1 pada 26 September 
2020 dan 24 Oktober 2020. Periode 
II pada November-Desember 2020 
dengan dua kali pemetaan, yaitu 
pada 28 November 2020 dan 
26 Desember 2020. Sedangkan 
Periode III 
dilaksanakan 
pada Januari-
Februari 2021 
dengan dua kali 
tahap pemetaan, 
yaitu pada 23 
januari 2021 dan 
27 Februari 2021. 

Mudipat 
juga memberikan 
subsidi biaya 
pendaftaran dan 
infaq DPP. Untuk 
pendaftar periode 
September-
Desember 2020 
mendapat 
subsidi biaya 

pendaftaran sebesar Rp. 200.000 
dan subsidi infaq DPP sebesar 
Rp. 2.000.000. Sedangkan untuk 
pendaftar periode November-
Desember 2020 mendapat 
subsidi biaya pendaftaran sebesar 
Rp.100.000 dan infaq DPP sebesar 
Rp.1.000.000. Selain itu Mudipat 
juga menyedikan beasiswa bagi 
siswa berprestasi nasional dan 
internasional, juga beasiswa bagi 
siswa hafidz Qur’an.

Tahun ini pagu siswa 
sebanyak 252 dengan rincian 
untuk program regular lima 
rombongan belajar (rombel) dan 
kelas internasional, Cambridge 
International Program (CIP) 
sebanyak empat rombel. Calon 
siswa yang mengikuti pemetaan 
terlihat antusias. (Azizah)

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021/2022

Sediakan Beasiswa dan Subsidi Biaya 
Pendidikan
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SD Muhammadiyah 4 Pucang 
Surabaya menyelenggarakan 
IPT (Internasional Progression 

test) dan CPT (Central Progression 
test) bagi siswa kelas program 
internasional, 19-21 Oktober 2020. 
Ulangan bertaraf internasional itu 
diikuti siswa peserta Cambridge 
International Program (CIP), Kelas 
II, III, dan IV.

Siswa kelas II mengikuti 
ujian CPT stage 1. Siswa kelas III 
mengikuti CPT stage 2 dan siswa 
kelas IV mengikuti  IPT stage 3. 
Mata pelajaran yang diujikan 
sesuai kurikulum Cambridge, yaitu 
english, mathematic, dan science.

“Mestinya IPT dan CPT 
dilaksanakan bulan Juni 2020. 
Namun karena pandemi maka 
baru kami laksanakan bulan 
ini,” jelas Direktur Cambridge 
International Program (CIP) 
Mudipat, Novita Utami, SPd.

Secara umum, siswa merasa 

jika soal ujian 
ini tidak sulit, 
tapi tetap 
menantang. 
Seperti ujian 
sekolah pada 
umumnya. 
Hal itu 
seperti yang 
disampaikan 
Yasmin 
Khairunnisa 
Bactiar (IV-G 
Rabat), salah 
satu peserta 
CIP. Ia mengatakan 
menyiapkan ujian IPT tahun ini 
dengan segenap hati. Ia belajar 
di siang hari setelah sekolah 
daring lalu dilanjutkan di malam 
hari. Ia juga mengatakan, ujian 
ini menyenangkan karena punya 
nuansa baru.

 “Meski diadakan secara 
daring tapi saya masih menikmati 

ujian 
IPT ini, meskipun ini tidak se 
seru saat mengerjakan langsung 
bersama teman-teman.” 
pungkasnya. (Mul)

Ujian Virtual Cambridge 
International Program (CIP)
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Sudah dua pekan 
pembelajaran secara 
daring berlangsung di 

SD Muhammadiyah 4 Pucang 
Surabaya (Mudipat). Banyak cerita 
mewarnainya. Banyak siswa aneka 
kondisi di depan layar monitor 
setiap harinya. Terlebih di Mudipat, 
1550 siswa dengan berbagai latar 
belakang yang beragam. Selalu 
saja punya cerita yang beragam 
pula.

Sekolah daring ini punya sisi 
negatif dan positifnya. Salah satu 
sisi positifnya siswa di manapun 
berada bisa mengikuti belajar. 
Karena online. Meski siswa tersebut 
tidak di Surabaya. Bahkan siswa 
Mudipat saat pendemi seperti ini 
banyak yang mengikuti orang tua 
dinas dan tinggal di luar daerah 
yang menurut mereka lebih aman 
dari pada Kota Surabaya.

Salah satu contohnya 
Radaev Wilfi Talib. Siswa tampan 
kelas III-C Beirut itu sejak awal 
mengikuti daring dari Mataram, 

Nusa Tenggara 
Barat (NTB). 
Meski berada 
di tempat 
yang jauh, 
ia tidak ada 
kendala. Saat 
pembelajaran 
dengan 
zoom, google 
classroom 
maupun metode 
yang lain, ia bisa 
terus mengikuti.

Bukan 
hanya itu, siswa 
Mudipat juga ada yang mengikuti 
daring dari luar negeri, seperti 
Assyifariana Humaira Pramanda 
Putri kelas IV-C (Cassablanca). 
Bocah cantik itu mengikuti daring 
dari Korea Selatan.

Sisi positif yang lainnya, siswa 
bisa mengikuti belajar dalam 
keadaan apapun. Ini dibuktikan 
siswi III-C Beirut, Diandhari 
Pramangesti. Meski Diandhari 

sedang sakit dan harus 
diinfus tapi 
bocah cantik 
itu tetap bisa 
mengikuti 
pembelajaran.

Bahkan 
orang tuanya 
tidak tega 
melihat 
putrinya yang 
sakit itu untuk 

mengikuti 
pembelajaran, namun mereka 
malah terharu saat melihat 
kesungguhan dan semangat 
putrinya.

“Saya sudah melarang 
Diandhari untuk ikut belajar 
biar dia istirahat dulu, tapi dia 
bersikeras ikut. Katanya belajarnya 
dari rumah saja, ndak apa-apa,” 
cerita Bundanya.

Di tengah pembelajaran baik 
orang tuanya maupun kami, 
Ustadzahnya menyarankan dia 
untuk istirahat sebentar, dia 
tetap tidak mau meninggalkan 
proses pembelajaran. Inilah yang 
membuat kami terharu, semangat 
pantang menyerah, semoga 
menginspirasi teman yang lainya. 
Kami bangga padamu, anak-anak 
hebat. (Azizah)

Sisi Positif Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)

Diandhari Pramangesti (Kelas III- C Beirut) sedang mengenakan 

infus sambil sekolah online. 

Radaev Wilfi Talib mengikuti PJJ dari Mataram NTB 
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SD Muhammadiyah 4 Pucang 
Surabaya (Mudipat) Tahun 
pelajaran 2020/2021 

menyelenggarakan Pembelajaran 
Jarak Jauh (PJJ) atau dengan 
sistem daring atau online. Kegiatan 
tersebut dimulai Senin 13 Juli 
2020. Untuk menunjang PJJ itu, 
Mudipat menyiapkan 25 studio 
di kelas-kelas dengan fasilitas 
internet yang memadai.

Semua Guru dan karyawan 
(GTK) bekerja dari sekolah 
atau Work from Office (WFO), 
sedangkan siswa belajar dari 
rumah atau Study from Home (SFH).

Karena berbeda sistem, tentu 
berbeda pula metode, teknik 
maupun tujuan pembelajaran. 
Oleh karena itu banyak hal yang 
harus dipersiapkan. Banyak siswa, 
orang tua bahkan pendidik dibuat 
repot dengan perubahan tersebut.

Mudipat sejak jauh hari 
sudah sigap menyikapi perubahan 
tersebut. Semua guru sudah dilatih 
untuk terbiasa menggunakan 
zoom, google classroom, google 
form, membuat video dan juga 
mendesain pembelajaran yang 
menyenangkan.

Selain itu sebagai bentuk 
keseriusan dalam mempersiapkan 
pembelajaran daring ini, Mudipat 
sudah menyiapkan 25 studio 
untuk kelas dan satu studio utama. 
Semua studio ini terhubung 
dengan jaringan internet dan 
tentu komputer yang super 
canggih.

Meski memiliki 48 
rombongan kelas (rombel) hanya 
disediakan 28 studio. Sebab 
Mudipat memberlakukan 2 shift 
jam pembelajaran, yakni shift pagi 
dan siang. Shif pagi mulai pukul 
07.00-11.20 untuk kelas I, III dan IV. 
Sedangkan shift siang pukul 12.30-
16.40 untuk kelas II, V dan VI.

Persiapan pembelajaran 
sudah disiapkan dengan matang, 
namun masih saja ada kendala 
di lapangan. Misalnya saat asik 
berinteraksi dengan siswa lewat 
zoom, tiba-tiba jaringan lemot, 
terkadang juga langsung mati. 
Meski Mudipat sudah memakai 
zoom yang berbayar, tetap saja 
kadang gangguan jaringan itu 
masih ada. Nah, ini yang harus 

disadari bersama.
Hal ini pernah dialami 

Ustadzah Wiwik Sri Rahayu, guru 
kelas III-A Sana’a. Saat zoom 
berlangsung tiba-tiba mati. Hal 
yang dilakukan menjelaskan 
kepada siswa dan orang tua jika 
terjadi gangguan. Menurutnya 
sabar itu kuncinya.

“Harus sabar, itu kuncinya. 
Kalau tidak, bisa stres sendiri. 
Apalagi semua orang, hampir 
seluruh dunia menggunakan 
internet ini. Adakalanya gangguan, 
itu wajar,” ucapnya.

Selama proses pembelajaran 
Mudipat dengan ketat mengikuti 
protokol kesehatan. (Azizah)

Suka Duka Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

Ustadzah Wiwik Sri Rahayu sedang mengajar secara daring melalui zoom. 
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Memperingati Milad ke-
108 Muhammadiyah, SD 
Muhammadiyah 4 Pucang 

Surabaya (Mudipat) mengadakan 
tabligh akbar virtual, Rabu malam 
(18/11/2020). Acara mengusung 
tema “Meneguhkan Gerakan 
Keagamaan Hadapi Pandemi dan 
Masalah Negeri”.

Acara berlangsung 2 jam 
34 menit. Tersiar live streaming: 
Zoom Meeting, kanal YouTube 
MudipatTV, dan Facebook 
Mudipat Pucang Surabaya. Hadir 
sebagai penceramah Ketua PP 
Muhammadiyah Drs. Hajriyanto Y. 
Thohari, MA yang sekaligus Duta 
Besar LBBP RI untuk Lebanon, dan 
Dr. K.H. M. Sa’ad Ibrahim, MA, Ketua 
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah 
(PWM) Jawa Timur. Acara tersebut 
diikuti lebih dari 700 peserta, terdiri 
dari: siswa, guru dan karyawan, 
orang tua siswa Mudipat, serta para 
partisipan dari luar Mudipat.

Dalam pengantarnya, Pak 
Sa’ad menyampaiakan di abad 
kedua Muhammadiyah gerakannya 
tidak boleh hanya gerakan lokal 
di Indonesia. Muhammadiyah 
melebarkan sayapnya mendirikan 
Pimpinan Cabang Istimewa 
Muhammadiyah di luar negeri. 
“Agar Muhamamdiyah lebih 
menyuarakan rahmatan lil alamain’, 
ucapnya.

Sementara Ketua PP 
Muhammadiyah Drs. Hajriyanto Y. 
Thohari, MA yang sekaligus Duta 
Besar LBBP RI untuk Lebanon 
menyampaikan rasa bangga atas 

kelebihan, reputasi, 
dan prestasi SD 
Muhammadiyah 4 
Pucang Surabaya 
yang sangat mengesankan. 
Mengawali tausiyahnya ia 
mengisahkan satu cerita kecil di 
Beirut, Ibu Kota Lebanon tempat ia 
berdinas.

Diceritakan bahwa Negara 
Lebanon bukan negara kaya 
sehingga yang bisa dilakukan 
adalah memperbaiki sumber daya 
manusia, dengan penguasaan 
bahasa, khususnya bahasa 
internasional. Di sana sejak kecil 
anak-anak sangat cepat dan lancar 
berbicara dan berkomunikasi 
menggunakan Bahasa Asing. Anak-
anak Lebanon disiapkan pergi jauh 
berjuang mempertahankan dan 
mengembangkan kehidupan ke 
seluruh dunia.

Menurutnya orang Lebanon 
yang berada di luar negeri lebih 
besar daripada yang di dalam 

negeri. 
Mereka survive di luar negeri. 
Di Amerika banyak orang Arab 
Lebanon di gedung putih. Di 
Brazil orang Lebanon bahkan 
jadi Presiden, yaitu Michel Temer, 
kemudian ada yang jadi presiden 
Argentina. Bahkan juga penulis-
penulis buku besar tentang Arab 
yang tersebar di banyak negara 
kebanyakan orang Lebanon.

“Kami tidak bisa menyiapkan 
kekayaan alam, kami menyiapkan 
bekal untuk masa depan anak-anak 
untuk dunia. Itu jawaban seorang 
menteri yang saya tanya. Maka saya 
berpesan agar SD Muhammadiyah 
4 Pucang juga menyiapkan bekal 
terbaik buat siswa-siswinya untuk 
menghadapi dunia,” jelas Ustadz 
Hajriyanto.

Menurutnya kemajuan 
Muhammadiyah yang kaya raya, 
punya ratusan ribu amal usaha, 
sekolah, rumah sakit, panti, 
dan gerakan filantropi, MDMC. 
Semua adalah ejawantah dari 
teguh gerakan keagamaan 
Muhammadiyah.

“Tapi ingat, episentrum dari 
kesemuanya itu adalah masjid, 
langgar, surau. Sebagai gerakan 
keagamaan, Muhammadiyah 
harus kembali ke masjid, langgar, 
dan suraunya muhammadiyah. 
Dari masjid itu memancar gerakan 
Muhammadiyah yang lebih terang 
lagi,” tutur mantan Wakil Ketua MPR 
RI periode 2009-2014 itu. (Mul)

Semarak Milad Ke-108 
Muhammadiyah

Gelar Tabligh Akbar 
Bersama Dubes Lebanon 

Drs. Hajriyanto Y. Thohari, MA bertausiyah pada Tabligh Akbar Virtual.
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Borong Sepuluh Medali 
di Ajang Lomba Robotika Nasional 2020

Tim Robotika SD 
Muhammadiyah 4 Pucang 
Surabaya (Mudipat) 

kembali mengharumkan 
Indonesia dan Muhammadiyah 
di kancah nasional. Tim ini 
meraih sepuluh medali terdiri 
dari tiga medali emas, empat 
medali perak dan tiga medali 
perunggu dalam ajang Lomba 
Robotika Nasional 2020 di 
Gedung Wanita Candra Kencana, 
Pucang Sewu Surabaya, Sabtu-
Ahad (8-9/8/2020). 

Lomba diselenggarakan 
Dinas Pendidikan Jawa Timur 
bekerjasama dengan Rotary 
Club Surabaya Persada dan 
Dharma Wanita Persatuan (DWP) 
Kota Surabaya. Diselenggarakan 
untuk menyemarakan Hari Ulang 
Tahun (HUT) ke-75 Republik 
Indonesia dan diikuti 60 lebih 
siswa dari jenjang SD sampai 
SMA.

Dihubungi melalui 
WhatsApp, Senin (21/9/2020), 
Pembina Ekstrakurikuler 
Robotika Endik Setyawan 
mengatakan masa pandemi 
Covid-19 ruang dan gerak anak-
anak dibatasi mengingat lebih 
mengutamakan kesehatan. 
Namun hal ini tidak mengurangi 
semangat berlatih anak-anak, 
bahkan menjadi tantangan 
untuk menjadi yang terbaik. 

“Satu bulan sebelum lomba 
kita gelar latihan. Selama tiga 
pekan latihan dilakukan secara 
online via zoom. Satu pekan 

berikutnya latihan secara tatap 
muka dengan pelatih, tentunya 
dengan menerapkan protokol 
kesehatan. Satu pekan latihan 
dua kali,” jelasnya.

“Alhamdulillah kerja keras 
anak-anak membuahkan 
hasil dengan memborong 
sepuluh medali yang tersebar 
di beberapa kategori yang 
dilombakan yaitu Line Maze, 
Transporter, Line Tracer Analog, 
Drone, dan Rescue,” ujarnya.

Dia berharap anak-anak 
bisa mempertahankan dan 
memborong medali lagi. 
Sesuai dengan motto Mudipat 
“Meraih Prestasi Tiada Henti”. 
Anak-anak mampu 

meningkatkan kemapuan 
dan meraih juara pada ajang 
lomba robotika Internasional 
berikutnya serta mengharumkan 
SD Muhammadiyah 4 Surabaya 
di kancah Nasional dan 
Internasional.

“Pada lomba robot kemarin 
yang meraih medali emas bisa 
mempertahankan emasnya, 
yang dapat medali perak 
bisa ditingkatkan ke medali 
emas, dan yang dapat medali 
perunggu bisa ditingkatkan 
ke medali perak atau emas,” 
harapnya. (Anang)
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Siswa-siswa SD 
Muhammadiyah 4 
Pucang Surabaya 

(Mudipat) kembali 
berprestasi dalam ajang 
olimpiade matematika. Kali 
ini mereka sukses membawa 
medali pada ajang Hong 
Kong International 
Mathematical Olympiad 
(HKIMO). Olimpiade 
dilaksanakan secara 
online, Sabtu (25/7/2020). 
Pengumuman pemenang 
juga disampaikan secara 
online, Ahad (9/8/2020).

Dalam ajang yang 
diselenggarakan Singapore 
Maths Olympiad (SMO) 
Education Group, kontingen 
Mudipat berhasil 
mempersembahkan 10 medali di 
babak heat (babak pemanasan). 
Mereka adalah M. Rayyan (V-D 
Moscow), Ilham Dzikru (V-C 
Amsterdam), M. Arga (I-C Malacca), 
Khanza Nayyara Aqila Danish (V-G 
Vienna) meraih medali perak. 
Ivone Setya (III-A Kuwait), Ataullah 
Azfar Athari (V-C Amsterdam), 
M. Haikal (III-D Damascus), Syifa 
Kalyani Pramidita (I-B Istambul) 
meraih medali perunggu. M. Airell 
(IV-E Alexandria), dan Quinsha 
Azizah Putri Sukmara (IV-D 
Casablanca) meraih penghargaan 
merit

Guru Matematika yang juga 
salah satu pembina 

lomba Ustadz 
Indra Firdaus, 

S.Pd., menjelaskan panitia lomba 
mengadakan dua babak. Ada 
babak (heat) pemanasan dan final. 
Siswa-siswa Mudipat yang berhasil 
meraih 10 medali di babak heat 
merupakan prestasi yang luar 
biasa. 

“Mereka bersaing dengan 
siswa-siswa dari beberapa negara 
di Asia dan Eropa diantaranya 
India, Malaysia, Hong Kong, 
Filipina, Vietnam, Uzbekistan, 
Bulgaria, Australia dan lain-lain,” 
ujarnya.

Khanza Nayyara Aqila Danish, 
salah satu siswa yang berhasil 
meraih medali perak merasa 
senang atas prestasi yang diraih. 
“Alhamdulillah, saya senang dapat 
medali lagi, saya bersyukur karena 
setiap mengikuti lomba saya selalu 
meraih medali,” ucapnya saat 
diwawancari melalui WhatsApp, 
Selasa (1/9/2020)

Siswa kelahiran Sidoarjo 13 
Maret 2010 ini mengaku suka 
dengan matematika sejak di 
bangku TK. Tak heran banyak 

medali yang diraih dalam 
lomba-lomba matematika. 
Diantaranya pada 2019 
meraih medali perak dalam 
ajang Thailand International 
Mathemathic Olympiad ( 
TIMO) di Phuket Thailand dan 
medali perak dalam ajang 
International Mathematic 
Contest (IMC) Singapura 
tahun 2018.

Khanza mengatakan 
berhasil meraih banyak 
prestasi karena belajar secara 
rutin, mempersiapkan satu 
bulan sebelumnya dengan 
mengerjakan soal-soal 
olimpiade disertai berbagai 
strateginya. Belajar dari 
trainer dan latihan banyak 

soal dengan berbagai tingkat 
kesulitan sangat membantu. 

Putri pasangan Danang 
Yudi Nurachman dan Nisfu Laily 
Kurniawati ini mengatakan 
prestasi di HKIMO ini adalah 
prestasi internasional ketiga yang 
sudah dia raih. Ia mengatakan 
kesuksesanya tidak luput dari 
motivasi orang tuanya, selain 
guru dan trainer yang telaten 
membimbing.

Ke depan, Khanza ingin 
meraih prestasi lebih banyak 
lagi, baik di lomba nasional dan 
internasional. “Saya ingin lebih 
banyak lagi meraih medali dalam 
ajang olimpiade matematika 
nasional dan internasional. Cita-
cita saya ingin bisa masuk sekolah 
ke jenjang berikutnya dengan 
jalur prestasi (japres),” harapnya. 
(Anang)

Boyong Sepuluh Medali 
Hongkong International 

Mathematical Olympiad (HKIMO)
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Duta Matematika Sabet 
Sembilan Medali IKMC 2020

SD Muhammadiyah 4 Pucang 
Surabaya (Mudipat) meraih 
prestasi membanggakan 

di bidang Matematika. Di 
ajang International Kangaroo 
Mathematics Contest 2020 yang 
diselenggarakan Klinik Pendidikan 
MIPA (KPM) duta-duta Matematika 
tersebut meraih sembilan medali, 
Ahad (21/06/2020). Lomba 
dilaksanakan secara online karena 
situasi masih pandemi Covid-19. 

Sembilan medali itu terdiri 
atas satu emas, enam perak, 
dua perunggu. Medali emas 
tersebut disumbangkan oleh 
Muhammad Arga (I-C Malacca). 
Medali perak oleh Nadhifa Aulya 
(I-G Sidney), Kayla Zafira Putri 
(II-F Dubai), Muhammad Haikal 
(III-D Damascus), Alessandro 
Messi (IV-B Algiers), Nadda 
Agtiannisa (IV-B Algiers), dan 
Ilham Dzikru (V-C Amsterdam). 
Sedangkan medali perunggu 
disumbangkan oleh M. Azka 
Arrayyan (II-H Busan) dan Ivone 
Setya (III-A Kuwait). 

Dihubungi melalui 
WhatsApp, Sabtu (1/8/2020), 
Arga mengaku senang bisa 
meraih medali emas pada 
lomba ini. “Alhamdulillah saya 
senang sekali, tidak menyangka 
dapat medali emas, padahal 
waktu lomba saya deg-degan 
tapi berusaha tetap tenang dan 
fokus,” katanya.

Prestasi Arga tidak hanya 
itu, di ajang Read 1Online 
Mathematics Competition 
(ROMC) yang juga dilaksanakan 

secara online pada Mei lalu Arga 
meraih medali perak. Ia merasa 
bangga karena mendapat 
dukungan dari orang tua dan 
guru. “Saya semangat ikut IKMC 
ini karena dapat dukungan dari 
orang tua dan guru. Pembinaan 
dari guru, latihan mengerjakan 
soal-soal, dan berdoa merupakan 
persiapan yang harus dilakukan 
sebelum lomba,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan 
Alessandro Messi. Siswa yang 
akrab disapa Messi ini mengaku 
bersyukur bisa mengukir prestasi 
di tengah pandemi Covid-19, 
meski sempat grogi saat akan 
mengerjakan soal.

“Alhamdulillah senang banget 
meskipun hanya meraih medali 
perak, meningkat dari tahun lalu 

yang dapat medali perunggu. 
Mudah-mudahan ke depannya 
bisa lebih baik lagi. Ini pengalaman 
pertama saya ikut lomba secara 
online. Saat akan mengerjakan 
soal-soal saya grogi dan was-was, 
saya khawatir salah klik,” ujarnya

Meskipun masih pandemi 
Covid-19, Messi dan yang lainya 
mengaku akan tetap belajar dan 
siap mengikuti lomba-lomba 
yang dilaksanakan secara online. 
Mereka nampak senang dengan 
prestasi yang diraih. Meski sempat 
tertunda namun semua berjalan 
dengan lancar. Mengingat 
persiapan IKMC ini sudah berjalan 
empat bulan sebelum Korona, 
akhirnya lombanya dilaksanakan 
secara online Juni kemarin. (Anang)
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Raih Juara Umum Aksi Spotic 2020

SD Muhammadiyah 4 Pucang 
Surabaya (Mudipat) meraih 
juara umum dalam Lomba 

Apresiasi dan Kreasi Seni Islami & 
Olympic (AKSI SPOTIC) tingkat SD/
MI Muhammadiyah se-Surabaya, 
Selasa-Rabu (27-28/10/2020). 
Mudipat mengirimkan 25 
siswa dan 1 guru untuk ambil 
bagian di perhelatan akbar yang 
diselenggarkan oleh Kelompok 
Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD/MI 
Muhammadiyah Kota Surabaya.

Adapun rincian peserta dan 
mata lomba yang diikuti kontingen 
Mudipat pada perhelatan 
tersebut sebagai berikut: Lomba 
Matematika 2 siswa, Ismu in 
English 2 siswa, Ismu in Arabic 
2 siswa, Sains sebanyak 2 siswa, 

Qiraah 2 siswa, kaligrafi 2 siswa, 
literasi 3 siswa, berkisah islami 2 
siswa, tahfidz 2 siswa, nasyid group 
dan individu serta 1 guru lomba 
video pembelajaran. Semua jenis 
lomba dilaksanakan secra online.

Dari kompetisi tersebut 
Mudipat meraih 2 emas, 1 perak, 
3 perunggu dan 1 harapan 2. 
Dengan total poin 31, maka 
Mudipat dinobatkan menjadi 
juar umum setelah bersaing 
dengan SD/MI Muhammadiyah 
se-Surabaya. Dengan perincian 
juara sebagai berikut: Juara 1 Ismu 
in English diraih oleh Ataullah 
Azfar Athari (VI-C Chicago), Juara 1 
Matematika diraih oleh Alessandro 
Messi Aditya Pratama (V-C 
Moscow), Muhammad Nararya 

Asadel (V-B Amsterdam) 
meraih juara 2 dalam 
lomba Sains, Ilham Dzikru 
Ramadhan (VI-C Chicago) 
meraih juara 3 lomba 
Matematika,  Daniswara 
Hafiz Fadilah (VI-F Buenos 
Aires) juara 3 Lomba qiraah, 
Namira Izharadina Zahra 
(V-G London) meraih juara 3 
lomba berkisah islami, dan 
juara harapan 2 diraih oleh 
Arsyad Bachtiar Rahman 
Hadi (VI-F Buenos Aires).

Dengan capaian 
tersebut, Mudipat patut 
berbangga. Saat pandemi 
seperti ini, tentu persiapan 
lomba sangat kurang. 
Termasuk pembinaan, lebih 

banyak dilakukan lewat online. 
Namun berkat kesungguhan dan 
doa dari keluarga besar Mudipat, 
maka prestasi tersebut dapat 
diraih. 

“Intinya belajar sungguh-
sungguh, semangat dan doa, 
itulah kuncinya. Tak lupa kerjasama 
semua tim, termasuk guru 
pembina dan walimurid yang solid 
sehingga kesuksesan bisa kita 
raih,” ucap Ustadz Muhil Rabbani, 
Ketua panitia lomba dari Mudipat. 
(Azizah) 
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Ataullah Azfar Athari (VI-C Chicago)

Raih Medali Perak Kompetisi Matematika 
Nalaria Realistik (KMNR) 2020

Ataullah Azfar Athari, siswa 
kelas VI-C Chicago SD 
Muhammadiyah 4 Pucang 

Surabaya (Mudipat) kembali 
berhasil meraih medali perak 
dalam even Kompetisi Matematika 
Nalaria Realistik (KMNR) ke-15 
tahun 2020. Final kompetisi 
diadakan secara online, Ahad 
(25/10/2020). Medali itu diperoleh 
setelah menyisihkan ribuan 
peserta se-Indonesia.

“Perasaan saya kali ini campur 
aduk, antara senang, bangga, 
dan tidak menyangka, mengingat 
soal kali ini lebih menantang dari 
sebelumnya, materi-materi yang 
dilombakan adalah geometri, 
kombinatorik, dan aljabar,” 
ujar Ataullah ketika dihubungi 
via WhatsApp, Sabtu (31/10/2020).

Siswa yang akrab disapa 
Ata ini mengatakan, teknis 
lombanya masuk ke website yang 
sudah ditentukan kemudian 
mengerjakan soal, dengan durasi 
waktu 1 jam 30 menit, kalau dalam 
waktu tersebut  belum selesai, soal 
otomatis tersimpan.

Ata suka pelajaran 
Matematika sejak kecil. Dia 
mampu menghapus stigma 
bahwa pelajaran Matematika 
adalah pelajaran yang sulit 
dan menyeramkan. “Saya suka 
matematika sejak kecil, diajarkan 
oleh ibu, lalu mulai diikutkan 
lomba tingkat kota, provinsi, 
sampai akhirnya nasional dan 
internasional. Saya juga dibina 

oleh guru-guru Matematika 
Mudipat yang hebat,” katanya.

Ia mengatakan Sejak kelas 1 
SD sampai sekarang sudah lebih 
dari 30 lomba Matematika yang 
diikuti, dengan 20 medali dan 
sisanya piala. “Pada KMNR ke-11 
dan 12 saya dapat medali perak 
juga. Alhamdulillah, sudah banyak 
prestasi yang saya torehkan, 
kuncinya terus berlatih, 
banyak berdoa, 
dan jangan 
lupakan 
shalat,” 
katanya 
berpesan.

Ustadz 
Indra Firdaus, 
salah satu 
Tim Pembina 
Lomba 

Matematika menjelaskan, KMNR ini 
merupakan kompetisi matematika 
tingkat nasional untuk siswa-siswa 
SD hingga SMA yang diadakan 
oleh Klinik Pendidikan MIPA (KPM) 
Indonesia rutin setiap tahun.

”Kompetisi ini sebenarnya 
prosesnya panjang. Penyisihan 
dimulai Oktober 2019 tingkat kota, 
lalu semifinal pada November 
2019 tingkat provinsi, kemudian 
final tingkat nasional pada 25 

Oktober 2020,”  katanya.
Ustadz Indra 

mengatakan, siswa Mudipat 
yang lolos ke final KMNR 
ke-15 sebanyak 14 siswa, 
tersebar mulai kelas 2-6. 
“Biasanya final diadakan 
secara tatap muka di Jakarta, 
berhubung ada pandemi, 

lomba dibuat online,” 
katanya. (Anang)
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Misha Syifaul Hafidzah (I-G Sidney)

Juara 2 Lomba Menulis Tingkat Nasional

Misha Syifaul Hafidzah, 
siswi kelas 1 SD 
Muhammadiyah 4 Pucang 

Surabaya (Mudipat) meraih 
prestasi sebagai Juara 2 Lomba 
Menulis 250 Kata Tingkat Nasional, 
di Surabaya, Sabtu, (31/10/2020). 
Lomba diselenggarakan Pusat 
Studi Literasi, LPPM Universitas 
Negeri Surabaya. 

Dihubungi via Whatsapp, 
Selasa (10/11/2020), dia 
menceritakan bagaimana 
awalnya mengikuti lomba hingga 
membuahkan hasil juara 2. “Jadi 
awal ceritanya, waktu itu akhir 
pekan, saya ditanya sama umi, 
apakah saya mau ikut lomba 
menulis atau tidak. Katanya umi 
dikasih tahu di grup whatsapp oleh 
Ustadzah Ida ada lomba menulis 
diselenggarakan Unesa. Tapi 
waktu itu saya mikir-mikir dulu. Pas 
waktunya kurang 3 hari saya mulai 
menulis,” katanya bercerita.

“Saya mengerjakan di 
rumah memakai laptopnya umi 
yang biasa saya pakai buat zoom 
sekolah. Kemudian saya unggah 
ke link lomba,” tambah Misha-
panggilan akrabnya.

Dia mengatakan ikut lomba 
atas kemauan sendiri. “Saya ikut 
lomba atas kemauan sendiri, 
tapi umi dan abi selalu memberi 
semangat kalau ada apa-apa, 
misalnya ikut lomba atau kegiatan 
apa saja, selama bisa ya harus ikut,” 
katanya.

Dalam lomba itu, Misha 
menulis cerita tentang buku.

“Dalam lomba itu, saya 

menulis cerita tentang buku, 
sebenarnya ada pilihan lain, akan 
tetapi waktu itu saya bilang sama 
umi kalau saya mau cerita tentang 
buku saja. Karena menurut saya itu 
yang paling saya tahu. Ada tema 
lain yaitu Covid, tapi masih belum 
tahu mau cerita apa,” jelasnya.

“Jadi saya bercerita tentang 
buku-buku saya. Ceritanya 
sebanyak 750 kata, harus pas, 
tidak boleh kurang, tidak boleh 
lebih. Kalau kurang atau lebih 
ya langsung kalah katanya umi,” 
ujarnya.

Untuk dapat menulis pas 
750 kata, lanjutnya, butuh waktu 
lama. Awalnya kurang dari 750, 
kemudian dia tambah, terus 
kebanyakan lebih dari 750 kata, 
sampai tidak tahu berapa kali dia 
merevisinya, sebelum dikirim ke 
panitia.

“Alhamdulillah, saya 
berhasil juara 2, meskipun 
tidak banyak persiapan. 
Tapi setiap hari kan sudah 
sekolah dan belajar, 
serta di rumah biasanya 
cerita-cerita juga sama 
umi aby. Kata umi 
kalau mau menulis 
atau bercerita itu 
ya sama saja kayak 
pas saya ngobrol 
sama umi dan abi. 
Oleh karena itu sejak TK 
saya sudah suka menulis,” 
katanya.

“Sebelumnya, saya 
pernah juara 1 dalam Student 
Competition Online National 

#4 Sains dan Bahasa Inggris yang 
diselenggarakan oleh satupena 
beberapa bulan yang lalu,” ujarnya.

Ke depan, Misha berharap 
bisa menjuarai lomba-lomba 
lagi. “Harapan saya ke depan bisa 
menjuarai lomba-lomba lagi, 
menjadi kebanggaan sekolah. 
Mohon doa dan restu dari semua 
Ustadz-Ustadzah,” katanya 
berharap. (Anang)
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SD Muhammadiyah 
4 Pucang Surabaya 
(Mudipat) kembali 

kedatangan tamu istimewa, 
Selasa (1/9/2020). Yaitu delapan 
Guru dan Tenaga Kependidikan 
(GTK) dari SD Muhammadiyah 
9 Kota Malang dan MI 
Muhammadiyah 1 Pare, Kediri.

Kunjungan silaturahim itu 
secara khusus membincang 
tentang strategi marketing 
sekolah dan pengelolaan 
koperasi sekolah. “Sinergi 
dan kolaborasi antar sekolah 
turut memacu percepatan 
perkembangan sekolah 

Muhammadiyah berkemajuan,” 
tutur Kepala Mudipat M. Syaikhul 
Islam, M.HI. di hadapan tamunya.

Tamu studi banding 
tersebut dijamu oleh Wakil 
Kepala Mudipat Ustadz 
Ainuzzaim Azzaki, M.Pd. dan 
Ustadzah Aliyatuz Zakiyah, S.Si., 
S.Pd., dan Ketua Litbang Mudipat 
sekaligus Direktur Koperasi 
As-Syams Mudipat Ustadz Dr. H. 
Mulyana AZ, S.Pd,. M.Psi. beserta 
tim Humas Mudipat.

Kegiatan sharing dan 
bertukar wawasan berlangsung 
dengan hangat di Meeting 
Room TMB lt. 3. “Kami sangat 

terpukau dengan manajerial 
mudipat. Setiap departemen 
tersentuh dan terkonsep dengan 
baik. Membuat kami iri sekaligus 
terpacu untuk segera menyusul. 
Tentunya menyesuaikan 
kemampuan kami. Setelah dari 
sini (Mudipat), kami benar-benar 
termotivasi,” ujar salah satu 
guru SD Muhammadiyah 9 Kota 
Malang, Loresta Putri Nusantara 
Kasih S.Pd. 

Dia juga berterimakasih 
kepada Mudipat yang 
menyambut baik selama 
kunjungan silaturrahim tersebut. 
(Mul)

Kunjungan Sekolah Sahabat dari Malang dan Kediri
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Sobat Arba’a, yuk bermain sejenak untuk menghilangkan penat! Caranya ambillah batang korek api 
secukupnya, kemudian letakkan di atas gambar! Tugas kalian adalah mengambil 8 korek api, sehingga 

tersisa 3 kotak. Kira-kira batang korek api mana saja yang diambil? Selamat mencoba!

Teka-Teki Korek Api

http://bit.ly/tekatekikorek
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Kelas I & II















KUPON KUIS   edisi 55
Nama : .................................................
Kelas : .................................................

Favorite Sports
Hai, Sobat Arba’a. Selama pembelajaran daring, Sobat Arba’a masih suka olahraga di rumah 
kan? Nah, di bawah ini ada beberapa peralatan olahraga yang biasa Sobat Arba’a temui. Yuk 

cocokkan pasangannya dengan menarik garis. Jangan lupa diwarnai juga ya.

Pemenang Kuis  edisi 54

2.  Luna Athaillah Putri 
Irwanto (I-G Sidney)

1.  Rafi Fadhil Al Ichsan 
 (II-F Dubai)

3.  Muhammad Bagas Ahza 
Adhyastha (I-C Malacca)
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Kelas III & IV

KUPON KUIS   edisi 55
Nama : .................................................
Kelas : .................................................

Permainan Tradisional
Ada banyak sekali permainan tradisional di Indonesia. Sobat Arba’a sebagai generasi Alfa kira-kira 
tahu tidak ya? Yuk kita mengenal beberapa permainan tradisional. Di bawah ini ada beberapa nama 

permainan tradisional yang diacak, tugas Sobat Arba’a menuliskan nama yang benar ya. Sobat Arba’a 
boleh bertanya ke Ayah dan Bunda jika mengalami kesulitan. Selamat mencoba 

Pemenang Kuis  edisi 54

2.  Mahira Aliya Putri 
 (IV-A Algiers)

1.  Ikmalluddin Maulana 
Raharja (IV-F Cape Town) 

3.  Shofia Khoyrunnisa 
Mustawan (III-D Amman)

K E G L N E K K B E E A L N K E P T A T M P U E

O K N D A B K O G A R D O O S N G E L K E R E

G A G R E N A U L R G A A N T P I L A E E L L E
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Kelas V & VI

KUPON KUIS   edisi 55
Nama : .................................................
Kelas : .................................................

Lagu Daerah di Indonesia

Sobat Arba’a, di bawah ini ada beberapa lagu daerah di Indonesia. 
Tuliskan lagu daerah pada peta daerah yang benar ya.

Pemenang Kuis  edisi 54

2.  Keisya Syauqila Najwa 
 (V-C Moscow)

1.  Ahmad Faiz Sidik 
 (VI-C Chicago)

3.  Rasyid Fauzan Sirhan 
 (V-D Madrid)

1.  Ayam Den Lapeh
2.  Cing Cangkeling
3.  Gundhul Pacul
4. Tanduk Majeng
5.  Cik Cik Periuk

6.  Anak Kambing Saya
7.  O Ina Ni Keke
8.  Rasa Sayange
9. Yamko Rambe Yamko
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Soal olimpiade Matematika merupakan soal 
dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Untuk 
penyelesaiannya membutuhkan daya nalar, 

dan kreatifitas berfikir yang mumpuni. Disamping itu 
untuk menyelesaikan soal-soal olimpiade Matematika 
diperlukan kesabaran, ketelitian, keuletan, kreativitas, 
dan pengetahuan matematika yang prima. 

Kita akan bisa menyelesaikan soal seperti ini jika 
kita sering berlatih. Karena dengan banyak berlatih 
kita akan memperoleh pengalaman dan pengetahuan 
dalam berfikir dan memilih strategi yang tepat.

Berikut ini beberapa contoh soal olimpiade 
Matematika dan pembahasannnya. Kalian 
bisa mencobanya lebih dulu sebelum melihat 
pembahasannya.

1. Diketahui 1   5
 = 1   A

 + 1   B
  tentukan nilai A + B!

2. Diketahui jumlah 101 bilangan bulat berurutan 
adalah 101. Tentukan bilangan yang terbesar!

Pembahasan:

1. Karena 1   5
 = 1   A

 + 1   B
 berarti, 1   5

 lebih besar dari 1   A
 dan 1   B

, misalkan A = 6, maka 1   5
 = 1   6

 + 1   B
 atau dapat ditulis    

1   B
 = 1   5

 - 1   6
    1   B

 =  6     30
 -  5     30

      1   B
 =  1     30

    B = 30

 Jadi, A = 6 dan B = 30 maka A + B = 36

2. Misalkan semua bilangannya adalah 1 maka 
diperoleh :

 ….111111111111111111111111111111111…..

 Tandai bilangan 1 yang di tengah

 ….111111111111111111111111111111111….

 Ganti angka di kanan bilangan 1 dengan bilangan 
urut naik, dan angka di kiri bilangan 1 urut turun. 
Jumlah akan tetap 101.

 Diperoleh :
 ………………-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4………………

 Lihat bagian kanan 50 bilangan urut dimulai dari 2 
dan diakhiri dengan 51, jadi bilangan terbesarnya 
adalah 51.

Selamat mencoba!

Mengenal Soal Olimpiade 
Matematika

Misbachul Yusroh, S.Pd.
Guru SD Muhammadiyah 4 

Pucang Surabaya

50 bilangan

101 bilangan

50 bilangan

50 bilangan50 bilangan
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Apa itu Sistem Imun?

Pandemi belum usai. Pasien 
Covid-19 masih terus 
bertambah. Grafiknya masih 

terus menanjak. Kita masih harus 
bersabar untuk tetap merepakan 
protokol kesehatan. Rajin mencuci 
tangan, menggunakan masker, 
dan menjaga jarak tidak boleh 
kita abaikan. Selain itu, para ahli 
kesehatan juga mengingatkan kita 
agar meningkatkan sistem imun 
tubuh.

Tahukah kalian, apakah sistem 
imun itu?

Sistem imun adalah sistem 
pertahanan dalam tubuh setiap 
makhluk hidup seperti halnya 
pasukan tentara yang bertugas 
menjaga kedaulatan dan keamanan 
sebuah negara. Ketika ada benda 
asing yang membahayakan tubuh, 
sistem imun akan bertarung untuk 
melumpuhkannya. Jika sistem imun 
kuat, dia akan menang. Tubuh pun 
sehat. Sebaliknya, jika sistem imun 
lemah, dia akan kalah. Tubuh pun 
bisa menjadi sakit.

Setiap saat tubuh kita 
dikelilingi oleh benda-benda asing 
yang bisa masuk kedalam tubuh 
melalui pernapasan, makanan, 
maupun kulit. Benda-benda asing 
yang membahayakan tubuh dan 
dapat menyebabkan penyakit 
disebut patogen. Contoh patogen 
adalah virus, bakteri, jamur, cacing, 
dan polutan. Mereka bisa masuk 
ke dalam tubuh kita kapan pun 
dan dimana pun. Tetapi, Allah 
membekali kita dengan sistem 
pertahanan yang berlapis-lapis 
sehingga kita tidak mudah sakit. 

Sistem imun terdiri dari banyak 
komponen, mulai dari sel, protein, 
jaringan, hingga organ. Kulit dan 
selaput lendir adalah bagian lapisan 

pertahanan pertama dan terdepan 
dalam sistem imun. Lapisan 
pertahanan pertama bertugas 
untuk menghalangi patogen agar 
tidak berhasil masuk ke dalam 
tubuh. Batuk dan bersin adalah 
cara tubuh menghalau patogen. 
Lapisan pertama juga diperkuat 
dengan pertahanan biokimia 
yang dihasilkan oleh organ tubuh. 
Contohnya keringat, air mata, dan 
asam lambung.

Jika patogen berhasil lolos, ia 
akan berhadapan dengan barisan 
pertahanan kedua. Barisan ini 
diperkuat oleh sel darah putih 

(neutrofil, monosit, eosinofil) dan sel 
pembunuh alami. Mereka bersifat 
fagosit, yaitu dapat memangsa 
dan menghancurkan patogen. 
Sel-sel tersebut bergerak di seluruh 
tubuh melalui pembuluh darah dan 
pembuluh limfatik seperti tentara 
yang sedang berpatroli memantau 
kemungkinan adanya patogen. 
Demam adalah salah satu tanda 
sedang terjadinya pertarungan 
antara sel darah putih dan patogen. 
Sel-sel darah putih yang kalah 
dalam pertarungan dan sel-sel 
kuman yang mati akan disingkirkan 

keluar tubuh dalam bentuk nanah.
Apa yang akan terjadi, 

jika patogen berhasil lolos dari 
pertahanan lapis kedua? Apakah 
kita akan langsung sakit. Ternyata 
tidak. Kita masih memiliki lapisan 
pertahanan yang ketiga, yaitu 
sistem pertahanan spesifik 
yang terdiri atas limfosit B dan 
limfosit T. Lapisan pertahanan 
ketiga disebut spesifik karena 
hanya bisa menyerang satu jenis 
antigen saja. Antigen adalah zat 
yang menstimulus pembentukan 
antibodi oleh limfosit B karena 
adanya patogen yang masuk. 
Antibodi inilah yang akan melawan 
antigen dengan cara menetralkan 
toksin dan mengendapkan molekul 
antigen sehingga bisa dilumpuhkan 
oleh sel-sel fagosit. Limfosit T atau 
sel T adalah pertahanan terakhir 
tubuh terhadap suatu patogen. 
Mereka bekerja untuk mengenali 
antigen, mengingat antigen 
yang pernah menyerang dan 
menghancurkan sel yang terinfeksi 
antigen. 

Walau berlapis-lapis, sistem 
imun kita dapat melemah jika kita 
tidak menjaganya. Beberapa hal 
yang melemahkan sistem imun 
kita adalah kurang istirahat, kurang 
olahraga, kurang gizi, dehidrasi, 
dan stres. Oleh karena itu, agar 
kita selalu sehat, yuk jaga sistem 
imun kita dengan cara berolahraga 
teratur, istirahat yang cukup, makan 
makanan yang bergizi, dan hindari 
stres.[*]

Lina HR, S.Si. 
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Kondisi saat ini masih tidak 
memungkinkan untuk 
melakukan pembelajaran 

secara tatap muka antara siswa 
dan tenaga pengajar. Sehingga 
pembelajarannya diganti dengan 
melakukan pembelajaran 
e-learning. Google bekerja sama 
dengan para pengajar di seluruh 
negeri untuk menciptakan 
Classroom: sebuah fitur yang 
efisien, mudah digunakan, dan 
membantu pengajar dalam 
mengelola tugas. Dengan 
Classroom, pengajar dapat 
membuat kelas, mendistribusikan 
tugas, memberi nilai, mengirim 
masukan, dan melihat semuanya 
di satu tempat. 

Mengenal Google Classroom
Google Classroom adalah 

layanan web gratis, yang 
dikembangkan oleh Google untuk 
sekolah, yang bertujuan untuk 
membuat, mendistribusikan, dan 
menilai tugas tanpa harus bertatap 
muka. 

Google classroom 
menggabungkan : Google 
Drive untuk pembuatan dan 
pengiriman penugasan, Google 
Docs, Sheets, dan Slides untuk 
penulisan, Gmail untuk 
komunikasi, dan  Google 
Calendar untuk penjadwalan.

Siswa dapat diundang 
untuk bergabung dengan kelas 
melalui kode pribadi, atau 
secara otomatis diimpor dari 
domain sekolah. Setiap kelas 
membuat folder terpisah di drive 
masing-masing pengguna, di 
mana siswa dapat mengirimkan 
pekerjaan untuk dinilai oleh 
guru. Aplikasi seluler, tersedia 
untuk perangkat iOS dan Android, 
memungkinkan pengguna 

mengambil 
foto dan 
melampirkan 
penugasan, 
berbagi file dari 
aplikasi lain, 
dan mengakses 
informasi secara 

luring. Guru dapat memantau 
kemajuan untuk setiap siswa, dan 
setelah dinilai, guru dapat kembali 
bekerja bersama dengan melalui 
komentar. 

Fungsi Google Classroom
Google menyebut bahwa 

Classroom akan membuat kegiatan 
belajar mengajar menjadi lebih 
produktif. Platform ini dirancang 
bersama dengan para pengajar 
agar dapat membantu mereka 
dalam menghemat waktu, 
menjaga kelas tetap teratur dan 
meningkatkan komunikasi dengan 
siswa dan untuk merampingkan 
proses berbagi file antara guru dan 
siswa.  

Uraian diatas adalah 
membahas tentang Google 
Classroom yang merupakan bagian 
dari metode pembelajaran daring 
dalam kondisi saat ini. Sebagai 
orang tua, siswa, dan tenaga 
pendidik. Google Classroom wajib 
dipelajari dalam menunjang 
proses pembelajaran daring. Hal 
ini dimaksudkan agar saat proses 
pembelajaran berlangsung, siswa 
dan guru tidak mengalami kendala 
yang berarti.

Mari belajar bersama, sehat 
bersama dan maju bersama di 
negara tercinta Indonesia. (Dari 
berbagai sumber)

Classroom Dian Setia P., M.Psi. 
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YouTube Kini Bukan 
Sekadar Hiburan

Sobat Arba’a sejak munculnya 
pandemi Covid-19 ini, salah 
satu media sosial (medsos) yang 

mengalami peningkatan pengguna 
cukup pesat adalah YouTube. Medsos 
ini sekarang tidak hanya bersifat 
untuk hiburan semata, untuk melihat 
dan mencari film-film atau video 
tertentu saja, tetapi kali ini sudah 
menjadi platform papan atas yang 
mampu menghasilkan pundi-pundi 
rupiah begitu besar, bahkan hingga 
mencapai miliaran rupiah.

Berdasarkan survei Asosiasi 
Penyelenggara Jasa Internet 
Indonesia (APJII), 69,64 persen orang 
Indonesia menggunakan internet 
untuk menonton video. Termasuk 
video sebagai media untuk belajar 
salah satunya dengan YouTube. 
YouTube telah menguasai market 
share platform video di Indonesia. 
Sebanyak 92 persen pengguna 
internet Indonesia menyatakan 
YouTube adalah platform pertama 
yang mereka gunakan ketika mencari 
konten video online.

Jumlah penonton YouTube 
Indonesia diprediksi akan menyaingi 
jumlah penonton televisi dalam 
waktu dekat. Menurut survei 
Kantar pada tahun 2019, 57 persen 
responden menyatakan menonton 
televisi setiap hari, sedangkan 53 
persen responden menyatakan 
menonton YouTube. Persentase 
di atas menunjukkan menonton 
YouTube sudah menjadi kebiasaan 
dan menggeser popularitas televisi. 
Hal ini mungkin disebabkan oleh 
banyaknya pilihan jenis konten 
di YouTube dan kebebasan waktu 
menonton.

Selain itu, YouTube juga 
memungkinkan penggunanya 
untuk menonton acara-acara televisi 
di platformnya. Hampir semua 

kanal televisi Indonesia punya 
channel resmi di YouTube sehingga 
penonton bisa menonton acara 
yang dilewatkan di televisi. Lalu, 
bagaimana cara menghasilkan uang 
dari YouTube? Situs laman Daily Star 
menjabarkan langkah sederhananya 
dengan mendapatkan dan 
meningkatkan viewer dan subscriber. 
Tercatat bahwa setiap harinya ada 
sekitar 5 miliar video yang dilihat 
oleh 300 juta orang.

Ini merupakan hal yang sangat 
menarik dan menjanjikan. Sekarang 
banyak artis dan pengusaha yang 
mulai memiliki YouTube sendiri, 
anak-anak hingga dewasa semuanya 
banyak yang mengeluti bisnis lewat 
YouTube ini. Tak heran pekerjaan yang 
sedang banyak dicari orang saat 
ini adalah menjadi content creator. 
Pekerjaan yang membuat suatu 
konten, baik berupa tulisan, gambar, 
video, suara, ataupun gabungan 
dari dua atau lebih materi. Konten-
konten tersebut dibuat untuk media, 
terutama media digital seperti 
YouTube. Penghasilan dari setiap 
konten yang dibuat bisa mencapai 
jutaan hingga puluhan juta rupiah. 
Sangat menggiurkan bukan?

Untuk bisa mendapatkan 
viewer dan subscriber yang banyak 
diperlukan konten yang menarik 
dan secara teratur mengunggahnya. 
Apabila memiliki banyak viewer dan 
subscriber maka iklan akan banyak 
datang ke laman YouTube kita.

Salah satu YouTuber asal 
Indonesia yang memiliki penghasilan 
paling banyak saat ini adalah akun 
YouTube milik Baim Paula yang 
mendapatkan penghasilan dari 
konten YouTube-nya per bulan 
hingga 59.300 dollar AS sampai 
949.100 dollar AS atau setara dengan 
Rp 830,20 juta  sampai Rp 13,29 

miliar (kurs Rp 14.000 per dollar AS).
Medsos yang didirikan sejak 

tahun 2005 ini sekarang menjadi 
platform media papan atas yang 
banyak dilirik oleh berbagai macam 
kalangan. Terlebih dalam kondisi 
pandemi saat ini, bahkan media 
pembelajaran yang diberikan 
oleh guru-guru hampir banyak 
didapatkan dari YouTube.

Apakah sobat Arba’a tertarik 
dengan jenis pekerjaan seperti 
ini? Pergeseran pola fikir dan 
zaman yang semakin berubah 
maka jenis pekerjaan pun juga 
mengikutinya. Begitu juga dengan 
medsos, contohnya YouTube. Dulu 
hanya menjadi hiburan semata dan 
penontonya pun belum banyak, tapi 
kini semua orang sudah tidak asing 
lagi. 

Sehingga pantas jika hari ini 
YouTube berubah tidak hanya hiburan 
tetapi berubah menjadi media bisnis 
yang sangat menjanjikan. Bahkan 
banyak pengusaha mempromosikan 
produk dan iklan-iklan mereka 
menggunakan YouTube. (dari 
berbagai sumber)

Fiemas Maulana Al Jufri, S.Psi.
Guru SD Muhammadiyah 4 Pucang 

Surabaya

Arba’a Magazine
Edisi 55 | Desember 2020 63

Iptek



Setigi menjadi tempat wisata 
yang sempat viral akhir-akhir 
ini. Perpaduan keindahan 

alam dengan bangunan wisata 
plus spot foto instagramable 
menjadi daya tarik bagi wisatawan. 
Obyek wisata setigi terletak 
di Desa Sekapuk, Kecamatan 
Ujungpangkah, Gresik, Jawa Timur. 
Sebelum diberdayakan sebagai 
obyek wisata seperti saat ini, 
lahan wisata yang resmi dibuka 
pada awal tahun 2020 ini dulunya 
merupakan tambang batu kapur 
di desa setempat. Begitu tambang 
selesai, area tersebut sempat 
dijadikan lahan pembuangan 
sampah oleh warga sekitar. 

Wisata Setigi merupakan 
gabungan dari kata Selo, Tirto, 
Giri. Selo berarti batu, Tirto berarti 
air, dan Giri memiliki arti bukit. 

Sebagaimana namanya, tempat 
wisata ini merupakan wisata 
alam yang didalamnya banyak 
dijumpai batu, bukit, dan air. 
Terdapat danau dan berbagai 
bangunan yang terbuat dari batu 
alam. Pemandangan alamnya 
membuat wisatawan takjub dan 
banyak sekali dijumpai spot untuk 
berswafoto.

Setigi menyediakan fasilitas 
belasan spot selfie unik yang bisa 
dijadikan latar mulai dari patung 
gupala, dwirapala, miniatur masjid 
persia, patung nogo giri pancoran, 
dan pahatan sisa tambang batu 
kapur. Selain itu, wisatawan juga 
dapat mengunjungi tempat-
tempat menarik lainnya seperti 
candi topeng nusantara, gerbang 
gaib, patung semar, dan goa 
pancawarna. Pengunjung juga 

dapat 
mengunjungi 
jembatan 
peradaban, 
rumah adat 
honai, rumah 
apung, 
Monumen 

Setigi dan pahatan nogo puspo 
yang semuanya ada di lokasi 
wisata tersebut. Pengelola 
juga memanjakan wisatawan 
dengan menyediakan mobil ATV 
dan motor trail mini yang bisa 
digunakan untuk mengelilingi 
area wisata. Tempat wisata yang 
buka mulai pukul 8 pagi hingga 5 
sore ini juga menyediakan tempat 
makan yang bakal menyajikan 
jajanan dan makanan khas. 

Disaat new normal, wisata 
Setigi tetap dibuka untuk 
wisatawan namun dengan 
menerapkan protokol kesehatan. 
Jadi, para wisatawan yang ingin 
traveling ke tempat ini tidak perlu 
khawatir karena setigi masih tetap 
dibuka untuk pengunjung yang 
ingin menikmati keindahannya. 
Pengunjung wajib bermasker. 
Sebelum masuk area wisata 
wajib cuci tangan dan dicek 
suhu badan dengan thermogun 
oleh petugas. Di berbagai titik 
banyak dijumpai petugas yang 
mengawasi pengunjung agar tak 
bergerombol. Bahkan, pengelola 
sengaja menyediakan area 
berjemur serta menyediakan 
tempat cuci tangan dibeberapa 
area wisata. (Wahid)

Pesona Setigi di Masa Pandemi
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Jaman dahulu kala di sebuah 
desa tinggal sebuah keluarga 
yang terdiri dari Ayah, Ibu dan 

seorang gadis remaja yang cantik 
bernama Bawang Putih. Mereka 
adalah keluarga yang bahagia. 
Meski ayah Bawang Putih hanya 
pedagang biasa, namun mereka 
hidup rukun dan damai. Namun 
suatu hari ibu Bawang Putih sakit 
keras dan akhirnya meninggal 
dunia. Bawang Putih sangat 
berduka demikian pula ayahnya.

Di desa itu tinggal pula 
seorang janda yang memiliki 
anak bernama Bawang Merah. 
Semenjak ibu Bawang Putih 
meninggal, ibu Bawang Merah 
sering berkunjung ke rumah 
Bawang Putih. Dia sering 
membawakan makanan, 
membantu Bawang Putih 
membereskan rumah atau hanya 
menemani Bawang Putih dan 
ayahnya mengobrol. Akhirnya 
ayah Bawang Putih menikah 
dengan ibu Bawang Merah, supaya 
Bawang Putih mempunyai teman 
dan saudara.

Awalnya ibu Bawang Merah 
dan Bawang Merah sangat baik 
kepada Bawang Putih. Namun 
lama kelamaan sifat asli mereka 
mulai kelihatan. Mereka kerap 
memarahi Bawang Putih dan 
memberinya pekerjaan berat jika 
ayah Bawang Putih sedang pergi 
berdagang. Bawang Putih harus 

mengerjakan semua pekerjaan 
rumah, sementara Bawang Merah 
dan ibunya hanya duduk-duduk 
saja. Tentu saja ayah Bawang 
Putih tidak mengetahuinya, 
karena Bawang Putih tidak pernah 
menceritakannya.

Suatu hari ayah Bawang 
Putih jatuh sakit dan kemudian 
meninggal dunia. Sejak saat 
itu Bawang Merah dan ibunya 
semakin berkuasa dan semena-
mena terhadap Bawang Putih. 
Bawang Putih hampir tidak pernah 
beristirahat. Namun Bawang Putih 
selalu melakukan pekerjaannya 
dengan gembira, karena dia 
berharap suatu saat ibu tirinya 
akan mencintainya seperti anak 
kandungnya sendiri.

Pagi ini seperti biasa Bawang 
Putih membawa bakul berisi 
pakaian yang akan dicucinya di 
sungai. Dengan bernyanyi kecil 
dia menyusuri jalan setapak di 
pinggir hutan kecil yang biasa 
dilaluinya. Bawang Putih segera 
mencuci semua pakaian kotor 
yang dibawanya. Saking asyiknya, 
Bawang Putih tidak menyadari 
bahwa salah satu baju telah 
hanyut terbawa arus. Celakanya 
baju yang hanyut adalah baju 
kesayangan ibu tirinya. Ketika 
menyadari hal itu, baju ibu tirinya 
telah hanyut terlalu jauh. Bawang 
Putih mencoba menyusuri sungai 
untuk mencarinya, namun tidak 

berhasil menemukannya. Dengan 
putus asa dia kembali ke rumah 
dan menceritakannya kepada 
ibunya.

“Dasar ceroboh!” bentak 
ibu tirinya. “Aku tidak mau tahu, 
pokoknya kamu harus mencari 
baju itu! Dan jangan berani 
pulang ke rumah kalau kau belum 
menemukannya. Mengerti?”

Bawang Putih terpaksa 
menuruti keinginan ibu tirinya. 
Dia segera menyusuri sungai 
tempatnya mencuci tadi. Matahari 
sudah mulai meninggi, namun 
Bawang Putih belum juga 
menemukan baju ibunya. Ia terus 
mencari hingga hari sudah mulai 
gelap, Bawang Putih sudah mulai 
putus asa. 

Dari kejauhan tampak cahaya 
lampu yang berasal dari sebuah 
gubuk di tepi sungai. Bawang 
Putih segera menghampiri rumah 
itu dan mengetuknya. 
Seorang perempuan tua membuka 
pintu. “Siapa kamu nak?” tanya 
nenek itu.

“Saya Bawang Putih, Nek. 
Tadi saya sedang mencari baju ibu 
saya yang hanyut. Dan sekarang 
kemalaman. Bolehkah saya tinggal 
di sini malam ini?” tanya Bawang 
Putih. 
“Boleh Nak. Apakah baju yang 
kau cari berwarna merah?” tanya 
nenek. 
“Ya Nek. Apa nenek 

Bawang Merah 
dan Bawang Putih Ika Lukita, SS
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menemukannya?” tanya Bawang 
Putih.

“Ya. Tadi baju itu tersangkut di 
depan rumahku. Sayang, padahal 
aku menyukai baju itu,” kata nenek. 

“Baiklah aku akan 
mengembalikannya, tapi kau harus 
menemaniku dulu disini selama 
seminggu,” pinta nenek. “Baiklah 
Nek, saya akan menemani nenek 
selama seminggu, asal nenek 
tidak bosan saja denganku,” kata 
Bawang Putih dengan tersenyum.

Selama seminggu Bawang 
Putih tinggal dengan nenek 
tersebut. Setiap hari Bawang 
Putih membantu mengerjakan 
pekerjaan nenek. “Nak, sudah 
seminggu kau tinggal di sini. Dan 
aku senang karena kau anak yang 
rajin dan berbakti. Untuk itu sesuai 
janjiku kau boleh membawa baju 
ibumu pulang. Dan satu lagi, kau 
boleh memilih satu dari dua labu 
kuning ini sebagai hadiah!” kata 
nenek. Akhirnya Bawang Putih 
memilih labu yang paling kecil. 

“Saya takut tidak kuat 
membawa yang besar,” katanya. 
Nenek pun tersenyum dan 
mengantarkan Bawang Putih 
hingga depan rumah.

Sesampainya di rumah, 
Bawang Putih menyerahkan 
baju merah milik ibu tirinya 
sementara dia pergi ke dapur 
untuk membelah labu kuningnya. 
Ia terkejutnya ketika labu itu 
terbelah, didalamnya ternyata 
berisi emas permata yang sangat 
banyak. Dia berteriak saking 
gembiranya dan memberitahukan 
hal ajaib ini ke ibu tirinya dan 
Bawang Merah yang dengan 
serakah langsung merebut emas 
dan permata tersebut. Mereka 
memaksa Bawang Putih untuk 
menceritakan bagaimana dia bisa 

mendapatkan hadiah tersebut. 
Bawang Putih pun menceritakan 
dengan sejujurnya.

Mendengar cerita Bawang 
Putih, Bawang Merah dan ibunya 
berencana untuk melakukan hal 
yang sama tapi kali ini Bawang 
Merah yang akan melakukannya. 
Singkat kata akhirnya Bawang 
Merah sampai di rumah nenek 
tua di pinggir sungai tersebut. 
Seperti Bawang Putih, Bawang 
Merah pun diminta untuk 
menemaninya selama seminggu. 
Tidak seperti Bawang Putih yang 
rajin, selama seminggu itu Bawang 
Merah hanya bermalas-malasan. 
Kalaupun ada yang dikerjakan 
maka hasilnya tidak pernah bagus 
karena selalu dikerjakan dengan 
asal-asalan. Akhirnya setelah 
seminggu nenek itu membolehkan 
Bawang Merah 
untuk pergi. 

“Bukankah 
seharusnya 
nenek 
memberiku 
labu sebagai 
hadiah karena 
menemanimu 
selama 
seminggu?” 
tanya Bawang Merah. Nenek itu 
terpaksa menyuruh 
Bawang Merah 
memilih salah satu 
dari dua labu yang 
ditawarkan. Dengan 
cepat Bawang 
Merah 

mengambil labu yang besar dan 
tanpa mengucapkan terima kasih 
dia melenggang pergi.

Sesampainya di rumah 
Bawang Merah segera menemui 
ibunya dan dengan gembira 
memperlihatkan labu yang 
dibawanya. Karena takut Bawang 
Putih akan meminta bagian, 
mereka menyuruh Bawang 
Putih untuk pergi ke sungai. 
Lalu dengan tidak sabar mereka 
membelah labu tersebut. Tapi 
ternyata bukan emas permata 
yang keluar dari labu tersebut, 
melainkan binatang-binatang 
berbisa seperti ular, kalajengking, 
dan lain-lain. Binatang-binatang 
itu langsung menyerang Bawang 
Merah dan ibunya hingga tewas. 
Itulah balasan bagi orang yang 
serakah. [*]

Pesan Moral:
Hindari sikap serakah, dan 
pemalas. Karena itu akan 

merugikan diri sendiri. Tetaplah 
berbuat baik, meskipun semua 

orang jahat padamu karena Allah 
pasti akan membalas semua 

kebaikanmu.
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Assalamu’alaikum Sobat 
Arba’a? Bagaimana kabar 
kalian semua? Semoga selalu 
dalam lindungan Allah. Kali ini 
kita akan berkreasi membuat 
adonan clay sendiri. Adonan 
clay yang akan kita buat ini, 
hasilnya hampir sama seperti 
plastisin atau play dough. 
Bedanya, clay yang kita  buat 
bisa mongering. Kalian  bisa 
membuat gantungan kuci, bros, 
hiasan kulkas atau boneka2 
lucu, lo.Penasaran kan? Yuk kita 
mulai.

Alat dan Bahan:
•	 Sabun	mandi	batang	warna	

putih 
•	 2	sendok	makan	lem	putih	
•	 4	sendok	makan	tepung	

maizena 
•	 Pewarna	makanan	atau	cat	

air
•	 Baby	oil/minyak goreng 
•	 2	sendok	makan	air	putih	
•	 Baskom	
•	 Wadah	kedap	udara
•	 Sendok	
•	 Garpu	

Cara Membuat:
1. Parutlah sabun dengan 

menggunakan parutan keju, 
lembutkan dengan cara 
menekan-nekan dengan 
menggunakan sendok.

2. Tambahkan 4 sendok 
tepung maizena, aduk rata.

3. Tambahkan 2 sendok makan 
air putih, aduk kembali.

4. Masukkan 2 sendok makan 

lem putih.
5. Uleni adonan hingga kalis, 

tambahkan beberapa tetes 
baby oil atau minyak 
goreng agar adonan 
tidak lengket di 
tangan.

6. Bagi adonan menjadi 
beberapa bagian.

7. Selanjutnya, ambil 
1 bagian adonan. 
Beri sedikit pewarna 
makanan atau cat 
air sambil terus 
diuleni hingga 
warna tercampur 
rata. Lakukan hingga 
semua bagian 
adonan habis.

8. Masukkan clay yang 
sudah diwarnai 
ke dalam wadah 
yang kedap udara. 
Diamkan selama 
1 malam baru 
dibentuk sesuai 
bentuk yang kalian 
inginkan. 

Nah, adonan clay 
buatanmu siap 
digunakan. Oh, 
ya, jangan lupa 
untuk selalu 
menyimpan 
adonan clay 
di wadah 
tertutup supaya 
tidak mudah 
mengering. 
Sedangkan 
untuk 

merekatkan antar bagian kreasi 
yang kalian buat, gunakan lem 
putih. Selamat berkreasi! [*]

Adonan Clay 
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Namaku Bunga. Aku lahir 
dan besar di Surabaya. 
Surabaya adalah kota 

metropolitan terbesar di Provinsi 
Jawa Timur. Orang tuaku 
merupakan perpaduan antara dua 
suku bangsa dan budaya. Papa 
orang Jawa, sedangkan mama 
adalah orang Banjar. Aktivitas pagi 
ini berjalan seperti biasa di rumah. 
Aku, papa, dan mama sarapan 
sebelum berangkat ke sekolah. 
Dalam perjalanan menuju sekolah, 
aku melihat deretan makam yang 
sedang dibersihkan oleh 
beberapa petugas 
khusus. 

Aku bertanya kepada papa, 
“Papa, kenapa makam-makam itu 
berbeda bentuknya dengan yang 
pernah kulihat?”

 Papa menjawab, “Kita tinggal 
di salah satu kampung lama di 
Surabaya, yaitu daerah Makam 
Peneleh. Makam Peneleh sendiri 
adalah salah satu makam tertua di 
Jawa Timur. Makam ini merupakan 
salah satu makam peninggalan 
Belanda.” 

Aku mengangguk-
angguk mendengar penjelasan 
singkat papa. Kemudian papa 

menambahkan, “Ada pula 
peninggalan sejarah lain yang 
terletak tidak jauh dari Makam 
Peneleh, tepatnya di Kampung 
Peneleh, yaitu rumah HOS 

Tjokroaminoto yang pernah 
menjadi kos-kosan beberapa 

tokoh penting di Indonesia, 
salah satunya Ir. Soekarno.” 

Aku senang 
mendengar cerita 
singkat dari papa 
tentang salah satu 

sejarah Surabaya.
Aku juga tidak kalah 

senang ketika berkunjung 
maupun mendengar cerita 
tentang kota kelahiran mama 

yaitu Banjarmasin. Banjarmasin 
adalah ibu kota provinsi 
Kalimantan Selatan.  Mama tinggal 
di Kampung Sasirangan. Kampung 
Sasirangan adalah salah satu 
tempat pembuatan batik khas 
Banjarmasin yaitu kain Sasirangan. 
Pembuatan batik ini masih 
menggunakan cara tradisional 
seperti kerajinan batik di Pulau 
Jawa. Setiap hari raya, aku dan 
orang tuaku mudik ke Banjarmasin 
untuk menemui kakek dan nenek, 
Aku memanggil mereka kai dan 
nini. Di rumah kai dan nini, aku 
mendengar percakapan dengan 
bahasa yang berbeda dengan 
yang aku dengar setiap hari ketika 
di Surabaya. Kai dan nini adalah 
orang asli uku Banjar. Bahasa 
sehari-hari yang digunakan adalah 
bahasa Banjar. Aku berkomunikasi 
dengan kai dan nini menggunakan 
bahasa Indonesia. Namun kadang-
kadang aku tidak mengerti kata-
kata dari nini, karena nini tidak 
terlalu lancar berbahasa Indonesia. 
Seperti pengalaman ketika 
menginap di rumah kai dan nini.  

Aku  Anak Indonesia
Meyra Rizqina (V-D Madrid)

(Juara 1 lomba menulis cerpen 
dalam rangka peringatan HUT-RI 

Mudipat)
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“Bunga, sudah malam, Nak. 
Kenapa balum guring?” kata nini. 

Aku keheranan dan bertanya 
pada nini, “Guring itu apa artinya, 
Ni?” 

Mama yang mendengar 
percakapan itu tersenyum dan 
berkata pada nini, “Bunga kada 
tahu pang pian penderi bahasa 
Banjar, Ni, guring artinya tidur, 
Bunga,” kata mama.

 Nini juga ikut tersenyum dan 
berkata, “Kada ingat nini nah, cucu 
nini kada bisa bahasa Banjar” dan 
masih banyak lagi kata-kata baru 
yang terdengar asing di telingaku 
sehingga aku harus menanyakan 
arti dari bahasa Banjar kepada 
mama. 

Mempunyai keluarga 
yang berbeda suku dan budaya 
membuat percakapan yang 
terjadi di rumah menggunakan 
bahasa campuran. Sebagai 
orang asli Surabaya, papa lebih 
banyak berbicara menggunakan 
bahasa Jawa khas Surabaya 
atau suroboyoan. Aku bertanya 
pada papa, “Suroboyoan itu apa, 
Pa? kenapa guru bahasa Jawa 
di sekolah ngomongnya agak 
berbeda dengan Papa?” 

“Bahasa Jawa itu bermacam-
macam, Bunga. Ada yang halus 
dan kasar, Bunga nanti akan 
belajar perbedaan bahasa Jawa di 
sekolah.” 

Mama tidak pernah berbicara 
bahasa Banjar di rumah, kadang-
kadang bahasa suroboyoan, 

tapi lebih banyak menggunakan 
bahasa Indonesia. Kalau mama 
sedang berbicara di telepon 
dengan kai dan nini, barulah 
menggunakan bahasa Banjar. 

Bagaimana dengan makanan? 
Walaupun mama orang Banjar, 
tapi tetap menyukai makanan 
khas Surabaya. Kata mama ada 
banyak sekali ragam makanan 
khas Surabaya, dan mama sangat 
menyukai lontong balap. 

“Selain lontong balap, 
makanan khas Surabaya lainnya 
ada lontong mi, semanggi, rujak 
cingur, tahu tek, tahu campur, 
rawon, dan masih banyak lagi,” 
kata mama. 

Makanan khas Banjarmasin 
juga tidak lupa diperkenalkan di 
rumah. Ada soto banjar, lontong 
sayur khas banjar, kue hamparan 
tatak, dan kue bingka. 

Tumbuh dan besar di 
lingkungan berbeda budaya 
membuatku menjadi anak 
yang kagum dengan kekayaan 
budaya Indonesia. Papa 
dan mama berkata bahwa 
suku Jawa dan suku Banjar 
hanyalah dua dari sekian 
ratus suku lainnya yang ada 
di Indonesia. Aku kemudian 
mencari informasi tentang 
berbagai macam 
suku tersebut dari 
internet. Berikut 
beberapa informasi 

yang aku peroleh. Di Pulau Jawa, 
di antaranya ada suku Madura, 
suku Badui, suku Sunda. Di Pulau 
Sulawesi ada suku Bugis, suku 
Mandar, suku Toraja dan masih 
banyak lagi suku lainnya.  Di Pulau 
Kalimantan ada suku Banjar, suku 
Dayak, dan kata mama suku Dayak 
sendiri terdiri dari berbagai macam 
suku dayak lainnya. Ada pula suku 
Asmat dari Papua. Suku Bali dari 
Pulau Bali. Suku Sasak dari Pulau 
Lombok. Di Sumatera ada suku 
Minangkabau, suku Aceh, suku 
Batak, dan lain-lainnya. Indonesia 
yang terdiri dari ribuan pulau 
menjadikan Indonesia kaya akan 
budaya, adat istiadat dan sukunya. 
Walaupun aku lahir dari dua 
budaya yang berbeda, aku bangga 
menjadi anak Indonesia. [*]
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Lima bulan sudah berlalu sejak 
sekolah mengumumkan 
bahwa kami semua harus 

bersekolah dari rumah karena 
ada wabah Covid-19. Ini untuk 
pertama kalinya bagiku dan 
kawan-kawanku merasakan 
bersekolah dari rumah, bertemu 
guru-guru melalui laptop atau 
telepon genggam yang terhubung 
internet. Setiap istirahat atau 
selesai sekolah aku merasa ada 
yang hilang dari keseharianku 
selama hampir 6 tahun bersama 
kawan-kawanku. Aku kehilangan 
senda gurau, ramainya bermain, 
serunya cerita bersama mereka, 
dan perhatian guru-guru kepada 
muridnya. Aku tahu ini semua 
terjadi di seluruh Indonesia. 
Di dalam hati, terkadang aku 
mengeluh. “Sampai kapan hal 
ini akan berlangsung?” Tetapi 
ada sesuatu yang membuat aku 
sadar bahwa tidak seharusnya 
aku mengeluh karena banyak hal 
yang justru harus aku syukuri dari 
nikmat Allah yang sangat banyak. 
Allah mengingatkan aku melalui 
siaran di televisi yang membuatku 
tersadar.

Saat itu aku sedang istirahat 
di ruang keluarga menunggu 
kelas dimulai sambil melihat 

televisi. Siaran televisi yang 
kulihat adalah berita tentang 
seorang anak yang terpaksa harus 
menjadi kuli bangunan karena 
orang tuanya tidak mampu 
membelikan telepon genggam 
agar dia dapat mengikuti sekolah 
secara daring. Selama ini ia hanya 
mengandalkan telepon genggam 
milik kakaknya untuk mengerjakan 
tugas sekolah saat sang kakak 
pulang dari bekerja. Kemudian 
berita lain menyiarkan tentang 
kondisi anak-anak yang bersekolah 
di daerah yang sulit seperti di 
pegunungan dan pedalaman 
yang jauh dari kota yang nama 
daerahnya pun aku tidak pernah 
mendengarnya. Mereka ke sekolah 
bersusah payah melewati sungai 
dan hutan setiap hari. Tetapi 
mereka tampak tidak berkeluh 
kesah bahkan merasa senang 
dapat bersekolah dan belajar di 
gedung sekolah yang sebagian 
tembok dan sebagian lagi hanya 
kayu. Mejanya pun tampak sudah 
sangat tua. Sebagian dari mereka 
tidak memakai baju seragam 
bahkan baju yang mereka pakai 
sudah ditambal di beberapa 
bagian. Aku berpikir apakah 
mereka dapat dengan mudah 
bersekolah secara daring? Apakah 

mereka dapat dengan mudah 
mendapatkan laptop atau telepon 
genggam? Aku ragu mereka dapat 
menggapai itu semua dengan 
mudah. Untuk menuju ke sekolah 
saja begitu sulit, apalagi sinyal 
internet. Untuk memakai seragam 
yang bersih dan layak seperti aku 
dan kawan-kawanku saja mereka 
belum tentu mampu membelinya. 

Ternyata Allah ingin agar 
aku menyadari bahwa semua 
yang kulalui sekarang belum 
ada apa-apanya dibandingkan 
perjuangan kawan-kawan 
sebayaku yang kulihat di televisi. 
Di rumah aku tinggal menyalakan 
laptop dan menyambungkan ke 
wifi yang hampir selalu tersedia. 
Aku tidak perlu bersusah payah 
bekerja keras dan menabung 
hanya untuk membeli telepon 
genggam atau laptop. Bila kuota 
wifi hampir habis, orang tuaku bias 
membelinya lagi dengan mudah. 
Aku dapat duduk di kamarku 
sendiri yang terpasang AC 
sehingga aku tidak kepanasan. Bila 
saat istirahat aku lapar, aku hanya 
tinggal mengambil makanan 
atau kue yang sudah disediakan 
mamaku. Baju sekolahku juga 
sudah siap setiap akan kupakai. 
Seragamku sudah bersih dan rapi 

Indonesiaku, Mulai Hari Ini 
Aku Berhenti Mengeluh

Iftikhar Ali Raja Suryaningtyas (VI-D Los Angeles)
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tanpa aku harus bersusah payah 
mencuci dan menyetrikanya. 
Betapa banyak kemudahan 
hidupku yang tidak didapat oleh 
kawan-kawanku yang ada di siaran 
televisi tadi.

Aku juga tersadar bahwa 
Indonesiaku sangatlah luas. Aku 
hanya satu di antara jutaan anak-
anak sebayaku yang tersebar 
di seluruh Indonesia. Di daerah 
pelosok mereka melawan alam, 
melawan kemiskinan, dan 
melawan lingkungan sekitar 
mereka untuk dapat belajar seperti 
kawan-kawan mereka di kota yang 
memakai seragam membawa 
tas dan duduk di bangku 
sekolah. Indonesiaku di hari 
kemerdekaanya yang ke-75 tahun 
ini masih diwarnai oleh banyak 
cerita yang menyadarkanku 

bahwa terlalu banyak hal yang 
belum pantas aku keluhkan. 
Sebaliknya, aku harus mampu 
melawan kemalasanku, melawan 
kebosananku, melawan rasa 
jenuhku untuk menyiapkan diriku 
belajar lebih giat, lebih banyak 
memanfaatkan waktuku untuk 
hal bermanfaat agar kelak dapat 
membangun Indonesiaku. 

Aku juga bersyukur bahwa 
di tengah serba terbatas akibat 
Covid-19 ini, peringatan HUT 
Kemerdekaan RI 17 Agustus 
masih dapat dirasakan. Umbul-
umbul merah putih mengiringi 
meriahnya peringatan walaupun 
lomba-lomba fisik telah dibatasi. 
Sekolahku SD Muhammadiyah 
4 juga memeriahkan peringatan 
17 Agustus dengan lomba-
lomba yang diadakan secara 

daring berupa lomba mewarnai, 
membaca teks proklamasi 
dan teks Pancasila, baca puisi, 
pidato, berkreasi lewat poster, 
vlog, cerpen dan film pendek. 
Paling tidak aku masih dapat ikut 
menyumbang untuk Indonesiaku 
dengan ikut serta di salah satu 
lomba tersebut. Selalu ada 
cara untuk berkreasi di tengah 
keterbatasan seperti perjuangan 
kawan-kawan yang kulihat di 
televisi. Aku ingin menjadi orang 
yang bermanfaat untuk negeriku 
dan bukan menjadi orang yang 
selalu mengeluh setiap mengalami 
kesulitan. Dengan apa yang Allah 
berikan kepadaku, aku harus 
mampu memanfaatkannya untuk 
kebaikan seluruh umat terutama 
untuk Indonesiaku. [*]
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Kapan Engkau Pergi?
Jihan Salsabilla (IV-B Tunis)

Korona, kapan engkau pergi?
Aku sudah rindu dengan teman-temanku
Tidakkah kau kasihan dengan kami?
Karena kami harus di rumah selalu

Aku rindu berlari-berlari 
Di halaman sekolahku seperti dulu
Bercanda tertawa bersama temanku
Belajar bersama guruku
Sambil memakai baju seragamku

Ya Allah Tuhan kami
Kapankah korona akan berlalu?
Hanya Engkau yang mampu
Semoga Engkau mendengar doaku
Ini doa dari hatiku

Berbeda
Ahmad Muhammad Alhamad Lubis 

(IV-C Cassablanca)

Kelas empatku yang berbeda
Belajar, bermain, sekolah 
Kulakukan di rumah

Tapi tidak apa
Semua yang berbeda itu 
Kulakukan dengan sabar
Dengan semangat
Stay at home

Semoga keadaan ini cepat berlalu
Kita bisa ceria lagi
Bersama Bapak-Ibu guru
Bersama teman-teman semua
I love you
I miss you
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Guruku Aku Rindu
Adinda Rizkiah Nurahma 

(IV-C Cassablanca)

Guruku....
Kaulah idolaku
Kaulah yang mengajariku
Tentang hal yang baik dan yang 
buruk di sekolahku

Ilmu yang kau ajarkan kepadaku
Akan terus mendampingiku 
sepanjang waktu
Aku akan terus merindukanmu 
Dimanapun dan kapanpun
Terima kasih aku ucapkan padamu

Precious School
Yasmin Khairunnisa Bahtiar (IV-F Cape Town)

Oh, my beloved school
I do miss you much

More and more than before
When play date until the time end
There is no foe, we are just friend

When the teacher teach us
The moment in precious

But now, everything is a mess
Everyone going to be careless

‘Coz Korona virus
The]y have spread around us

Korona, although your shape is like a balloon
But number please goes down

I beg to you please
Korona, ssshhh

If you come here to operate Allah command
Just operate it

I beg to you
Please go away

Go away from my way

Oh my school
Actually I felt very enthusiasm

When I went back to school again
But, now

It will be holiday for a long time
That’s why

I do do miss you, my school
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Assalamu’alaikum
Perkenalkan namaku Syafkendra Anfasa Yahya. Aku lahir di Temanggung, 7 
Oktober 2010. Aku pindahan dari SD Muhammadiyah Parakan Temanggung. 

Sekarang saya tinggal di Jl. Manyar I No.8 Surabaya. Hobiku bermain sepakbola dan 
cita-citaku kelak ingin menjadi pengusaha shalih. Saya sangat senang menjadi siswa 

mudipat seru dan bisa berkenalan dengan teman-teman baru di kelas IV-E Tripoli.  
Semoga pandemi segera berlalu dan bisa bertatap muka dengan teman-teman.

Assalamu’alaikum
Sobat Arba’a perkenalkan namaku Azizah Khayyirah Alfajr, biasa di panggil 
Azizah. Aku lahir di Surabaya 3 Februari 2012. Saat ini aku kelas III-A Sana’a 
bersama Ustadzah Wiwik yang baik hati. Sekolah asalku SD Nasima Semarang.
Hobi ku renang, melukis, bermain sepatu roda, sayangnya di masa pandemi Covid 
19 aku tidak bisa berenang karena semua kolam renang tutup untuk menghindari 
wabah ini. Cita-citaku menjadi seorang Dokter anak. Meski aku belum pernah 
bertemu teman- teman maupun Ustadz-Ustadzah secara langsung, hanya bertemu 
melalui zoom, tapi aku tetap semangat dan senang.

Assalamu’alaikum
Dear sahabat Arba’a perkenalkan nama saya Radaev Wilfi Talib panggil saja 

dengan Radev. Aku pindahan dari SDN Percobaan 2 Malang. Aku lahir di kota 
Malang, pada tanggal 31 Oktober 2011. Hobiku bersepeda, dan ingin menjadi 

dokter spesialis tulang. Saya suka berada di kelas baru SD Muhammadiyah 4 
Surabaya, belajar bersama walikelas Ustadzah Muhimatul Azizah di kelas III-C 

Beirut, gurunya baik dan sabar.

Assalamu’alaikum
Perkenalkan nama saya Aishava Qinayla Chatalena Nugroho. Sobat Arba’a yang 
baik bisa memanggilku Nayla. Saya lahir di Sidoarjo pada tanggal 12 Desember 2012. 
Asal sekolahku SD Islam Raudhatul Jannah Sidoarjo. Saat ini saya berada di kelas 
II-F Dubai. Menggambar adalah salah satu hobiku, dan cita-cita saya ingin menjadi 
dokter. Sekolah daring di Mudipat sangat interaktif dan informatif membuat saya 
semangat dan senang belajar.

Assalamu’alaikum 
Sahabat Arba’a perkenalkan namaku Hafidz Fathur Rahman, biasaya dipanggil 
Hafidz. Aku lahir di Prabumulih, 17 September 2012. Asal sekolahku SDIT Islahul 
Ummah Prabumulih, Sumatera Selatan. Sekarang aku Kelas II-B Ankara bersama 

walikelas  Ustdzah Hj. Dewi Triana. Aku mempunyai hobi bersepeda. Kelak jika aku 
dewasa bercita-cita menjadi pilot.
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ْ تيِ ْسَ
ُ
أ

My Family

ٌب
َ
أ

Father

مٌّ
ُ
أ

Mother

يِْبٌن ا
Son

يِْبَنٌة ا
Daughter

/َخاٌل َعمٌّ
Uncle

ٌة
َ
ٌة/َخال َعمَّ

Aunt

َجدٌّ
Grandfather

ٌة َجدَّ
Grandmother
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