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Belajar dari rumah atau Pembelajaran Jarak Jauh 
(PJJ) masih dilakukan di era normal 
baru seperti saat ini. Kondisi ini 

membuat anak memerlukan bimbingan 
orang tua di rumah, bukan hanya 
oleh para guru. Orang tua memiliki 
peranan yang sangat penting.

Kondisi ini juga 
menyadarkan kita kembali 
bahwa rumah adalah madrasah 
pertama bagi anak. Peran dan 
fungsi inilah, yang selama 
ini mungkin sudah mulai 
dilupakan. Anak-anak full 
belajar, mengaji, dan bermain di 
rumah bersama orang tua mereka.

Sayangnya, banyak anak justru merasa 
tidak bahagia dengan kondisi tersebut. 
Mungkin dari kalian mengalami hal tidak 
menyenangkan sepanjang PJJ. Kondisi ini bisa 

disebabkan dari beban tugas yang banyak, media 
pembelajaran yang kurang menarik, atau bahkan 
ketidaknyamanan dari orang tua yang lebih galak 
dari guru. 

Hal yang dapat dilakukan agar anak 
gembira belajar di rumah agar orang tua dapat 

berkomunikasi dari hati ke hati dengan 
anak. Melakukan komunikasi tanpa 

kekerasan dan minta anak lebih bijak 
menggunakan gawai. Orang tua 

juga perlu bermain bersama 
anak di sela istirahat belajar. 
Mendampingi mereka saat 
bermain, mengajak anak bicara 

dan berdiskusi, mendengarkan 
keluhan, serta lakukan aktivitas 
fisik dengan gembira.

Orang tua dapat 
menjadikan rumah sebagai 

lingkungan edukatif yang menyenangkan. 
Orang tua menjadi teman belajar dan 

memberikan kenyamanan anak-anak belajar di 
rumah. Jika anak sudah merasa nyaman, maka 
belajar akan terasa ringan dan menyenangkan. [*]

Bahagia Belajar 
dari Rumah
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Semangat Prestasi Tiada Henti

 Surat 
Pembaca

Assalamulaikum nama saya Ahmad 
Haris kelas III-C Beirut. Saya harap 
Arba’a lebih banyak bikin kuis.

Waalaikumussalam, Haris. Terima 
kasih masukannya. Sementara kuis 
ada tiga. Kuis untuk kelas 1-2, 3-4, 
dan 5-6. Kalau mau seru-seruan 
bisa memainkan rehat sejenak 
juga ya.

Assalamualaikum. Aku Halimah Sherly 
Dianova kelas V-E Copenhagen. Arba’a 
udah bagus kok. Ada karya-karya anak-
anak Mudipat yg berprestasi dan juga ada 
game yang menghibur.

Waalaikumussalam. Alhamdulillah kalau 
Halimah suka. Terima kasih apresiasinya 
ya. Arba’a akan senantiasa setia menemani 
hari-hari siswa Mudipat semua.

Assalamualaikum, sobat Arba’a. Perkenalkan nama saya Zahradafinka kelas V-A 
Paris. Saya usul bagaimana jika Arba’a memuat cerita tentang nabi-nabi atau 
mungkin bisa mengenalkan agama Islam lebih lengkap? Misalnya seperti 
cerita yang dapat menjadi pedoman bagi anak-anak untuk mengamalkan isi 

dari cerita tersebut.

Waalaikumussalam, Zahradavinka. Waah, idenya keren. Arba’a sudah 
punya rubrik tarikh tentang nabi dan para sahabat, lo. Ada juga 

rubrik Uswah tentang  tokoh-tokoh Islam yang patut kita teladani. 
Oiya, rubrik Ibrah juga bisa kamu baca. Ibrah artinya pelajaran  

yang dapat diambil dari kisah tersebut. Semoga kamu suka.



Proses pendidikan bagi anak 
merupakan upaya orang 
tua dalam ‘membelikan’ 

masa depan sang buah hati 
dengan nilai-nilai dan harga sejak 
dini. Ungkapan tersebut tidak 
berlebihan dan rasional karena 
bentuk dan warna masa depan 
anak, salah satu faktor penentunya 
adalah pendidikan mereka.

Pendidikan bagi sang anak 
pada level dasar menjadi hal yang 
fundamental. Pada golden age 
ini, sang anak akan belajar banyak 
pelajaran yang akan menjadi bekal 
di level berikutnya, terutama pada 
aspek literasi, numerasi, dan sains.

Pada level dasar, sang anak 
juga akan berlatih bersosialisasi 
dalam hidup melalui proses 
interaksi dengan teman, guru, dan 
entitas lain dalam pergumulan 
muamalahnya.

Dan yang lebih penting 
dari itu semua tentu aspek 

pendidikan agama 
(Islam) bagi sang 

anak. Di mana mereka 
belajar sekaligus 
mendapat pemantapan 
dalam hal akidah, 
pembinaan dan pembiasaan 
ibadah, melafal dan menghafal al-
Qur’an, dan tentunya menerapkan 
ajaran berakhlaqul karimah dalam 
praktik hidup sehari-hari.

Jika proses edukasi pada 
level dasar ini berjalan baik 
dengan out put dan out come yang 
bermutu, maka potensi pada level 
selanjutnya akan lebih mudah dan 
mantap. Ibarat pesawat terbang 
telah siap lepas landas (take 
off) menuju penerbangan yang 
lebih jauh. Namun sebaliknya, 
jika pada level dasar ini proses 
pembekalan tidak maksimal dan 
cenderung asal, maka untuk lepas 
landas belumlah cukup siap dan 
berpotensi menimbulkan ragam 
masalah, sehingga membutuhkan 
banyak pendampingan dan 
perbaikan-perbaikan lagi pada 
masa selanjutnya.

Banyak pihak berpersepsi, 
pendidikan bermutu melalui 
sekolah-sekolah idaman 
membutuhkan biaya pendidikan 
yang tinggi. Tentu persepsi 
ini memiliki relativitas karena 
berpulang pada kemampuan anak 
dan orang tua. Namun hemat 
penulis, pendidikan berbiaya 
tinggi dengan menghasilkan 
lulusan yang berkualitas sejatinya 
murah karena pendidikan 
merupakan investasi orang tua 
bagi masa depan sang anak.

Namun, tidak semua 
anggapan bahwa pendidikan 
bermutu selalu identik dengan 
biaya yang tinggi itu benar. Pada 
praktiknya, banyak sekolah dengan 
biaya sedang namun juga memiliki 
kualitas mutu pendidikan yang 
baik, bahkan melampaui lembaga 
pendidikan yang berbiaya lebih 
tinggi. Salah satu buktinya adalah 

“Membelikan” Masa Depan 
sang Buah Hati
Muhammad Syaikhul Islam, MHI

Kepala SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya
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SD Muhammadiyah 4 Pucang 
Surabaya.

Di lembaga pendidikan 
berlabel Sekolah Teladan Nasional 
tersebut, biaya pendidikan bagi 
peserta didik relatif terjangkau. 
Meski demikian, pihak sekolah 
menyiapkan fasilitas pembelajaran 
yang memadai dan lengkap, 
kualitas SDM guru dan tenaga 
kependidikan (GTK) yang loyal dan 
profesional, serta jaminan mutu 
bagi setiap peserta didik yang 
diluluskannya.

Sekolah Islam paling favorit 
di Kota Pahlawan ini tak hanya 
fokus pada pembinaan akademik 
dan keagamaan peserta didiknya, 
namun juga membekalkan 
berbagai kecakapan hidup (lifeskill) 
sebagai bekal generasi kekinian 
dalam menghadapi tantangan 
masa depan. Di antaranya 
dengan diadakannya kegiatan 
ekstrakurikuler Cooking Class, 
Entrepreneur Kids, Designer Club, 
Jurnalistik, Fotografi, hingga 
Broadcasting.

Dari segi fasilitas, sekolah 
yang didirikan oleh Pimpinan 
Cabang Muhammadiyah Ngagel 
Surabaya tersebut juga terus 
berbenah dan menambah sarana 
yang dibutuhkan. Salah satunya 
adalah dibangunnya gedung 
belajar baru yang diberi nama 
The Ahmad Dahlan Plaza (ADP). 
Hingga artikel ini ditulis, progress 

pembangunan telah mencapai 
70 persen dan memasuki tahap 
finishing. Adapun target selesainya 
pembangunan ADP adalah akhir 
Juni 2021. Diharapkan pada bulan 
Juli sudah dapat dimanfaatkan.

Demikian juga pada aspek 
mutu pendidikan, di sekolah 
tersebut senantiasa mendapatkan 
prioritas perhatian dengan 
menjalin kerjasama dengan 
pelbagai pihak. Di antaranya, 
kerjasama dengan beebagai 
universitas di Jawa Timur; UNAIR, 
UM, UMM, UMS, UINSA, ITS, dan 
UNESA.  Demikian juga kerjasama 
dijalin dengan Amanah Global 
Jakarta dalam mendatangkan 
para pengajar dari luar negeri. 
Sedangkan untuk penguatan 
pada aspek Matematika dan Sains, 
sekolah ini menggandeng pihak 
Klinik Pendidikan Matematika 
(KPM) yang berpusat di Bogor 
melalui program KOMAT dan 
KOSAI.

Dari berbagai 
upaya tersebut dan 
diiringi dengan 
keseriusan para 
guru dalam 
proses 
KBM, 

lahirlah 
peserta 
didik berprestasi dan berhasil 
berjaya dalam pelbagai ajang 
kompetisi, olimpiade, dan 
kejuaaraan lainnya. Di antara 
prestasi peserta didik mutakhir ini 
adalah menyabet 1 medali emas, 
2 perak, dan 1 perunggu dalam 
ajang olimpiade matematika 
Big Bei Bay, medali perak pada 
Olimpiade Matematika dan Sins 
Indonesia (OMSI), 2 medali emas, 
2 perak, dan 2 perunggu dalam 
Thailand International Mathematic 
Olimpiade (TIMO) 2020, medali 
emas dalam Kompetisi Mapel 
Online (KMO), 5 medali emas, 5 
perak, dan 5 perunggu dalam 
lomba robotika the second IRC 
2020, dan lainnya.[*]
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Cerdaskan Milenial 
dalam Bermedia Sosial

Maret 2021 genap 
satu tahun 
diberlakukannya 

Pembelajaran Jarak 
Jauh (PJJ), artinya anak-
anak kita semakin akrab 

dan terbiasa untuk 
menggunakan berbagai 

alat komunikasi digital, mulai 
gawai sampai komputer. Tentu saja 
dalam hal ini termasuk bermedia 
sosial di internet. 

Anak-anak terbiasa 
mengakses internet, biasanya 
untuk mencari informasi yang 
berhubungan dengan tugas 
sekolah, untuk terhubung dengan 
teman, dan untuk hiburan. Seperti 
yang kita ketahui mereka selalu 
tertarik untuk belajar hal-hal baru, 
namun terkadang tidak menyadari 
risiko yang dapat ditimbulkan. 

Karena internet telah 
menjadi bagian yang tidak dapat 
dipisahkan dari kehidupan anak-
anak saat ini, maka diperlukan 
upaya untuk 

meningkatkan kesadaran, 
pengetahuan, dan keterampilan 
menggunakan internet dengan 
aman. Oleh sebab itu pemahaman 
literasi digital harus diberikan 
kepada anak didik sejak dini.

Literasi digital adalah 
pengetahuan dan kecakapan 
untuk menggunakan media digital, 
alat-alat komunikasi, atau jaringan 
dalam menemukan, mengevaluasi, 
menggunakan, membuat 
informasi, dan memanfaatkannya 
secara sehat, bjiak, cerdas, sermat, 
tepat, dan patuh hukum dalam 
rangka membina komunikasi dan 
interaksi dalam kehidupan sehari-
hari.

Melalui literasi digital anak-
anak diperkenalkan apa saja efek 
buruk yang bisa mereka dapatkan 
jika tidak bijak menggunakan 
internet. Selain itu, mereka 
juga diajarkan cara menyaring 

kebenaran sebuah 
informasi. Oleh sebab 
itu orang tua dan guru 

harus bisa 
menjadi kawan 
diskusi anak 

sehingga 
mereka bisa 
menyaring 
informasi 

yang mereka 
dapatkan di dunia maya. 

Pendampingan oleh 
orang dewasa, baik orang 

tua maupun guru manjadi 

sangat penting 
saat ini. Kedekatan, 
keterbukaan mereka 
kepada orang tua 
maupun guru menjadi 
salah satu kunci agar anak-anak 
kita tidak terpapar informasi-
informasi yang salah dan tidak 
benar yang mempengaruhi 
tumbuh kembang mereka.

Etika berinternet harus 
diajarkan kepada siswa kita sejak 
dini. Bercermin hasil riset yang 
dipublikasikan oleh sebuah koran 
nasional menyebutkan bahwa  
skor DCI (Digital Civility Index) 
Indonesia di peringkat ke-29 dari 
32 negara yang disurvey. Faktor 
yang memperburuk skor DCI 
Indonesia tahun 2020 ialah berita 
bohong atau hoax  dan penipuan 
di internet (47%), ujaran kebencian 
(27%), serta diskriminasi (13%).

Karena itu etika berinternet 
perlu diajarkan sejak dini. 
Etika ini bisa dintegrasikan 
dalam mata pelajaran yang 
diajarkan di sekolah, seperti 
pada pembelajaran bahasa, Al-
Islam dan lain-lain. Cara agar 
civility kita bisa lebih baik ialah 
melalui pendidikan sejak dini. 
Kita harus memulai membangun 
dan mengembangkan 
pendidikan yang mengarah 
pada  pembentukan masyarakat 
digital (digital citizenship) menuju 
terwujudnya masyarakat Islam 
yang sebenar-benarnya. (Novi)
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Setahun sudah pandemi 
Covid-19 menghembalang 
Indonesia sejak kasus pertama 

ditemukan awal Maret tahun lalu. 
Kurang lebih setahun pula para 
siswa harus belajar dari rumah 
yang kelak kita sebut sebagai 
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). 

Kabar baiknya, vaksinasi 
bagi tenaga pendidik dan 
kependidikan mulai berjalan dan 
pemerintah berharap Juli sudah 
bisa pembelajaran tatap muka. 
”Targetnya, pada Juni nanti 5 juta 
guru selesai divaksin,” kata Jokowi 
saat meninjau vaksinasi perdana 
bagi guru di SMA Negeri 70 Jakarta 
(24/2/2021). Kabar buruknya, 
pandemi yang berkepanjangan 
telah membuat sejumlah siswa 
mengalami apa yang disebut 
sebagai learning lost: kehilangan 
kemampuan dan pengalaman 
belajar pada siswa.

Hal itu diakui oleh 
Kepala Badan Penelitian dan 
Pengembangan dan Perbukuan 
Kemendikbud Totok Suprayitno 
dalam rapat dengar pendapat 
umum (RDPU) dengan Komisi X DPR 
pada 21 Januari 2021. Indikatornya 
dapat diamati dari hilangnya 
pengalaman dan kemampuan 
belajar sebagian besar peserta didik. 
”Tanda-tanda learning lost sudah 
mulai tampak meskipun ini baru 
hasil analisis guru berdasarkan 
asesmen diagnostiknya,” kata Totok.

Temuan itu menunjukkan 
bahwa lebih dari separuh alias 
50 persen peserta didik tidak 
memenuhi standar kompetensi. 
Artinya, ketuntasan pembelajaran 
tidak pernah tercapai. Oleh karena 
itu, kita semua, insan-insan dunia 
pendidikan, wajib mewaspadai 
dan terlebih mengantisipasi gejala 
learning lost ini. Sebab, jika mereka 
tidak dapat tumbuh kembang 
dengan baik, ancamannya bisa 
lebih mengerikan: menjadi bagian 
dari generasi yang hilang (lost 
generation).

Gejala Cabin Fever
”Selamatkan Ananda dari 

Learning Lost dan Cabin Fever” 
Begitulah tema majalah ini 
di edisi ke-56. Pandemi yang 
telah berjalan setahun memang 
memberikan kejenuhan akut bagi 
segala lini kehidupan berikut para 
pelakunya. Di dunia pendidikan, 
jangankan siswa, guru saja pasti 
juga boring ketika harus terus-
menerus beraktivitas dari rumah. 
Padahal, biasanya aktivitas mereka 
cukup padat di sekolah. Tak hanya 
mengajar, tapi juga mengurusi 
hal-hal lain yang berkaitan dengan 
tugas-tugas produktif sekolah. 

Setali tiga uang, anak yang 
biasanya belajar sambil bermain 
dengan gembira ria di sekolah 
bersama teman-temannya setahun 
belakangan ini mesti menerima 
kenyataan pahit bahwa mereka 
harus belajar dari rumah. Jika 
sekolah yang bersangkutan tidak 
pintar-pintar menawarkan upaya 
kreatif dalam pembelajaran, si anak 
akan semakin jenuh belajar, yang 
pada akhirnya bisa terjerumus ke 
dalam gejala learning lost tadi.

Dalam ilmu psikologi, 
gambaran itu disebut sebagai cabin 

fever. Dikutip dari laman Alodokter, 
cabin fever adalah istilah untuk 
menggambarkan sejumlah perasaan 
negatif akibat terlalu lama terisolasi 
di dalam rumah atau tempat 
tertentu. Tak hanya jenuh, orang 
yang mengalami cabin fever juga 
bakal merasakan sedih, gelisah, 
mudah tersinggung, dan beragam 
perasaan negatif lainnya. Pasalnya, 
mereka terlalu lama berada di 
suatu tempat dan terisolasi dari 
lingkungan sekitar.

Cabin fever rentan terjadi 
kepada orang-orang yang berada 
di tempat perlindungan saat terjadi 
sebuah bencana. Juga kepada 
orang-orang yang menjalani 
karantina akibat terjadi pandemi 
atau wabah seperti Covid-19 ini. Tak 
terkecuali terhadap anak-anak yang 
terkurung di rumah selama setahun. 
Masih dilansir dari Alodokter, guru 
dan orang tua mesti melihat apakah 
gejala cabin fever berikut ini sudah 
tampak pada diri ananda. 

Pertama, merasa sangat 
sedih, gelisah (agitasi), dan putus 
asa. Kedua, lemas atau kurang 
energi. Ketiga, gampang marah 
dan tersinggung. Keempat, sulit 
berkonsentrasi atau berpikir. Kelima, 
mengalami gangguan tidur seperti 
sulit tidur atau terjaga terlalu dini. 
Keenam, menjadi tidak sabaran. 
Ketujuh, kehilangan ketertarikan 
dan motivasi terhadap segala 
hal. Kedelapan, kerap mengidam 
makanan atau, sebaliknya, justru 
tidak nafsu makan. Kesembilan, 
mengalami kenaikan atau 
penurunan berat badan. Kesepuluh, 
sulit percaya kepada orang-orang di 
sekitarnya. Kesebelas, tidak mampu 
mengendalikan emosi dan stres.

Hilangnya pengalaman 
dan kemampuan belajar siswa 
amat mungkin dipengaruhi oleh 
sejumlah gejala cabin fever di atas. 
Yang paling berpengaruh adalah 
sulitnya konsentrasi/berpikir 
serta kehilangan ketertarikan dan 
movitasi terhadap suatu hal, salah 
satunya belajar. Sebab, menurut 
Nana Sudjana dalam bukunya, 

Selamatkan Ananda 
dari Learning Lost dan Cabin Fever

Totok Suprayitno
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Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar 
(2000), belajar pada hakikatnya 
merupakan suatu proses usaha 
yang dilakukan individu untuk 
memperoleh suatu perubahan 
tingkah laku yang baru secara 
holistik sebagai hasil pengalaman 
individu yang bersangkutan. Hal itu 
diamini oleh Oemar Hamalik bahwa  
belajar adalah perubahan tingkah 
laku yang relatif mantap berkat 
latihan dan pengalaman (Proses 
Belajar Mengajar, 2004).

Kata kuncinya adalah: 
pengalaman. Kondisi cabin fever 
bakal memperparah kemampuan 
siswa dalam memperoleh 
pengalaman. Interaksi dengan 
guru, kolaborasi dengan teman, 
dan pengalaman menarik lainnya 
yang bersifat langsung tidak mereka 
dapatkan. Ada yang hilang. Ada 
yang hampa. Kecanggihan teknologi 
memang tidak selalu dapat 
menggantikan segala yang berbasis 
pengalaman itu, untuk tidak 
mengatakan malah merenggutnya. 
Tidak guru, tidak pula murid.

Fenomena Learning Lost
Jika tak ada aral, vaksinasi 

terhadap pendidik dan tenaga 
kependidikan rampung Juni 
mendatang. Dengan begitu, 
presiden berharap Juli bisa sekolah 
tatap muka. Masih ada waktu tiga 
bulan lagi yang mungkin bakal 
serasa tiga tahun lamanya dalam 
masa penantian. Kalaupun vaksinasi 
sudah selesai, dan pembelajaran 
tatap muka mulai berjalan, protokol 
kesehatan tentu tetap wajib 
diindahkan. 

Tentu kabar ini cukup bikin 
bungah siswa, orang tua, maupun 
guru. Pembelajaran tatap muka bak 
oase di padang pasir. Mendikbud 
sendiri juga mengakui bahwa satu-
satunya jalan untuk meminimalkan 
learning lost adalah pembelajaran 
tatap muka. ”Langkah pertama yang 
sangat penting bagi sekolah yang 
sulit melakukan PJJ (adalah) harus 
masuk. Tatap muka lagi adalah satu-
satunya solusi biar mereka tidak 

mengalami ketertinggalan yang 
berlebih,” tegas Nadiem Makarim 
dalam diskusi bertajuk Merdeka 
Belajar, Transformasi Pendidikan 
Indonesia pada 22 Januari 2021.

Dan, tidak hanya sekolah 
yang mengalami kesulitan dalam 
pelaksanaan PJJ. Sekolah yang lancar 
PJJ pun turut merasakan dampak 
tidak baiknya akibat berlama-lama 
belajar dari rumah.

Namun, bagi pengamat 
pendidikan Indra Charismiadji, 
learning lost sebetulnya telah lama 
terjadi, bahkan jauh sebelum 
pandemi Covid-19 melumat 
negeri ini. ”Cuma, selama ini nggak 
kelihatan karena semuanya terjadi 
di sekolah dan itu tertutupi dengan 
ilusi mungkin dengan anak nilainya 
bagus, ikut bimbel. Jadi, seakan-
akan anak-anak kita belajarnya 
bagus,” ujarnya dikutip dari IDN 
Times (29/1/2021). ”Jadi, problem 
besarnya bukan PJJ-nya, bukan 
tidak tetap mukanya, tetapi pada 
dasarnya mutu pendidikan kita 
sudah buruk,” lanjutnya.

Jadi, jika sebelum 
Pembelajaran Jarak Jauh saja 
fenomena learning lost sudah 

diungkap, apalagi dalam kondisi 
sekolah daring begini. Oleh karena 
itu, ada beberapa hal yang perlu 
dilakukan demi mencegah learning 
lost yang berlarut-larut sembari 
menunggu aktifnya pembelajaran 
tatap muka.

Misalnya yang diungkap oleh 
Universitas Borneo Tarakan yang 
bekerja sama dengan Lembaga 
Anak Sekolah Indonesia. Diskusi 
yang berlangsung pada 11 
Februari 2021 tersebut melibatkan 
para akademisi, jurnalis, kepala 
sekolah, hingga guru. Ada enam 
hal yang dapat mencegah risiko 
learning lost, yakni penggunaan 
kurikulum darurat, asesmen siswa, 
pembelajaran terdiferensiasi, 
pelatihan guru, pendampingan 
guru, serta partisipasi masyarakat.

”Sebagai langkah kunci 
mengantisipasi kerugian lebih 
besar akibat learning lost, seluruh 
rekomendasi ini akan kami teruskan 
kepada Kemendikbud, Kemenag, 
pemerintah daerah, LPTK, dan 
masyarakat,” ujar Dekan FKIP 
Universitas Borneo Tarakan Dr 
Suyadi MEd dilansir dari laman Detik, 
25 Februari 2021. 

Nah, pembukaan sekolah yang 
direncanakan Juli mendatang harus 
diikuti dengan upaya pemulihan 
kemampuan belajar siswa. Dengan 
begitu, peserta didik bisa mengejar 
dampak dari ketertinggalan selama 
belajar dalam kondisi darurat. Salah 
satunya dengan mengupayakan 
kurikulum darurat yang fokus 
meningkatkan kompetensi literasi 
dan numerasi. 

Pada akhirnya, selalu ada 
berkah yang tersembunyi. Pandemi 
ini turut mewarnai dunia pendidikan 
kita di Indonesia. Dari PJJ-lah guru 
lebih melek digital. Begitu pula 
murid dan orang tua. Harapannya, 
ketika pembelajaran tatap muka 
kelak, belajar pengalaman 
langsung yang dipadukan dengan 
pendayagunaan teknologi informasi 
akan melahirkan pola belajar baru 
yang lebih maju. Semoga. (Achmad 
San)

Indra Charismiadji

Arba’a Magazine
Edisi 56 | Maret 202110

Fokus Utama



Keluarga merupakan pendidik 
pertama dan utama bagi 
pembentukan pribadi dan 

karakter. Keluarga merupakan unit 
terkecil dari sebuah masyarakat luas 
yang bernama bangsa. Keluarga 
pula yang menjadi tempat pertama 
dan asal muasal seseorang hingga ia 
dewasa kelak. Orang tua memegang 
peran penting dan strategis dalam 
mengantarkan pendidikan bagi 
putra-putrinya. 

Keberhasilan orang tua dalam 
mendidik anak sangat tergantung 
pada kecakapan dan pola asuh yang 
dimiliki. Orang tua yang memiliki 
kecerdasan emosional yang 
tinggi akan sangat mudah dalam 
memberikan pembelajaran kepada 
anak-anak mereka. Tanggung 
jawab orang tua terhadap anak 
adalah memelihara, membesarkan, 
melindungi, dan menjamin 
kesehatannya. Selain itu, mendidik 
dengan berbagai ilmu pengetahuan 
dan akhlak mulia yang berguna 
bagi kehidupannya sebagai bekal di 
dunia dan akhirat. 

Sebagai orang Islam, dalam 
mendidik anal orang tua dapat 
meniru bagaimana pengajaran 
Luqman kepada anak-anaknya. “Dan 
(Ingatlah) ketika Luqman berkata 
kepada anaknya, di waktu ia memberi 
nasihat kepadanya; Hai anakku, 

janganlah kamu mempersekutukan 
Allah, sesungguhnya 
mempersekutukan (Allah) adalah 
benar-benar kezaliman yang 
besar.” (QS. Luqman: 13). Luqman 
mengajarkan manusia harus 
senantiasa berbakti dan beramal 
ma’ruf nahi mungkar di setiap 
jengkal kehidupan. Akhlak terpuji 
lainnya yang diajarkan Luqman 
adalah tentang pentingnya sikap 
tawadu, menjauhi sifat sombong, 
dan bertutur kata yang baik.

Pada hakekatnya orang tua 
memiliki tanggung jawab terhadap 
keberlangsungan pendidikan anak. 
Orang tua harus mampu mengelola 
pendidikan yang berada didalam 
rumah tangga atau pendidikan 
informal. Orang tua juga perlu 
mendampingi pendidikan di 
masyarakat atau pendidikan non 
formal, disamping itu orang tua 
juga harus mencarikan pendidikan 
terbaik di sekolah formal. 

Apakah sebenarnya makna 
pendidikan itu? Pendidikan adalah 
usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan 
proses pembelajaran agar peserta 
didik secara aktif mengembangkan 
potensi diri untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian 
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
mulia serta keterampilan yang di 

perlukan dirinya, masyarakat dan 
bangsa. 

Sedang makna pendidikan 
menurut Islam adalah upaya 
membimbing, mengarahkan, 
dan membina peserta didik 
yang dilakukan secara sadar dan 
terencana agar terbina suatu 
kepribadian yang utama sesuai 
dengan nilai-nilai ajaran Islam.”  
Dalam memberikan pembelajaran 
di rumah orang tua juga dapat 
juga mengacacu pada tujuan 
pendidikan bagi anak-anak mereka. 
Tujuan pendidikan yang diuraikan 
oleh Bloom (1956) dan Ki Hajar 
Dewantara (1889) sepertinya sampai 
hari ini juga masih cukup relevan. 

Tujuan pendidikan yang 
diuraikan Bloom telah dikemas ke 
dalam tiga ranah atau domain, yaitu: 
ranah kognitif, ranah afektif, dan 
ranah psikomotorik. Beberapa istilah 
lain yang juga menggambarkan 
hal yang sama dengan ketiga 
domain tersebut di antaranya 
seperti yang diungkapkan oleh Ki 
Hajar Dewantoro, yaitu: cipta, rasa, 
dan karsa. Selain itu, juga dikenal 
istilah penalaran, penghayatan, dan 
pengamalan. 

Dari setiap ranah tersebut 
dibagi kembali menjadi beberapa 
kategori dan sub kategori yang 
berurutan secara hierarkis 
(bertingkat), mulai dari tingkah laku 
yang sederhana sampai tingkah laku 
yang paling kompleks. Tingkah laku 
dalam setiap tingkat diasumsikan 
menyertakan juga tingkah laku dari 
tingkat yang lebih rendah, seperti 
misalnya dalam ranah kognitif, 
untuk mencapai “pemahaman” yang 
berada di tingkatan kedua juga 

Indahnya Mengelola 
Pendidikan dalam Keluarga

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

Pucang Surabaya

Pandemi Covid-19 yang tiada ujung pangkalnya, memaksa orang tua, guru 
dan praktisi pendidikan untuk mendesain model dan strategi yang tepat untuk 

menyiapkan calon pemimpin bangsa secara tepat. Pembelajaran daring 
begitu nyaring di ruang tamu, ruang belajar, bahkah di ruang tidur. Disitulah 

calon pemimpin bangsa harus belajar dengan hanya mengandalkan jaringan 
internet. Belajar jarak jauh, bagi sebagian orang merasa bosan, tidak sedikit 
diantara mereka bahkan merasa tertantang. Ibu memerankan diri sebagai 

gurunya sedangkan ayah didapuk sebagai “kepala sekolah”.
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diperlukan “pengetahuan” yang ada 
pada tingkatan pertama. 

Kemampuan kognitif 
tinggi seperti berpikir kritis 
dan pengambilan keputusan, 
kemampuan sosial dan emosional 
seperti keterampilan interpersonal 
dan kepemimpinan, serta 
keterampilan teknis seperti analisis 
data lanjutan tidak selalu identik 
dengan gelar. Keterampilan-
keterampilan ini harus dibangun 
melalui pembelajaran yang 
partisipatif dan pelatihan 
pengalaman.

Setiap orangtua memiliki gaya 
dan cara tersendiri dalam mendidik 
anaknya. Hal itu tergantung pada 
pendidikan, pengetahuan dan 
wawasan orang tua terhadap proses 
pendidikan anak di lingkungan 
keluarga. Secara umum, mendidik 
anak yang baik di lingkungan 
keluarga dapat dikemukakan 
menjadi empat kategori. 

Pertama adalah perhatian. 
Orangtua perlu menunjukkan 
perhatian khusus terhadap 
perkembangan dan kemajuan anak 
sebelum memasuki dunia sekolah. 
Berilah reward saat anak berprestasi, 
dan berilah punishment. Reward 
tidak harus berupa barang yang 
mahal harganya, mungkin 
cukup senyuman atau 
pujian, punishment juga 
tidak harus cubitan 
atau makian. 

Kedua, jadilah 
figur dan teladan. 
Banyak metode 
dan strategi yang 
dapat diterapkan 
dalam keluarga untuk 
membentuk jiwa 
anak menjadi baik, 
bertanggung dan 
berkarakter. Salah satu 
metode yang dianggap 
efektif di antaranya 
adalah memberi contoh 
dan keteladanan 

yang baik oleh anak karena anak 
cenderung meniru pola kehidupan 
yang dijalankan orangtua. Sebisa 
mungkin orang tua dapat menjadi 
figur bagi anak-anak mereka. 

Ketiga, kebiasaan yang baik. 
Memberikan pembelajaran di 
rumah dapat melalui menciptakan 
kebiasaan yang baik, karena 
kebiasaan yang dilakukan orang 
tua memiliki kecenderungan untuk 
ditiru oleh anak. Kebiasan yang 
dilakukan secara terus menerus akan 
berubah menjadi budaya. Kebiasaan 
yang dapat ditularkan kepada anak 
di antaranya budaya membaca, 
menabung, hidup bersih, hidup 
hemat berdo’a sebelum makan, 
sholat tepat waktu dan berjamaah 
dan lain sebagainya.  

Keempat, komunikasi yang 
baik. Komunikasi antara orang 
tua dan anak yang baik dapat 
mempererat hubungan orangtua 
dan anak. Hal ini tentu membantu 
orangtua dalam memahami setiap 
perkembangan anak-anaknya. 
Dengan komunikasi, orangtua 
bisa mengetahui seperti apa 
anak mereka, apa yang mereka 
suka dan tidak suka. Saat anak 
bertanya, sebisa mungkin orang 

tua menjawab, karena 
termasuk 

bagian dari melatih keberanian dan 
cara berkomunikasi yang baik. 

Model dan strategi mendidik 
yang tepat akan mampu 
membentuk karakter anak untuk 
dapat menjadi calon pemimpin 
bangsa, yang konsekuen 
mengamalkan prinsip-prinsip 
ajaran Islam. Disadari atau tidak 
bahwa keberlangsungan bangsa 
dan negara ini juga tidak lepas dari 
kualitas generasi muda yang saat ini 
sedang kita didik dan asuh didalam 
keluarga. Maka dari itu, dengan pola 
pendidikan yang baik diharapkan 
dapat mewujudkan generasi emas 
yang islami  pada tahun 2045. 

Generasi emas adalah generasi 
yang memiliki integritas dan 
karakter yang baik, dan kompetensi 
di bidangnya. Mereka mudah 
beradaptasi dengan perubahan dan 
mampu menggunakan kemajuan 
teknologi digital. Dunia pendidikan 
memiliki kontribusi yang sangat 
besar. Baik keluarga maupun sekolah 
harus dapat menelurkan generasi 
emas yang dicintai Allah SWT, yang 
senantiasa bersandar kepada Al-
Qur’an dan As-Sunnah.[*]
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Di kota Riyadh, Saudi Arabia, 
terdapat seorang janda dua 
anak. Keduanya laki-laki 

dan bekerja sebagai sopir taksi. 
Dua pemuda tersebut sangat 
berbakti kepada ibunya. Setiap hari 
ia menabung untuk membayar 
kontrak apartemennya  yang 
sangat mahal. Setiap tahunnya 
mencapai 24 ribu real atau sekitar 
80 juta rupiah. Susah payah 
keduanya menabung, sampai 
terkumpul uang sepuluh ribu real 
(sekitar tiga puluh delapan juta 
rupiah). Uang tersebut mereka ikat 
dengan karet, lalu dimasukkan ke 
dalam plastik dan dilakban sampai 
rapat. Bungkusan uang tersebut 
disimpan di bawah bantal kamar 
mereka berdua.

Ketika keduanya 
pergi untuk bekerja,  
sang Ibu merapikan 
kamar 

anaknya. Tanpa sengaja ia 
menemukan bungkusan di bawah 
bantal. Ia terkejut, mukanya 
langsung memerah dan alisnya 
mengerut. Baru beberapa hari 
lalu ibunya marah kepada kedua 
anaknya karena ketahuan main 
kartu di kamar. ”Ini dia benda yang 
sudah membuat mereka lalai!” 
ucapnya kesal. 

Meskipun tanpa uang dan 
bukan judi, tapi bermain kartu 
itu melalaikan waktu. Masih 
banyak kewajiban lain yang harus 
ditunaikan oleh anak-anak, seperti 
shalat lima waktu, belajar agama, 
dan kebajikan lainnya.

Ketika anak bungsu pulang 
ke rumah, langsung saja ibunya 
menumpahkan kemarahannya 
karena merasa perintahnya tidak 

diacuhkan. Pemuda 
ini termenung, 
ia merasa tidak 
bersalah karena ia 

sudah meninggalkan 
kebiasaan main 

kartu. Ia 
menunduk 

diam. 
Tidak 

membantah sedikit pun. Ia sangat 
memuliakan dan menghormati 
Ibunya. Ia tahu bahwa ridho orang 
tua adalah sesuatu yang agung 
di hadapan Allah. Perintah orang 
tua wajib untuk ditaati, kecuali 
perintah untuk mepersekutukan 
Allah itu syirik. 

“Di mana Ibu menemukan 
kartu itu?” tanya si bungsu setelah 
kemarahan ibu mereda.

“Di bawah bantal!” jawab 
Ibunya dengan mantap.

“Di mana sekarang kartu 
tersebut?” tanya anaknya.

“Sudah Ibu bakar!” jawab 
ibunya dengan rasa puas telah 
menghukum anaknya. 

Bagaimana reaksi anaknya 
ketika mendengar jawaban 
ibunya bahwa bungkusan itu 
sudah dibakar? Apakah anaknya 
marah dan menyalahkan Ibunya? 
Memprotes Ibunya dengan suara 
yang tinggi bahwa Ibunya telah 
memfitnah dirinya? Atau apakah 
anak tersebut akan menjelaskan 
bahwa yang dibakar oleh Ibunya 
itu bukan kartu melainkan uang 
yang telah susah payah mereka 
tabung?

TIDAK!
Si bungsu menundukkan 

kepalanya, dengan suara perlahan. 
Ia meminta maaf kepada ibunya 
dan berjanji tidak akan bermain 
kartu lagi. Amarah Ibu pun mereda 
lalu melanjutkan kesibukan 
lainnya di rumah.

Ketika anak sulung pulang 
ke rumah, si adik langsung 

Karakter Anak Shalih 
dari Orang Tua Shalih

Dr. H. M. Sholihin, S.Ag., MPSDM
Ketua LKPM SD Muhammadiyah 4 

Pucang Surabaya
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menceritakan peristiwa yang baru 
saja dialaminya bersama ibunya. 

“Apakah kau ceritakan bahwa 
yang dibakar oleh ibu adalah 
uang?” 

“Tidak. Saya hanya meminta 
maaf dan berjanji untuk tidak main 
kartu lagi.” 

“Bagus. Jangan Kau ceritakan 
hal itu agar ibu tidak bersedih.”

Masya Allah. Betapa 
halusnya perasaan kedua anak ini. 
Meskipun ibunya salah, tapi kedua 
anaknya tidak marah dan tidak 
menyalahkan ibunya. Mereka tidak 
ingin menyakiti perasaan ibunya. 
Tidak ingin membuat ibunya sedih 
serta menyesali ketergesaannya 
membakar uang.

Kedua pemuda ini hasil 
didikan orang tua yang shalih. 
Keduanya memiliki kepekaan 
hati dan perasaan yang halus. 
Kedua anak ini tahu betapa 
berat perjuangan seorang ibu. 
Keletihan demi keletihan saat 
mengandung, fisik yang melemah, 
mual yang berkepanjangan, 
muntah-muntah dan dahsyatnya 

pengorbanan ibu saat melahirkan. 
Keduanya menyadari bahwa 
pengorbanan dan kasih sayang 
orang tua sangat besar. Tidak ada 
apa-apanya jika dibandingkan 
dengan pengorbanan mereka 
mengumpulkan uang itu. 
Mereka memahami bahwa jalan 
kebahagiaan di dunia dan akhirat 
adalah dengan berbakti dan 
memuliakan kedua orang tua.

Allah berfirman, “Dan 
Tuhanmu telah memerintahkan 
agar kamu jangan menyembah 
selain Dia dan hendaklah berbuat 
baik kepada ibu bapak. Jika salah 
seorang di antara keduanya atau 
kedua-duanya sampai berusia 
lanjut dalam pemeliharaanmu, 
maka sekali-kali janganlah engkau 
mengatakan kepada keduanya 
perkataan “ah” dan janganlah 
engkau membentak keduanya, 
dan ucapkanlah kepada keduanya 
perkataan yang baik.” (QS. Al-Isra’:  
23).

”Dan Kami perintahkan 
kepada manusia (berbuat baik) 
kepada kedua orangtuanya; Ibunya 

telah mengandungnya dalam 
keadaan lemah yang bertambah- 
tambah, dan menyapihnya dalam 
dua tahun. Bersyukurlah kepada-
Ku dan kepada dua orang tuamu, 
hanya kepada-Kulah kembalimu.” 
(QS. Luqman: 14)

Dalam sebuah hadis 
diriwayatkan, Seorang pria pernah 
mendatangi Rasulullah saw dan 
bertanya: ”Siapa dari kerabatku 
yang paling berhak aku berbuat 
baik?” Rasulullah menjawab, 
”Ibumu.” Dia berkata lagi, 
”Kemudian siapa lagi?” ”Ibumu.”  
“Kemudian siapa lagi?” ”Ibumu.”  
”Kemudian siapa lagi?” “Kemudian 
Ayahmu.” (HR. Bukhari Muslim).

Wahai anak-anakku, segeralah 
minta maaf dan minta ridha 
orang tua. Jangan sampai kalian 
menyesal jika orang tua wafat 
tapi masih belum ridha dan 
belum memaafkan kesalahanmu. 
Apapun perbedaanmu dengan 
orang tua, selama orang tua tidak 
memerintahkan untuk maksiat 
atau melarang dari kewajiban, 
maka silakan berdiskusi dengan 
cara yang baik. Tapi jika tidak 
ada titik temu, ikutilah pendapat 
orang tua. Insya Allah pendapat 
orang tua akan mendatangkan 
keberkahan.

Kepada orang tua, jadilah 
orang tua yang bijaksana.  Jangan 
menekan jiwa anak. Berkatalah 
kepada anak-anak dengan 
santun dan lemah lembut. 
Sabarlah menghadapi kesalahan-
kesalahan mereka. Bimbinglah 
anak-anak dengan penuh kasih 
sayang. Ajaklah mereka untuk 
bermusyawarah. Janganlah gengsi 
untuk menerima pendapat yang 
baik dari mereka. (Disarikan dari cerita 
yang ditulis Ustadz Fariq Gasim Anuz, 
Cirebon)
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Nama almamater yang 
harum, bagi seorang 
alumni bisa membuatnya 

ikut bungah. Ikut bangga. 
Apalagi almamaternya itu cukup 
spotlight di berbagai kesempatan, 
baik di dunia nyata maupun di 
dunia maya. Hal itu tentu saja 
karena prestasi atau hasil karya 
SD Muhammadiyah 4 Pucang 
Surabaya (Mudipat) yang makin ke 
sini makin moncer.

Membincang kebanggaan 
pada almamater, berikut Arba’a 
Magazine memawancarai salah 
satu alumni Mudipat dr. Dendy Dwi 
Kurniaputra, yang kecintaannya 
pada Mudipat masih utuh dan 
menggebu hingga saat ini. 

Alumni yang saat ini sedang 
menyelesaikan pendidikan dokter 
spesialis obstetric dan ginekologi 
di Universitas Airlangga Surabaya 
(Unair) dengan gamblang 
menceritakan tentang kehidupan 
dalam keluarga, pendidikan, 
hingga kesan terhadap SD 
Mudipat almamaternya.

Ia menceritakan berasal dari 
keluarga yang taat agama. Papa-
Mamanya selalu mengingatkan 
pentingnya shalat, mengaji, 
berdoa sebelum melakukan 
sesuatu, dan mengasihi orang lain. 

Saat ditanya bagaimana 
perjalanan hidup bisa sampai 
sejauh ini menempuh pendidikan? 
Ia mengatakan selalu tekun belajar 
dan memiliki goal dalam belajar, 
tidak akan berhenti sampai itu 
tercapai.

“Saya pernah merasa lelah 
dan putus asa karena merasa 
pelajaran di kedokteran terlalu 
sulit. Namun akhirnya saya bisa 
bangkit karena dorongan orang 
tua, saudara, dan teman teman 
saya. Sebagai orang beriman, 
saya tetap mengedepankan Allah 
di dalam segala hal. Di situasi 
apapun, saya tetap belajar, berdoa, 
dan meniatkan semuanya untuk 
Allah SWT,” ungkapnya.

Ia juga tidak sungkan 
menceritakan pencapaian 
yang sudah diraih selama ini. Ia 
bersyukur mendapatkan banyak 
capaian penting dalam hidup. 
“Namun kalau soal prestasi 
yang tampak di mata, ya, 
saya bisa juara 1 lomba IPA 
tingkat nasional saat kelas 6 
SD dulu. Lalu bisa diterima 
di program pendidikan 
dokter spesialis Obstetri 
Ginekologi FK Unair,” 
ujarnya.

Dr Dendy pun 
mengungkapkan tentang 

kesannya terhadap SD 
Muhammadiyah 4 Surabaya. 
Menurutnya SD Mudipat sangat 
berjasa dalam menjadikan ia 
seperti saat ini. “Saya banyak 
belajar dari sana. Saya sangat 
bangga dan bersyukur menjadi 
alumni Mudipat,” ucapnya. (Mul)

dr. Dendy Dwi Kurniaputra 

Bangga dan Bersyukur 
Menjadi Alumni Mudipat  

Biodata Diri
Nama :  dr. Dendy Dwi Kurniaputra
Pendidikan :  Mahasiswa Pendidikan dokter spesialis obstetric 

dan ginekologi Unair
Tempat Tanggal Lahir :  Trenggalek, 23 November 1991
Alumni Mudipat :  2003
Prestasi semasa SD :
1. Juara 1 Lomba IPA Dinas Pendidikan Surabaya (2002)
2. Juara 1 Lomba IPA Dinas Pendidikan Jawa Timur (2002)
3. Juara 1 Lomba IPA Tingkat Nasional Kemdikbud RI (2002)
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Anyeong haseyo. Salam 

rindu untuk semua sahabat 
Arba’a. Perkenalkan nama saya 
Assyifariana Humaira Pramanda 
Putri (IV-C Cassablanca). Kalian 
bisa memanggil aku ”Syifa”. Orang 
tua saya berprofesi sebagai abdi 
negara dan pelayan kesehatan. Abi 
saya seorang Prajurit TNI AL, dan 
Bunda saya seorang dokter. 

Sebagai anak dari Prajurit TNI 
AL, saya diajarkan untuk selalu 
siap menghadapi semua kondisi, 
termasuk saat harus pindah 
domisili mengikuti penugasan 
Abi. Sebelum menginjak SD 
kami berkelana ke beberapa 
kota di Indonesia menemani Abi 
bertugas. Hal yang sama juga 

dilakukan  Bunda, sebagai Dokter 
bunda selalu berpindah tugas di 
beberapa rumah sakit dan klinik, 
karena menyesuaikan tugas Abi. 

Setelah memasuki SD, Abi 
dan Bunda memutuskan untuk 
berdomisili tetap di Surabaya dan 
memilih SD Muhammadiyah 4 
(Mudipat) Pucang Surabaya agar 
saya mendapatkan pengajaran 
yang optimal sebagai siswa. 
Meskipun membuat Abi harus rela 
pulang dan berkumpul bersama 
kami hanya setiap weekend , 
bahkan sebulan dan atau dua 
bulan sekali saja. 

Abi dan Bunda sangat 
percaya dengan Mudipat sebagai 
sekolah Teladan yang mampu 
memberikan keseimbangan 
bidang ilmu agama, sosial, dan 
pengetahuan umum. Setelah 3 
tahun  menjalani proses belajar 
di Mudipat, saya menyadari 
bahwa ekspektasi Abi dan Bunda 

terpenuhi dengan baik. Saya 
bersyukur dengan keputusan Abi 
menyekolahkan saya di sekolah ini. 

Awal tahun 2020-2022 Abi 
diberi kepercayaan menjalani 
tugas belajar di Korea Selatan 
(Korsel). Dengan durasi tinggal 
yang begitu lama dan jarak 
yang sangat jauh, akhirnya Abi 
memutuskan mengajak kami ikut 
serta tinggal di sana. Keputusan 
Abi membuat saya harus ikhlas 
untuk sejenak berpisah dengan 
teman-teman di Mudipat. 

Atas ijin Allah dan kebijakan 
yang diberikan Kepala sekolah, 
selama tinggal di Korsel saya 
masih tercatat secara administratif 
sebagai siswi Mudipat. Hal 
lain yang saya syukuri adalah 
keberadaan Kegiatan Pelajaran 
Jarak Jauh (PJJ) melalui aplikasi 
zoom membantu saya mengejar 
dan mengikuti pelajaran di 
sekolah. 

Pada Tahun pertama, kami 
tinggal di kota Icheon sebuah 
kota di bagian barat daya 
Korsel. Saya didaftarkan 
Abi di 나래 초등학교 sebuah 
SD lokal. Sejak awal bahasa 
menjadi kendala bagi 
saya mengikuti pelajaran. 
Dengan berjalannya waktu 

Suka Duka Sekolah 
di Dua Negara
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alhamdulillah saya bisa menjalani proses belajar 
dengan menyenangkan. Sejak itu saya resmi 
bersekolah di dua SD beda negara. 

Selanjutnya pada tahun kedua kami 
pindah ke kota Daejon. Di kota terbesar 
ketiga setelah Seoul dan Busan ini saya pun 
berpindah sekolah ke 자운대 초등학교 dan 
kembali menjalani trilingual school. Kesulitan 
dalam membagi waktu saat PJJ di Mudipat 
dengan sekolah di SD lokal Korsel membuat 

saya harus belajar lebih keras. 
Terlebih lagi kondisi Korsel dengan 
4 musim membuat kondisi tubuh 
terpengaruh secara signifikan. 
Salah satu kondisi ekstrim yang 
harus dihadapi adalah suhu 
dingin sampai -21 derajat di akhir 
2020 lalu. Saat itu sekolah Korsel 
diliburkan dan hanya diwajibkan 
online class selama 2 jam per hari. 

Jika suhu tidak sampai minus, 
saya harus berjalan menembus 
ketebalan saju atau diantar 
Abi menggunakan mobil. Jika 
saya memutuskan berangkat 
dengan mobil Abi, maka saya 
harus bangun lebih pagi serta 
menunggu di sekolah lebih lama,  
karena Abi berangkat lebih pagi. 
Di Korsel waktu berjalan seperti di 
Indonesia bagian Timur (WIT) yaitu 
GMT + 9 atau lebih cepat 2 jam 
dari waktu Surabaya. 

Demikian cerita saya 
menjalani kehidupan di Korsel. 
Semoga Allah selalu menjaga 
silaturahim indah ini dalam berkah 
dan perlindungan-Nya, Amin. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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Erfin Walida R., S.Pd.I.
Guru AIK 

SD Muhammadiyah 4
Pucang SurabayaKota Madinah pernah mengalami panceklik 

hingga sulit menemukan air bersih. Satu-
satunya sumber air yang tersisaadalah sebuah 

sumur milik seorang Yahudi, Sumur Raumah namanya. 
Kaum muslimin dan penduduk Madinah terpaksa 
harus rela mengantre dan membeli air bersih dari 
Yahudi tersebut.

Prihatin atas kondisi umatnya, Rasulullah 
saw kemudian bersabda, “Wahai Sahabatku, 
siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan 
hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, 
lalu menyumbangkannya untuk umat maka akan 
mendapat surga-Nya Allah Ta’ala.” (HR Muslim)

Seorang sahabat Rasulullah yang terkenal 
dermawan, Utsman bin Affan ra segera bergerak 
untuk membebaskan sumur Raumah itu. Utsman 
mendatangi Yahudi pemilik sumur dan menawar 
untuk membelinya dengan harga yang tinggi. Meski 
sudah ditawarkan harga yang bagus, Yahudi pemilik 
sumur tidak mau menjualnya. Karena jika sumurnya 
dibeli, ia tak lagi memiliki penghasilan tetap dari 
sumur itu.

Tak habis akal, Utsman kembali menawar. 
Utsman akan membeli setengah dari sumur tersebut. 
Jika Yahudi itu setuju, maka sumur itu bisa dimiliki 
bergantian. Satu hari dimiliki Utsman, besoknya 
kembali lagi menjadi milik Yahudi. Begitu seterusnya.

Yahudi pun menerima tawaran Utsman. Ia 
merasa bisa mendapatkan uang banyak dari Utsman 
tanpa harus kehilangan sumur. Utsman pun meminta 
penduduk Madinah untuk mengambil 
air tersebut sebanyak-banyaknya secara 
cuma-cuma. Hingga esok harinya tak 
perlu membeli air dari Yahudi.

Keesokan harinya Yahudi 
mendapati sumur miliknya 
sepi pembeli karena 
penduduk Madinah masih 
memiliki persedian air di 
rumah. Yahudi itu pun 
mendatangi Utsman. Ia 
meminta Utsman untuk 

membeli seluruh 
sumurnya. Utsman pun 
setuju. 

Utsman lalu 
mewakafkan 
Sumur Raumah. Sejak itu, sumur tersebut dapat 
dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk Yahudi 
pemilik lamanya. Setelah diwakafkan, tumbuhlah di 
sekitar sumur itu beberapa pohon 
kurma dan terus bertambah 
hingga saat ini berjumlah 1.550 
pohon.

Departemen Pertanian Saudi 
kemudian menjual hasil kebun 
kurma ini ke pasar-pasar. Setengah 
dari keuntungan itu disalurkan 
untuk anak-anak yatim dan fakir 
miskin, sedangkan setengahnya 
ditabung dan disimpan dalam 
bentuk rekening khusus milik 
Utsman di salah satu bank atas 
nama Utsman bin Affan. Meski 
Utsman bin Affan sudah wafat 
lebih dari 1.400 tahun silam, tetapi 
rekening bank atas namanya masih 
terjaga hingga kini. (*)

Utsman bin Affan: 
Tetap Bersedekah Meski Telah Wafat
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Punya buku Iqro’? Coba 
ambil dan lihatlah foto di 
sampul belakang buku 

tersebut. Ia adalah KH As’ad 
Humam. Memang tak banyak 
orang yang mengenal As’ad 
Humam. Ia  lahir tahun 1933 
di Kotagede Yogyakarta. Ia 
mengalami cacat fisik sejak 
remaja karena terkena penyakit 
pengapuran tulang belakang. Ia 
menjalani perawatan di sebuah 
rumah sakit di Yogyakarta 
selama satu setengah tahun. 
Penyakit inilah yang di kemudian 

hari membuat As’ad Humam 
tidak mampu bergerak secara 
leluasa sepanjang hidupnya. 
Hal ini dikarenakan sekujur 
tubuhnya mengejang dan sulit 
untuk dibungkukkan. Dalam 
keseharian, sholatnya pun harus 
dilakukan dengan duduk lurus, 
tanpa bisa melakukan posisi 
ruku’ ataupun sujud.

Humam bukan seorang 
akademisi atau kalangan 
terdidik lulusan pesantren atau 
sekolah tinggi Islam, namun 
hanya lulusan kelas 2 Madrasah 
Mualimin Muhammadiyah 
Yogyakarta (Setingkat SMP). 
Nama aslinya As’ad. Sedangkan 
nama Humam yang diletakkan 
dibelakang adalah nama 
ayahnya, H Humam Siradj. KH 
As’ad Humam (alm) tinggal di 
Kampung Selokraman, Kotagede 
Yogyakarta.

Ia adalah anak kedua dari 
7 bersaudara. Darah wiraswasta 
diwariskan oleh orang tua 
mereka. Terbukti tak ada satu 
pun dari mereka yang menjadi 

Pegawai 

Negeri Sipil. As’ad Humam 
sendiri berprofesi sebagai 
pedagang imitasi di pasar 
Bringharjo, kawasan Malioboro 
Yogyakarta.

Profesi ini mengantarnya 
berkenalan dengan KH Dachlan 
Salim Zarkasyi. Berawal dari 
silaturahim ini kemudian 
As’ad Humam mengenal 
metode Qiroati. Dari Qiroati 
ini pula kemudian muncul 
gagasan- As’ad Humam 
untuk mengembangkannya. 
Supaya lebih mempermudah 
penerimaan metode ini bagi 
santri yang belajar Alquran. 
Mulailah As’ad Humam 
bereksperimen, hasilnya ia catat 
dan ia usulkan kepada Dachlan 
Zarkasyi.

Namun gagasan tersebut 
terkadang tidak disetujui oleh 
KH Dachlan Salim Zarkasyi, 
terutama untuk dimasukkan 
dalam Qiroati. Sehingga pada 
akhirnya muncullah gagasan 
As’ad Humam dan Team Tadarus 
Angkatan Muda Masjid dan 
Mushalla (Team Tadarus AMM) 
Yogyakarta untuk menyusun 
sendiri dengan pengembangan 
penggunaan cara cepat belajar 
membaca Alquran melalui 
metode Iqro’. Kini buku Iqro’ 
masih beredar luas. Semoga 
Amal jariyah senantiasa mengalir 
padanya. (disadur dari laman 
facebook Eko sang pencerah)

FOTO DI BALIK SAMPUL BUKU IQRO’

As’ad Humam, 
Alumni Muallimin Muhammadiyah
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Muhimmatul Azizah, SS
Guru SD Muhammadiyah 4 

Pucang SurabayaSobat Arba’a, selama ini kita 
hanya mengenal penjelajah-
penjelajah dari negeri barat 

seperti Marcopolo, Vasco da Gamma, 
hingga Bartolomeus Diaz. Kita juga 
mengenal sangat baik salah satu 
penjelajah besar dari Tiongkok 
bernama Laksamana Chengho yang 
sempat mendarat di Indonesia 
untuk menjalin kerja sama dengan 
penduduk lokal terutama di kawasan 
utara Jawa.

Nah, selain penjelajah yang telah 
disebutkan di atas, masih ada lagi 
satu penjelajah hebat yang berasal 
dari Timur Tengah. Ia adalah Ibnu 
Batutah atau Muhammad bin Batutah. 
Nama lengkapnya adalah Abu 
Abdullah Muhammad bin Abdullah 
Al-Lawati At-Tanji bin Batutah. Ia lahir 
pada pada 24 Februari 1304 di Tangier, 
Maroko. Kala itu, Maroko merupakan 
Kesultanan Islam dan Ibnu Batutah 
tumbuh besar dalam sebuah keluarga 
Muslim.

Perjalanan pertamanya adalah 
pada saat ia berumur 21 tahun. Ia 
memutuskan untuk melakukan ziarah 
dan naik haji ke Mekkah. Perjananan 
ke Mekkah, ia tempuh selama kurang 
lebih satu setengah tahun, dengan 
menempuh jarak ribuan kilometer. 
Ia harus berjalan melewati Afrika 
Utara, lalu bergabung dengan kafilah 
sebagai teman perjalanan. Selama 
perjalanan, ia melewati banyak kota, 
misalnya Tunis, Kairo, Damaskus, dan 
Yerusalem. 

Setelah dari Mekkah, ia 
memutuskan untuk melanjutkan 
perjalanannya. Ibnu Battuta menuju 
Irak dan Persia untuk menjelajahi Jalur 
Sutra dan kota-kota seperti Baghdad, 
Tabriz, dan Mosul. Selanjutnya ia 
meneruskan ke pantai timur Afrika 
di Somalia dan Tanzania. Setelah 
merasa cukup melihat pantai Afrika, ia 
kembali ke Makkah untuk berhaji.

Perjalanan yang ia lakukan 
selanjutnya adalah menuju 
utara ke Anatolia (Turki) dan 
semenanjung Krimea. Ia mengunjungi 
Konstantinopel dan berlanjut ke 
timur menuju India. Selama di India, 
Ia bekerja untuk Sultan Delhi sebagai 
seorang hakim. Setelah beberapa 
tahun, Ibnu Batutah melanjutkan 
perjalanannya ke Tiongkok, dan pada 
1345 ia tiba di Guangzhou.

Setelah menghabiskan 1 
tahun di Tiongkok, Ibnu Batutah 
memutuskan pulang ke Maroko. Ia 
hampir sampai di rumah saat seorang 

pembawa pesan mengabarkan 
bahwa orangtuanya sudah 

meninggal. Dibanding kembali ke 
rumah, ia memilih meneruskan 

perjalanan ke Andalusia 

(Spanyol), lalu ke jantung Afrika di 
Mali.

Akhirnya setelah 30 tahun 
penjelajahanya, ia kembali ke Maroko 
menjelang akhir hidupnya pada 
1354, dan banyak orang tertarik 
dengan kisahnya mengelilingi 
dunia. Penguasa Maroko, Sultan Fez 
memerintahkan juru tulis bernama 
Ibnu Juzai untuk menulis kisahnya. 
Ibnu Batutah diminta menceritakan 
apa yang dilakukan selama 
penjelajahan untuk dibuatkan laporan 
penjelajahan yang komplit. Hingga 
akhirnya menjadi sebuah buku 
terkenal berjudul Rihlah, yang artinya 
Pengembaraan.

Dari beberapa catatan sejarah, 
Ibnu Batutah melakukan perjalanan 
di 44 negara di seluruh dunia dengan 
mayoritas muslim. Di kawasan itu, 
dia melakukan pendekatan baik 
secara budaya maupun agama untuk 
mempelajari apa saja yang ada. 
Negara yang pernah dijelajahi oleh 
Ibnu Batutah meliputi Tiongkok, India, 
Rusia, Suriah, Tanzania, Turki, Negara 
Jazirah Arab, dan Indonesia khususnya 
kawasan Samudra Pasai yang kala itu 
sudah memeluk Islam. Ia melakukan 
perdagangan terutama rempah-
rempah yang sangat berharga dan 
bernilai jual tinggi.

Inilah kisah tentang Ibnu 
Batutah yang dikenal sebagai 
penjelajah muslim terhebat di 
dunia. Selama perjalanan, dia tidak 
melakukan penjajahan seperti 
penjelajah Eropa lain. Justru dia 
melakukan siar Islam dan kerja sama 
dengan banyak pihak.[*]

Ibnu Batutah, Sang Penjelajah 
Muslim Terhebat di Dunia
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Mengatur Waktu
Dian Setia P., M.Psi. 

Psikolog SD Muhammadiyah 4 
Pucang Surabaya

Wassalamu’alaikum Wr. Wb., 
terima kasih atas pertanyaannya. 
Saya akan mencoba menjawab 
pertanyaan ibu. Mengatur waktu 
memang perlu diajarkan pada 
anak sejak dini agar ananda 
bertanggung jawab pada diri 
sendiri. Langkah-langkah yang 
bisa membantu agar anak 
menjalankan tanggung jawabnya 
tanpa diingatkan, yaitu :

Pertama, mengajarkan 
keteraturan. Ajarkan kegiatan 
sehari-hari. Misalnya, mulai 
dari bangun tidur anak harus 
mandi, sholat, olah raga ringan, 
sarapan, main, belajar, mengaji 
dan sebagainya. Ini dilakukan 
secara rutin dengan waktu yang 
sama setiap harinya. Dilakukan 
oleh seluruh anggota keluarga, 
demi mendukung suksesnya 
pencapaian perilaku yang tertib 
dan teratur.

Kedua, mengenalkan alat 
pengukur waktu. Ini bertujuan 
agar anak tahu bahwa kegiatannya 
berbatas waktu dan kegiatan 
lain menunggu untuk segera 
dilakukan. Misalnya, mengenalkan 
kerja jam, nama hari, nama bulan 

dan sebutan pagi, siang, sore 
maupun malam pada anak.

Ketiga, membuat jadwal. 
Setelah anak diajari kegiatan 
sehari-hari dan dikenalkan 
alat pengukur waktu, maka 
langkah selanjutnya adalah 
membuat jadwal. Membuat 
jadwal merupakan langkah 
untuk memvisualisasikan atau 
membuat nyata (konkret) kegiatan 
yang dilakukan anak. Anak 
diikutsertakan dalam pembuatan 
dan pengisian jadwal yang sudah 
dilakukan.

Keempat, istirahat 
dan asupan gizi seimbang. 
Menerapkan jam tidur yang 
tepat dan menyediakan makanan 
yang bergizi akan membantu 
meningkatkan energi. Dengan 
begitu, anak 
akan lebih 
fokus dalam 
menyelesaikan 
tugas-tugas 
dengan tepat 
waktu. 

Kelima, 
memantau 
penggunaan 

gawai. Gawai dan komputer 
merupakan media penting 
dalam kondisi saat ini. Namun, 
pengunaannya perlu diawasi 
orang tua.  Pendampingan 
juga sangat diperlukan dalam 
penggunaannya, karena mereka 
perlu tahu apa yang boleh diakses 
dan tidak.

Langkah-langkah tersebut 
akan menunjukkan hasil apabila 
dilakukan secara konsisten oleh 
anak dan orang tua. Apabila 
perilaku tertib ini dilanggar sekali, 
maka hari-hari berikutnya pun 
akan tidak tertib dan kembali 
pada keadaan sebelumnya. Oleh 
karena itu peran seluruh anggota 
keluarga, khususnya orang tua, 
sangat diperlukan dalam proses 
ini.

Demikian jawaban dari 
pertanyaan di atas. Semoga 
bermanfaat. Wa’alaikumussalam 
Wr. Wb.[*] 

Assalamu’alaikum Wr. Wb., saya adalah ibu dari dua anak. Anak 
pertama duduk di kelas 4 dan anak kedua masih TK. Kondisi belajar di 
rumah membuat saya turut belajar tentang metode pembelajaran 
daring. Namun, anak-anak masih harus selalu diingatkan tentang 
apa yang harus dilakukan. Langkah apa yang harus saya lakukan 
agar mereka bisa dapat mengatur waktu? Sehingga mereka dapat 
mengerjakan sendiri tanpa harus diingatkan. Terima kasih atas 
perhatian dan jawabannya. Wassalamu’alaikum.
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Wa’alaikumussalam Wr. Wb.
Terima kasih Cinta yang sudah 

bertanya dengan pertanyaan yang 
bagus. Semenjak pemerintah 
menerapkan pembelajaran daring 
pelajar dituntut untuk belajar dan 
memanfaatkan media sosial sebagai 
media pembelajaran.

Apakah belajar online perlu 
beretika (beradab) layaknya belajar 
di suatu majelis ilmu/sekolah? Tentu 
saya jawabnya iya. Dengan beretika/
beradablah akan mendatangkan 
keberkahan (manfaatnya ilmu).

Mengapa demikian? Fenomena 
belajar saat ini berbeda dengan 
metode belajar pada dua tahun 
kebelakang, kita terbiasa dengan 
belajar melalui tatap muka, harus 
berpakaian rapi, bersepatu, datang 
ke sekolah dan membawa bekal 
makanan serta snack. Sedangkan 
saat ini, belajar secara daring 
dapat dilakukan hanya dengan 
menyiapkan HP (handphone) atau 
laptop di depan kita dan dapat 
diakses di manapun kita berada.

Belajar melalui virtual ini 
menjadi satu kebiasaaan baru yang 
harus disikapi secara bijak. Mulai 
dari penggunaan media hingga 
adab belajar yang harus tetap 
terjalankan di dalam pembelajaran. 
Beberapa masalah yang sering 
kita jumpai dalam belajar daring 
antara lain, pertama sikap dan 
kerapian murid. Beberapa murid 
menganggap kerapian dan sikap 
saat belajar di rumah adalah 
hal yang sepele. Diantaranya 
yakni berpakaian yang tidak 

rapi, bertutur kata yang tidak 
sopan, serta tidak menunjukkan 
sikap mendengarkan dengan baik. 
Hal tersebut dikarenakan murid 
tidak berhadapan secara langsung 
dengan guru. 

Kedua, kedisiplinan 
waktu. Karena kegiatan belajar 
dilakukan dari rumah, maka tak 
jarang membuat murid kurang 
memperhatikan waktu dan 
santai serta bebas melakukan 
aktivitas. Oleh karena, tidak jarang 
seorang murid terlambat dalam 
kehadirannya. 

Ketiga, Tidak Fokus. 
Problematika yang selanjutnya 
terkait adab belajar di rumah 
adalah tidak memperhatikan dan 
tidak fokus dengan pelajaran 
yang disampaikan oleh guru. 
Pembelajaran yang dilakukan dari 
rumah menimbulkan banyaknya 
godaan bagi murid. Seperti halnya 
murid menjadi tidak fokus dengan 
penjelasan guru karena sosial 
media, bermain game, menonton 
film. Bahkan terdapat murid yang 
rela meninggalkan forum tanpa izin 
pada guru.

Kondisi di atas memberikan 

informasi kepada kita bahwasanya 
penting sekali menerapkan etika 
atau adab ketika belajar. Beberapa 
adab belajar daring yang dapat kita 
terapkan adalah sebagai berikut: 
belajar di tempat yang sesuai.Carilah 
tempat belajar yang baik dan juga 
tenang supaya pada saat belajar 
dapat fokus tanpa adanya gangguan 
apapun.

Berdoa Sebelum dan Sesudah 
Belajar. Bacalah doa sebelum belajar 
dan setelah belajar yang sama 
seperti di sekolah. Ingat bahwa Allah 
SWT yang memberikan ilmu, maka 
mintalah dengan sungguh-sungguh. 
Supaya pada saat belajar di rumah di 
berikan pemahaman oleh Allah SWT. 
Merapikan Buku dan Alat Tulis

Biasakan untuk merapikan alat 
tulis dengan baik sebelum ataupun 
sesudah belajar. Dengan keadaan 
meja belajar yang rapi, maka belajar 
juga akan lebih maksimal dan tidak 
terganggu dengan pemandangan 
meja yang berantakan. Setelah 
selesai belajar, anda dapat 
meletakkan semua perlengkapan 
belajar di tempat semula. 

Menyiapkan buku untuk 
materi pelajaran besok. Setelah 
selesai belajar, maka selanjutnya 
siapkan buku pelajaran untuk 
hari selanjutnya supaya sewaktu 

pelajaran daring di mulai, buku 
pelajaran sudah siap.

Demikian beberapa 
penjelasan terkait adab belajar 

daring. Semoga kita menjadi 
pembelajar sejati yang dicintai 
dan diridhai Allah SWT. [*]

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

Adab Belajar saat Daring

Assalamu’alaikum Wb. Wb.
Ustadz, saya Zafira Cinta Ilma Kelas V-G London mau bertanya. 
Saat belajar daring lewat zoom itu ada teman-remanku saat ada 
guru menjelaskan  mematikan videonya. Apakah itu termasuk hal 
yang dibolehkan? Bagaimana menurut agama Islam?apa saja adab 
belajar saat daring seperti saat ini? Terima kasih. 
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Apakah Vaksinasi 
Covid-19 itu penting?

Wa’alaikumussalam Wr.Wb.
Semakin hari jumlah pasien 

Covid-19 bertambah. Hal ini 
mengharuskan penduduk dunia 
melakukan vaksinasi. Vaksinasi itu 
sendiri apa sih? Vaksin diberikan 
agar dapat merangsang sistem 
imun tubuh untuk membuat 
zat kekebalan tubuh (antibody). 
Kekebalan ini diharapkan dapat 
bertahan cukup lama di dalam 
tubuh dalam melawan zat racun 
atau zat asing yang biasa disebut 
antigen dari virus atau bakteri dan 
mikroorganisme lain (pathogen) 
yang masuk ke dalam tubuh 
orang tersebut.

Vaksin telah terbukti 
dapat mencegah jutaan orang 
terserang penyakit, seperti 
campak, rubella, difteri, 
tetanus, dan lain-
lain. Oleh karena 
itu World Health 
Organization (WHO) 
mengembangkan 
dan menyebarkan 
vaksin yang aman 
dan efektif terhadap 
Covid-19.

Sekarang 
gimana sih cara 

pemberian vaksin Covid-19? 
Pemberian vaksin ini dengan 
cara disuntik ke dalam tubuh, 
yaitu bagian otot (muscle) paling 
sering daerah lengan atas sebelah 
kiri. Pelaksanaan vaksinasi ini 
bertujuan untuk menurunkan 
angka penularan, kesakitan, dan 
kematian secara cepat. Selain 
vaksinasi apabila pemerintah 
melaksanakan 3T (Tes-Telusur-
Tindaklanjut) dan masyarakat 
disiplin dalam 

melaksanakan 

protokol kesehatan juga dapat 
memperkuat dalam menurunkan 
angka-angka tersebut.

Apakah ada efek samping 
dari vaksinasi? Pasti ada, semua 
bahan asing yang bukan 
berasal dari tubuh pasti akan 
menimbulkan efek samping. 
Tapi tenang, jangan panik dulu! 
Tidak semua orang terjadi efek 
samping dan tenaga kesehatan 
sendiri sudah menyiapkan dan 
mempelajari apa-apa saja yang 

harus dilakukan ketika 
terjadi efek samping. 

Efek samping yang 
ditimbulkan sama 
seperti vaksin-vaksin 

lainnya, seperti demam, 
meriang, nyeri kepala, 

alergi, dan bengkak 
atau kemerahan 
pada daerah 
yang disuntik. 
Apabila kalian 
mempunyai alergi 
jangan lupa untuk 
menyampaikan hal 
tersebut kepada 
petugas kesehatan 

saat hendak 
vaksinasi. [*]

dr. Cendykia Akbar
Tim dokter 

Klinik PKU Muhammadiyah Ngagel

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Dokter, saya Ibrahim Azriel Afrizal (V-A Paris). Saya mau bertanya, saat ini 
ramai diperbincangkan tentang vaksin untuk Covid-19. Apakah guna vaksin tersebut? Apakah vaksin 
itu berbahaya dan apakah ada efek negatif bagi tubuh? Terima kasih. Wa’alaikumussalam Wr.Wb.
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“Pendidikan Harus Terus Berjalan 
Sesuai dengan Kondisi”

Dr. Arbaiyah Yusuf, MA
Ketua Majelis Dikdasmen PWM Jawa Timur

Terdapat wacana tentang 
pembelajaran tatap muka 
akan dimulai di bulan Juli. 
Bagaimana saran Ibu untuk 
mempersiapkan hal tersebut?

Pertama, sekolah harus 
memastikan penataan sarana 
prasarana yang memenuhi 
standar kesehatan, serta standar 
pembelajaran yang Islami dan 
humanis.

Kedua, pastikan 
kurikulum yang 

digunakan adalah 
kurikulum yang 
mengarah pada 
pendidikan holistik 
dan merdeka 
belajar. Serta 
memadukan model 
pembelajaran 
jarak jauh dan 
tatap muka secara 
harmonis.

Ketiga, 
pastikan para 
guru sehat, 
sehingga dapat 

mempersiapkan pembelajaran 
secara maksimal. Baik PJJ 
(Pembelajaran Jarak Jauh) 
maupun PTM (Pembelajaran 
Tatap Muka).

Keempat, lakukan 
kerjasama dengan orang 
tua dalam mempersiapkan 
pembelajaran tatap muka.

Apa dampak PJJ 
terhadap ketuntasan 
pembelajaran?

PJJ murni tentu 
membutuhkan kurikulum yang 
berbeda dengan pembelajaran 
tatap muka maupun blended 
learning. Maka, ketuntatasan 
belajarnya ya sangat tergantung 
kesiapan sekolah masing-
masing. Jika PJJ dilaksanakan 
secara professional, maka 
dampaknya tentu berbeda 
dengan PJJ yang dilaksanakan 
secara kurang professional. 

Permasalahan PJJ 
di Indonesia yang sudah 
dilaksanakan oleh hampir 

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tentu sangat berbeda dengan pembelajaran tatap muka. Dalam hal ini 
dibutuhkna strategi, model maupun kurikulum yang berbeda. Hal ini juga berdampak pada ketuntasan 
belajar dan psikologis siswa. Nah, apa saja dampak PJJ terhadap ketuntasan belajar, dampaknya pada 
psikologis siswa, dan bagaimana cara mengatasinya. Simak wawancara eksklusif Arba’a via WhatsApp 
(WA) dengan Dr. Arbaiyah Yusuf, MA., Ketua Majelis Dikdasmen PWM Jawa Timur berikut ini!
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seluruh sekolah ini tidak 
dipersiapkan secara matang 
karena memang terjadi secara 
darurat. Disebabkan pandemi 
Covid-19 ini. Sehingga, hasil 
pembelajarannya sangat variatif. 
Namun demikian, saya melihat 
para guru SD melaksanakan 
banyak pendekatan dalam rangka 
mencapai ketuntasan belajar siswa 
meski masih banyak yang berada 
pada standar minimal.

Bagaimana cara mengatasi 
learning lost?

Pertama, bangunlah 
keyakinan bahwa pendidikan 
harus terus berjalan dengan 
model-model yang sesuai 
kondisi. Siswa belajar dengan tiga 
pendekatan Scientific Approach, 
Contextual Teaching and Learning, 
dan Individual Strengthening 
Approach. Pendekatan yang 
terakhir, selama ini tidak dikenal 
oleh para guru, namun sudah 
dilaksanakan.

Kedua, pendidikan holistik 
menjadi keharusan yang terdiri 
dari tiga prinsip. Yakni balance, 
inclusive, dan interconnectedness.

Ketiga, pendidikan terus 
berjalan apapun kondisinya dan 
dimanapun tempatnya, serta 
kapanpun waktunya. Dalam 
hal ini, pendidikan dengan 
pola cosmopolitanism harus 
diberlakukan.

Banyak yang mengeluhkan 
psikologis anak selama 
pembelajaran di rumah. Apa 
yang seharusnya dilakukan 
orang tua dan guru?

Pertama, harus kita 
pahami bahwa belajar di rumah 
adalah langkah terbaik selama 
masa pandemi demi menjaga 
kelangsungan hidup anak-anak. 
Masalah ini wajib diterima dan 
anak juga wajib mengerti. Orang 
tua dan guru mengajak para siswa 
memahami ini.

Kedua, anak adalah anugerah 
Allah yang memiliki pembawaan 
spiritual dan talenta. Dua hal 
ini bisa dioptimalkan selama 
pembelajaran di rumah.

Ketiga, perlu ditanamkan 
nilai disiplin. Saat belajar, anak 
mendapatkan tempat yang 
nyaman, bersih, dan sehat.

Keempat, lakukan pendekatan 
pembelajaran dengan tiga pola 
tersebut dibarengi dengan bahasa 
yang demokratis. Maknanya 
dengan pola bersahabat.

Kelima, buang jauh-jauh 
mengeluh dan ubah manjadi 
syukur. Guru dan orang tua wajib 
bersikap serupa dan mengajak 
anak-anak juga bersikap demikian.

Bagaimana saran Ibu untuk  
siswa agar PJJ tetap berjalan 
efektif?

Nikmati belajar, jaga 
kesehatan, dan tetap disiplin. 
Pendidikan adalah cara 
membahagiakan diri, utamanya 
untuk masa depan yang harus 
dijalani. Dan Islam adalah jalan 
hidup sempurna yang harus 
dijadikan pedoman hidup dengan 
bahagia. [*]
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Ada wacana bahwa 
pembelajaran tatap muka akan 
dimulai pada tahun ajaran baru 
Juli mendatang. Tentu dibutuhkan 
kesiapan baik itu fisik maupun 
non fisik. Nah, bagaimana sikap 
kita tentang wacana tersebut 
dan apa saja dampak PJJ selama 
ini? Berikut wawancara ekslusif 
Arba’a via WhatsApp (WA) dengan 
Rita Pranawati, MA., Wakil Ketua 
Komisi Perlindungan Anak (KPAI). 
Ia juga aktivis Nasyiatul Aisyiyah 
(NA) yang banyak mendalami isu 
anak, perempuan, dan keluarga. 
Simak yuk!

Terdapat wacana tentang 
pembelajaran tatap muka akan 
dimulai di bulan Juli. Bagaimana 
KPAI menyikapi hal tersebut?

Sebenarnya KPAI sudah 
melakukan pengawasan terkait 
dengan tatap muka yang akan 
dimulai di bulan Juli 2021.  
Prinsip dasarnya itu harus ada 
persiapan-persiapan yang harus 
dilakukan oleh sekolah.  Ada 5 
siap yang harus dipenuhi, yaitu 
pemerintah daerah, sekolah, guru,  
orangtua, dan  anak. Penting pula 
untuk mengadakan SOP untuk 
membuka sekolah.  Standar 
Operasional Prosedur (SOP)  untuk 
membuka sekolah harus jelas. 
Seperti ketersediaan  sanitasi 

kebersihan dan fasilitas pelayanan 
kesehatan jika terjadi apa-apa.     
Mewajibkan pemakaian masker, 
menyediakan thermo gun dan 
termasuk memastikan keamanan 
transportasi siswa.  Selain itu,  
perlu memastikan ada riwayat atau 
tidak pada siswa. Itu juga penting 
untuk menanamkan kejujuran 
pada anak.  Semua itu harus atas 
persetujuan komite sekolah dan 
wali siswa.

Kebiasaan cuci tangan 
memakai masker sudah menjadi 
kebiasaan yang baik. Namun, 
ada beberapa yang belum, 
seperti ruang isolasi sementara, 
kebiasaan menjaga jarak,  dan 
menerapkan protokol kesehatan.  
Jika diperlukan,  sekolah 
menyediakan pelayanan 
rapid antigen dan 
memastikan sudah 
divaksin. 

Apa dampak 
psikologis Pembelajaran 
Jarak Jauh selama ini? 
Bagaimana cara mengatasi 
hal tersebut?

Dalam survei KPAI terakhir,   
anak mengalami kebosanan 
selama pembelajaran dari 
rumah.  apalagi  support system-
nya minimal.  Maka,  saat mulai 
masuk sekolah  jangan langsung 
diberi  pelajaran yang sulit  dan 
harus bertahap.  Seperti masuk 
seminggu sekali  dan di-mix 
dengan kegiatan  PJJ  (blanded 
learning).

Apa dampak psikologis 
Pembelajaran Jarak Jauh selama 
ini? Bagaimana cara mengatasi 
hal tersebut?

Beberapa  laporan di KPAI, 
anak  sudah mengalami puncak 
kebosanan. Tapi nggak semuanya 
sih. Maka peran orang tua menjadi 
sangat penting meng-entertain 
(menghibur) anak.  Tidak melulu 
menyuruh anak belajar, karena 
anak memiliki hak bermain. Untuk 
sekolah, saya kira, konsultasi  
online harus banyak dilakukan. 
Termasuk Bimbingan Konseling 
(BK) harus berubah menjadi 
layanan online. [*]

“Orang Tua Jangan Melulu 
Menyuruh Anak Belajar”

Rita Pranawati, MA.
Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
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Buku ini bercerita tentang 
seorang anak dari keluarga 
yang kurang mampu. 

Namanya Alma. Ia tinggal di 
pulau terpencil di Kalimantan 
Utara, pulau Sebatik. Pulau 
Sebatik terbagi dua, belahan 
utara merupakan wilayah 
Malaysia, sedangkan belahan 
selatan masuk ke wilayah 
Indonesia. Alma bersekolah 
di sekolah Tapal Batas Darul 
Furqon, Kabupaten Nunukan, 
Kalimantan Utara. Setiap hari, 
sebelum berangkat sekolah, 
Alma membantu bapaknya 
untuk berkebun di perkebunan 
kelapa sawit. Sekolahnya 
sangat sederhana, tapi hingga 

mendapat bantuan dari 
pemerintah dan donatur untuk 
meningkatkan infrastruktur 
sekolah, salah satunya dengan 
dibangunnya asrama.

Citra, salah satu sahabat 
Alma dari Jakarta, mengajak 
Alma ke Jakarta. Karena sekolah 
di sana sangat baik, terjamin 
prasarananya. Fasilitasnya pun 
modern. Alma memang ingin 
tinggal di kota metropolitan 
terbesar di Asia Tenggara, ibu 
kota Indonesia itu. Begitu pula 
dengan sahabat Malaysianya, 
Noor. Noor ingin mengajak 
Alma untuk ke Malaysia. Sekolah 
di Malaysia cukup ternama. 
asilitasnya sangat lengkap. 

Bangunannya megah, 
sarana ruang belajar 
pun nyaman. Serta 
tenaga pengajarnya 
berpengalaman. 
Namun, ia memikirkan 
bagaimana dengan 
orang tua, sahabat, 
serta sekolah Alma. 
Hingga akhirnya, 
Alma menolak dua 
permintaan tersebut. 
Alma akan tetap 
berada di tanah 

kelahirannya.
Bu Almira yang merupakan 

guru Alma mengumumkan 
akan diadakannya pekan 
inovasi. Mendengar itu, 
Alma sangat bersemangat. 
Ia membuat Wayang Sawit 
dengan kelompoknya. Wayang 
itu terbuat dari batang pohon 
kelapa sawit yang sudah 
tumbang. Wayang Sawit 
memang harus dilestarikan 
karena sudah hampir punah. 

Hari pengumuman pun 
tiba. Alma dan kelompoknya 
berhasil menjadi yang terbaik. 
Keberhasilan itu membawa Alma 
dan teman-temannya ke lomba 
Anak Indonesia Kreatif Berkarya. 
Lomba tersebut diadakan di 
Jakarta. Pemenangnya akan 
melanjutkan final di Jepang. 
Alma terkejut. Ini adalah 
kesempatan emas Alma. 

Penasaran dengan kisah 
selanjutnya? Dapatkan buku 
tersebut di toko buku terdekat, 
ya, Sobat Arba’a! [*]

Aurellya Neylasari Putri 
(V-F Viena)

Langkah Meraih Mimpi

Judul buku :  Langkah Meraih Mimpi
Penulis :  Fayanna Ailisha Davianny
ISBN :  978-602-420-776-2
Tahun Terbit :  2019
Penerbit :  PT. Mizan Pusaka 
Jumlah Halaman :  88 halaman
Peresensi :  Aurellya Neylasari Putri
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Mudipat TV, media TV 
yang dimiliki oleh SD 
Muhammadiyah 4 Pucang 

Surabaya (Mudipat) punya gawe 
setiap Ahad pagi. Yaitu bercerita 
bersama boneka bebek lucu 
yang bernama Beki. Acara yang 
digawangi Bunda Ika Lukita ini 
berhasil menggaet hati siswa 
Mudipat.

Bercerita bersama Beki (Berbi) 
pada Ahad, (3/1/2021), sudah 
menginjak episode 
ke-20. Dalam rangka 
Berbi spesial liburan, 
Beki dan Bunda Ika 
ditemani Ale dan 
Bunda Erfin. Langsung 
dari studio utama 
Mudipat TV acara ini 
dilangsungkan via 
zoom cloud meeting dan 
live streaming Facebook.

Kisah Nabi Isa 
AS diangkat untuk 
memeriahkan acara 
Berbi pagi itu. Duo 
bunda bergantian 
membacakan cerita 
Isa putra Maryam 

yang mendapat banyak mukjizat 
dan keistimewaan dari Allah. Di 
antaranya, Isa mampu berbicara 
sejak bayi untuk menjawab 
gunjingan Bani Israil perihal 
Maryam yang memiliki anak 
tanpa suami. Selain itu, Isa diberi 
mukjizat dapat menyembuhkan 
orang buta, kusta, bahkan 
menghidupkan orang mati. “Atas 
izin Allah, pastinya,” tandas Bunda 
Erfin sembari bercerita.

Bunda Ika pun menceritakan 
tentang pengejaran nabi Isa oleh 
tentara Romawi, hingga Yudas 
yang diserupakan wajahnya 
dengan Isa oleh Allah. “Yudas ini 
murid nabi Isa yang berkhianat. 
Ia memberitahukan tempat 
persembunyian nabi Isa pada 
tentara Romawi. Sehingga, Allah 
mengubah wajah Yudas menjadi 
wajah nabi Isa. Jadi Yudas yang 
ditangkap tentara Romawi, 

bukannya Isa,” 
cerita Bunda Ika.

Beki dan 
Ale pun turut 
menyela cerita 

dengan humor-
humor yang lucu. 

Penonton pun tersihir 
dengan kisah yang 
disampaikan. Selain 

cerita, menyanyikan 
jingle Berbi juga jadi 
momen yang ditunggu 

oleh semua sahabat Beki. 
Sambil joget kanan kiri 
mereka menirukan lagu 
Berbi dengan senyum 
ceria. (Erfin)

Bercerita Bersama Beki (Berbi)

Mendongeng Kisah Nabi Isa AS

Beki yang diperankan 
Ustadzah Ika dan Ale yang 
diperankan Ustadzah  Erfin 
duet mendongeng.Arba’a Magazine
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SD Muhammadiyah 4 
Pucang Surabaya (Mudipat) 
menggelar Smart Fun English 

(SAFE) untuk siswa kelas I-IV CIP 
(Cambridge International Program) 
secara daring, Senin-Rabu, (14-
16/12/2020).

Kegiatan yang bertujuan 
untuk meningkatkan kemampuan 
berbahasa Inggris ini mengususng 
tema “Exploring The World with 
English”. Kegiatan keren ini bekerja 
sama dengan Yayasan Amanah 
Global Insani di Jakarta.

Pada SAFE kali ini siswa belajar 
bersama Mr. Ali dan Mr. Babur yang 
merupakan English teacher yang 
berasal dari USA. Kegiatan untuk 
kelas I dilaksanakan di hari Senin, 
kelas II di hari Selasa, dan kelas III & 
IV di hari Rabu.

Mr. Ali dan Mr. Babur 

memandu kelas dengan sangat 
interaktif. Di kelas I anak-anak 
belajar memperkenalkan diri 
dalam bahasa Inggris, serta 
bermain vocabulary building 

entang bermacam hewan. 
Sementara dikelas II topiknya 
tentang makanan, dan dikelas III & 
IV dengan topik pekerjaan dan cita 
cita.

Menurut Mr. Ali dan Mr. 
Babur siswa Mudipat memiliki 
kemampuan berbahasa Inggris 
cukup baik. Mereka bisa mengerti 
apa yang disampaikan dan juga 
cukup lancar dalam menjawab 
pertanyaan.

“Siswa-siswi SD 
Muhammadiyah 4 Surabaya ini 
hebat-hebat.” ucap Mr. Babur.

Novita Utami SPd, Kepala 
Departemen Humas Mudipat 
yang juga Direktur CIP berharap 
kegiatan ini memberikan manfaat 
bagi siswa-siswi. Selain juga 
dapat menjadi pengalaman yang 
menyenangkan dan memotivasi 
siswa untuk tetap belajar bahasa 
Inggris. 

“Pengalaman berbahasa 
Inggris dengan native speaker 
diharapkan mampu meningkatkan 
kemampuan keterampilan 
berbahasa Inggris sekaligus 
meningkatkan kepercayaan diri 
siswa. (Novi)

Smart Fun English (SAFE)

Tiga Hari Datangkan Pengajar 
Bahasa Inggris dari USA

Mr. Babur (kanan atas) sedang memberikan materi pada SAFE 2020.

Salah satu materi pada SAFE 2020.
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SD Muhammadiyah 4 Pucang 
Surabaya (Mudipat) naik 
level dari ISO 9001: 2015 ke 

ISO 21001: 2018. Upgrade level 
ISO ini butuh kerja keras dan 
kesungguhan dalam menjaga 
sistem manajemen mutu 
organisasi pendidikan. Alhasil, 
SD Mudipat dinyatakan layak dan 
dianugerahi sertifikat ISO 21001: 
2018. 

Kepala Mudipat M. Syaikhul 
Islam MHI mengatakan, sertifikat 
itu diberikan Global Group dan GCI 
International, setelah Pimpinan 
PT Global Sertification Indonesia 
Dr H Titis Arganto Aryoseno MM 
beserta timnya melakukan Audit 
Mutu Eksternal (AME) yang ketat di 
Mudipat.

“Dengan anugerah ini 
Mudipat juga 
dinyatakan sebagai 
SD pertama di 
Indonesia yang 
meraih sertifikasi 
ISO khusus 
pada bidang 
pendidikan ini 
dengan 
nomor 

registrasi: 182D0945,” terang 
Syaikhul, usai menerima sertifikat 
dari Manajemen Representatif 
ISO dan Ketua Litbang Mudipat 
Dr H Mulyana SPd MPsi, Rabu 
(12/1/2021).

ISO 21001: 2018 merupakan 
standar ISO khusus di bidang 
pendidikan. Mudipat sudah 
tersertifikasi ISO sejak 2008 
mulai dari ISO 9001: 2001, 9001: 
2008, 9001: 2015, dan sekarang 
mudipat meraih ISO 21001: 2018. 
Secara sistem manajemen mutu, 
Mudipat berupaya meng-upgrade 
level ke ISO 21001: 2018 dengan 
mengawali Awereness Training 
ISO 21001: 2018 di Swiss Belinn 
Manyar Surabaya, Sabtu-Ahad (7-
8/9/2019). Kemudian dilanjutkan 
dengan Audit Mutu Eksternal 
(AME) pada 9 Oktober 2019.

“Mudipat selalu ingin 
sepenuh hati menjaga mutu 
pelayanan pendidikan. Hal itu 
sebagai penetrasi kebijakan 
sekolah yang berbudaya mutu. 
Dengan menerapkan ISO ini kami 
berharap dapat terus menjaga 

mutu layanan dan produk untuk 
kepercayaan 

stakeholders,” ujar Syaikhul.
Ada 10 unit kerja yang 

diaudit oleh Global Certification 
Limited lembaga sertifikasi ISO 
yang berpusat di Inggris itu. Yaitu 
top manajemen dan manajemen 
representatif, kurikulum, Al 
Islam dan kemuhammadiyahan, 
kesiswaan, sumber daya insani, 
humas, sarana prasarana, tata 
usaha, dan keuangan.

“Audit ISO cukup rumit, 
ketat, dan jlimet. Semua bidang 
harus memiliki prosedur kerja 
secara tertulis, terukur, dan ada 
dokumen pertanggungjawaban 
yang jelas. Saya pikir terasa berat 
kalau sekolah yang diaudit tidak 
siap dokumen. Tetapi sekolah kita 
sudah memiliki prosedur kerja 
yang terdokumentasi dengan 
baik,” tutur pria asli Bojonegoro itu.

Setelah proses audit, 
kemudian menerima laporan 
resmi dari Global Certification 
tentang aspek-aspek mana yang 
perlu pembenahan, kemudian 
akan dilakukan audit lanjutan 

hingga pungkas. 
“Alhamdulillah 
kini sudah 
rampung dan 
kami sudah 
disertifikasi ISO 

21001: 2018,” 
ujarnya. 

(Mul)

SD Pertama di Indonesia 
Peraih ISO 21001: 2018
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“Nanti kalian setelah jadi alumni tolong jaga 
shalatmu jaga akhlakmu. Syukur-syukur kalian 
menambah shalat tahajut, shalat dhuha, puasa 

sunah, dan sebagainya,” itulah sebagian pesan yang 
disampaikan Ketua LPP SD Muhammadiyah 4 Pucang 
Surabaya (Mudipat), Dr. H. Mulyana, M.Psi, saat 
mengisi materi Junior Leaders Institute (JULI) Batch#3, 
Jum’at (5/2/2021). 

Kegiatan JULI ini berlansung pada ini 
berlangsung secara virtual menggunakan aplikasi 
Zoom Cloud Meeting. Kegiatan bertema “We are The 
Next World Leader” tersebut diikuti seluruh siswa 
kelas VI. JULI terbagi menjadi dua sesi, yaitu sesi ke-1 
dilaksanakan pada Jumat-Sabtu (29-30/1/2021). 
Sedangkan sesi ke-2 pada Jumat-Sabtu (5-6/2/2021). 

Ustadz Mulyana mengatakan, selain tugas utama 
menjaga shalat dan akhlak tadi, tugas alumni adalah 
menjaga nama baik almamater, membanggakan, dan 
membesarkan almamater. Yakni almamater Mudipat.

Sementara pemateri lainnya yaitu millennial 
influencer Sherly Annavita memaparkan tentang 
pemuda dan empat tipe manusia. Menurutnya 
pemuda adalah masa depan. Memanfaatkan 
kesempatan untuk mencapai kesuksesan, karena 
rumus sukses adalah kesempatan ditambah kesiapan. 
Empat tipe manusia, yaitu pesimis, realistis, optimis, 
dan progresif. Pertama tipe manusia pesimis. Tipe 
manusia yang memandang segala sesuatu dengan 
‘ah’. Bagaimana melihat tahun-tahun ke depan 
dengan ‘ah’.

Tipe kedua, sambungnya, adalah tipe realistis. 
Memandang semuanya sesuai kondisi yang ada. 
Ketiga adalah tipe optimis, yakni orang yang selalu 
memandang dengan sudut pandang positif. “Hidup di 
masa pandemi tidak menjadi berkecil hati tapi justru 
melahirkan para pemenang,” jelasnya.

Tipe keempat adalah tipe progresif. Optimis saja 
tidak cukup, tapi harus progresif. Di tangan orang 
progresif inilah selalu muncul ide-ide baru, cara-
cara baru. Hanya dua hal yang akan lahir dari orang 
progresif yaitu perubahan dan pembaharuan.

Selain kedua pemateri tersebut, juga terdapat 
beberapa yang tidak kalah hebat. Mereka adalah Prof. 
Dr. Sonny Zulhuda (Chief of PCIM Malasyia), Dr. Dahnil 
Simanjuntak, ME (Press Secretary of Kemenhan RI), M. 
Arifin, M.Ag (BNN Jatim), M. Jemadi, MA (Sekretaris 
Majelis Dikdasmen PDM Kota Surabaya), Aliyatuz 
Zakiyah D., S.Si., S.Pd (Wakil Kepala Sekolah SD 
Mudipat), dan Ainuzzaim Azzaki, M. Pd (Wakil Kepala 
Sekolah SD Mudipat). (Anang)

Junior Leader Institute (JULI) Batch #3 2021

We are The Next World Leader

Ustad Dr. H. Mulyana, M.Psi saat mengisi materi JULI.
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Secara pribadi maupun 
kelembagaan, 
sebenarnya hubungan 

SD Muhammadiyah 4 Pucang 
Surabaya dengan Unair ini sangat 
dekat, sekalipun tidak spesifik 
dengan FKM Unair. Misalkan saya 
sendiri, istri saya alumni Fakultas 
Ilmu Budaya Unair, kemudian saya 
hampir tiap hari diskusi dengan 
anak-anak Ikatan Mahasiswa 
Muhammadiyah Unair.

Demikian disampaikan 
Kepala SD Muhammadiyah 4 
Pucang Surabaya (Mudipat), 
M. Syaikhul Islam, MHI dalam 
kegiatan Penandatangan 
Kerjasama Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Unair dan 
SD Muhammadiyah 4 Pucang 
Surabaya, Jumat (22/1/2021). 
Kegiatan itu dilaksanakan secara 
virtual via Zoom Cloud Meeting.

Kegiatan ini diikuti perwakilan 
dari FKM Unair termasuk Dr.Santi 
Martini, M.Kes (Dekan FKM), Kurnia 
Dwi Artanti (dosen), Trias (dosen), 
dan beberapa perwakilan. Dari 
Mudipat turut hadir juga Wakil 
Kepala Sekolah Aliyatuz Zakiyah, 
S.Si.,S.Pd., dan Ainuzzaim Azzaki, 
M.Pd., Kepala Departemen Humas 
Novita Utami, S.Pd., dan Kepala 
LPP Dr.H. Mulyana, M.Psi, dan 
beberapa guru yang mewakili.

Ustadz Icool, panggilan 
akrabnya, melanjutkan banyak 
alumni Mudipat, setelah lulus dari 
SMA  diterima di Unair. Mereka 
masuk di berbagai fakultas. 

“Termasuk banyak juga dosen 
di Unair yang menitipkan putra-
putrinya di Mudipat. Alhamdulillah 
itu adalah bentuk kepercayaan 
yang diberikan kepada Mudipat. 
Guru-guru di Mudipat juga ada 
beberapa yang alumni Unair,” 
lanjutnya.

Ia mengatakan MoU ini 
adalah suatu kehormatan yang 
luar biasa bagi Mudipat, meski 
Mudipat tidak pernah bertandang 
secara langsung ke FKM Unair. 
Insya Allah Mudipat secara 
maksimal membantu dan sama-
sama kita implementasikan MoU 
ini dengan sebaik-baiknya.

“Misalnya ada penelitian, 
penyuluhan, atau kegiatan lainnya 
Mudipat siap membantu. Bahkan 
kalau ada ide, saran, gagasan dari 
bapak/ibu dosen Mudipat siap 
menyambut dengan senang hati. 
Tentunya kita berharap kerjasama 
ini membawa manfaat untuk 
semua,” katanya.

“Harapan kami tidak hanya 
fokus pada MoU ini, barangkali 
nanti siswa-siswa Mudipat 
ingin berkunjung ke FKM 
Unair, mungkin ada semacam 
pembekalan atau penyuluhan 
kesehatan untuk siswa-siswa,” 
ujarnya.

Sementara itu Dr. Santi 
Martini, M.Kes (Dekan FKM) 
menegaskan pihaknya siap 
mewujudkan kerjasama 
yang produktif dan simbiosis 
mutualisme dengan SD Mudipat 
dalam berbagai program dan 
event. 

Dalam kesempatan tersebut 
juga dipaparkan hasil riset dan 
kerja bareng implementasi 
beberapa program yang telah 
dilaksanakan sejak tahun 2017. 
(Anang)

MoU dengan FKM Unair
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Musibah banjir di 
Kalimantan Selatan 
(Kalsel) dan gempa bumi 

di Sulawesi Barat (Sulbar) beberapa 
waktu, menggerakkan  rasa 
kemanusiaan dan simpati keluarga 
besar SD Muhammadiyah 4 
Pucang Surabaya (Mudipat) untuk 
melakukan penggalangan dana. 
Dana kemanusiaan yang berhasil 
dihimpum untuk korban bencana 
alam sebesar Rp 8.325.000.

Kepala Departemen (Kadep) 
Humas, Novita Utami S.Pd., 
menjelaskan meski dalam kondisi 
yang terbatas dimana siswa belajar 
dari rumah, namun penggalangan 
dana ini tetap dilakukan. Donasi 
dapat dilakukan dengan transfer 
melalui Bank Mandiri Cabang 

Pembantu Pucang Anom 
Surabaya, pada tanggal 18-31 
Januari 2021.

“Alhamdulillah animo warga 
Mudipat luar biasa. Dana yang 
terkumpul cukup besar dan 
semoga bermanfaat bagi korban 
bencana tersebut,” ucapnya.

Wakil Kepala Sekolah, Aliyatuz 
Zakiyah, S.Si,.S.Pd., mengucapkan 
terima kasih dan apresiasi yang 
sedalam-dalamnya kepada wali 
siswa, siswa, dan pihak-pihak 
lainnya atas terkumpulnya donasi 
ini. Dia mengaku tidak menyangka 
bisa mengumpulkan donasi 
sebanyak itu.

“Alhamdulillah atas 
terkumpulnya donasi ini. Saya 
tidak menyangka dapat sebanyak 

ini. Kita patut bersyukur di masa 
pandemi yang serba sulit saat 
ini masih diberikan kemudahan 
oleh Allah untuk berderma, 
membantu saudara-saudara 
kita yang sedang diuji bencana,” 
tuturnya.

Insya Allah, lanjutnya, apa 
yang sudah kita berikan menjadi 
berkah dan dapat ganti yang lebih 
banyak dari Allah serta bermanfaat 
untuk mereka yang menjadi 
korban bencana.

Ia menambahkan donasi 
yang terkumpul disalurkan 
kepada Lazismu Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah (PDM) Kota 
Surabaya. Penyerahan donasi 
secara simbolis dilakukan pada 
Selasa (2/2/2021). (Anang)

Galang Dana untuk Banjir Kalsel 
dan Gempa Bumi Sulbar

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

sedang duet mendongeng 
via zoom
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Gelar Pelatihan Menulis, 
Datangkan Pakar Jurnalitistik Nasional

“Menulis feature adalah 
bercerita, mirip cerpen tapi 
berdasarkan fakta. Menulis 

feature tidak boleh berasumsi, 
harus berdasarkan fakta.”

Demikian disampaikan M. 
Ilham Butsiyanto, saat memberi 
materi teknik menulis feature di 
hadapan para peserta Pelatihan 
Menulis, di Auditorium Prof. Din 
Syamsuddin SD Muhammadiyah 
4 Pucang Surabaya atau Mudipat, 
Sabtu (30/1/2021). Acara bertema 
“Menulis dengan Rasa” itu diikuti 
seluruh kru majalah Arba’a.

Acara berlangsung dengan 
sersan (serius tapi santai) selama 
kurang lebih lima jam. Ilham 

memaparkan secara panjang lebar 
bagaimana menulis feature.

Sedikitnya 33 peserta 
menyimak pemaparan tersebut 
dengan seksama. Menurut 
Ilham, menulis feature harus bisa 
menggambarkan suasana dan 
perasaan. “Setia pada fakta, tinggal 
bagaimana mendeskripsikan,” kata 
Ilham, panggilan akrabnya

“Feature berbeda dengan 
hard news, tidak harus berpatokan 
piramida terbalik. Feature ini akan 
memberikan pengalaman pada 
pembaca. Makanya, sebelum 
menulis feature, perlu persiapan, 
perencanaan, dan riset,” ujarnya.

 “Gambarannya seperti 

ini, saat saya liputan bola di 
Brasil, yang saya tuliskan adalah 
bagaimana cara saya mencapai 
stadion bola, naik apa, apa 
yang saya lihat dan lewati, dan 
seterusnya. Sehingga, pembaca 
pun merasa berada di tempat 
yang sama dengan penulisnya,” 
ujar mantan wartawan olah raga 
itu diikuti anggukan para peserta 
seakan menyetujui pernyataannya.

Setelah penjelasan dan 
sharing tulisan, peserta diajak 
untuk praktik menulis langsung. 
Tulisan tersebut kemudian 
dikoreksi bersama untuk memoles 
hasil tulisan lebih menarik dan bisa 
dinikmati pembaca. (Anang)

M. Ilham Butsiyanto saat memberi materi teknik menulis feature
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Restorasi Ibadah dan Akhlak Anak Shalih (RIAS) 
merupakan kegiatan yang dinanti oleh siswa-
siswi SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya 

(Mudipat). Betapa tidak dalam kegiatan tersebut, 
terdapat beberapa materi berupa ibadah, Aqidah, dan 
akhlak yang dikemas dalam bentuk kegiatan yang 
seru dan menyenangkan. Jika sebelum pandemi, 
kegiatan ini biasanya dilaksanakan dua hari dengan 
bermalam satu malam di sekolah. Karena tahun ini 
masih pandemi, maka kegiatan ini dilakukan secara 
daring via zoom. 

RIAS ini akan diikuti oleh siswa Kelas III-V 
dengan waktu yang telah ditentukan. Sesi yang 
pertama kegiatan RIAS adalah kelas III. acara ini 
diselenggarakan via daring melalui zoom, Jum’at-
Sabtu (19-20/2/2021). Tema RIAS kali ini adalah 
“Generasi Islami Milenial; Teguh Akidah, Tertib Ibadah, 
dan Berakhlak Mulia”.

Dalam sambutan pada pembukaan RIAS Kelas III 
Ustadz M. Syaikhul Islam menyampaikan tiga pesan 
sakral. Pertama, dengan kegiatan RIAS ini diharapakan 
ibadah anak-anak bukan hanya semakin baik dan 
tertib, namun benar-benar sesuai dengan tuntunan 
Rasulullah Muhammad SAW.

Pesan kedua adalah agar akidah anak-anak 
semakin kuat dan kokoh. “Terlebih saat ini banyak 
sekali godaan di sekitar kita, jika akidah kita tidak 
kuat, iman kita tidak 

mantap maka akan mudah terjerumus kepada 
kesesatan”, jelasnya.

Sementara pesan yang ketiga adalah agar 
dengan RIAS ini anak-anak semakin meningkat 
amal kebaikan atau amal shalihnya. “Nah kesemua 
itu, sudah dijabarkan dalam materi yang terdapat 
dalam RIAS ini. Dengan harapan, anak-anak akan 
melaksanakan apa yang sudah diperoleh dan 
membiasakan dalam kehidupan sehari-hari,” 
ungkapnya.

Muatan materi kegiatan RIAS secara umum 
terdapat tiga poin utama, yaitu ibadah, akidah, dan 
akhlak. Untuk kelas III materi ibadah meliputi wudhu 
dan shalat fardhu. Materi Akidah meliputi Iman 
kepada Allah dan malaikat. Sedangkan materi akhlak 
meliputi adab terhadap orang tua, dan adab belajar 
daring. Namun, selain ketiga materi utama juga ada 
materi pendukung berupa ice breaking, dongeng dan 
lain-lain.

Perlu diketahui seminggu sebelum RIAS dimulai, 
siswa sudah menyetorkan hafalan dan doa kepada 
pendamping kafilah masing-masing. Selain itu siswa 
juga praktek wudhu dan shalat secara daring juga. 
Mereka bisa setoran lewat video call maupun zoom, 
tergantung kesepatan dengan pendamping masing-
masing. (Azizah)

RIAS Angkatan #3 2021

Generasi Islami Milenial; Teguh Akidah, 
Tertib Ibadah, dan Berakhlak Mulia

Ustadzah Aliya (wakasek) meresmikan RIAS kelas III.

Ustadz Syaikhul (kepala Mudipat) membuka RIAS kelas III
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Kenalkan sekolah, SD 
Muhammadiyah 4 Pucang 
Surabaya (Mudipat) 

mengadakan Trial Learning Class 
(TLC). Kegiatan ini dilakukan secara 
daring via zoom untuk siswa baru 
tahun pelajaran 2021/2022, Sabtu, 
(20/2 2021). TLC kali ini merupakan 
yang kedua dilaksanakan. Setelah 
sebelumnya sukses menggelar 
TLC yang pertama pada Sabtu, 
(30/1/2021).

Kepala Departemen Humas 
Mudipat Novita Utami S.Pd., 
mengatakan melalui program 
Trial Learning Class, Mudipat ingin 
memperkenalkan bagaimana 
pembelajaran menyenangkan 
ala Mudipat kepada calon siswa. 
“Where learning become fun and 
fun become learning,” ujar guru 
Bahasa Inggris itu.

Acara yang mengusung 
tema Melesat: Mudipat Lebih 
Dekat bersama Sahabat itu 
diikuti 20 peserta. Dengan rincian 
kelas reguler 13 peserta dan 
kelas Cambridge Internasional 
Program (CIP) 7 peserta. Dengan 
pembagian waktu sebagai berikut, 
pukul 08.00-09.00 untuk kelas 
reguler, sedangkan pukul 09.30-
10.30 untuk kelas CIP. Materi yang 
disampaikan pun berbeda dengan 
TLC yang pertama. 

Untuk kelas regular 
materinya adalah tentang adab 
ketika di perpustakaan. Materi 
ini dibawakan oleh Ustadzah 
Panca Indrayani, S.Pd. Peserta 
diajak untuk berkeliling melihat 
lingkungan perpustakaan. Dengan 

teknik on the spot Ustadzah Yani 
menyampaikan tentang perilaku 
baik saat di perpustakaan, 
diantaranya bagaimana 
meletakkan sepatu ke rak, 
meletakkan tas di loker, mengucap 
salam sebelum masuk perpus, 
mengisi absensi kunjungan, 
menyapa petugas perpus, dan 
memilih buku.

Selanjutnya dengan cara 
on the spot juga ustadzah Lestari 
Dewi, S.Pd menjelaskan klasifikasi 
buku apa saja yang ada di perpus. 
Ia juga menjelaskan macam jenis 
buku, memilih buku yang disuka, 
membawa buku ke meja baca, 
praktik membaca bersama peserta, 
games/hikmah dari buku yang 
dibaca, dan cara meminjam buku.

Sementara untuk kelas CIP 
materinya tentang pengenalan 
tanaman yang ada di Garden by 
The Sky (GTS) bersama Ustadzah 
Enny Soebagiarsih, S.Pd dan Yuli 
Purwanti, S.Pd. Dengan cara 

on the spot peserta diajak untuk 
berkeliling ke taman yang ada di 
lantai 5 gedung sekolah, kemudian 
diperkenalkan dengan aneka 
tanaman yang ada di sana.  

Selain itu siswa juga diajak 
praktik membuat telepon dari 
gelas plastik bersama. Karena itu 
sebelum mengikuti TLC, peserta 
dianjurkan untuk mempersiapkan 
bahan-bahan untuk praktik. Antara 
lain gelas plastik (2 buah), benang 
wol, bulpen, dan tusuk gigi/lidi. 
Untuk kelas CIP pengantarnya 
tentu menggunakan bahasa 
Inggris.

Selain materi pokok yang 
disampaikan dengan menarik 
dan menyenangkan, kegiatan 
ini juga diselingi dengan 
game-game seru. Tak lupa 
promosi PPDB juga turut 
disampaikan. (Azizah)

Trial Learning Class (TLC)

Lebih Dekat Bersama Sahabat

Ustadzah Enny Soebagiarsih, S.Pd dan Yuli Purwanti, S.Pd. saat memandu acara TLC
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Wali Kota Surabaya Dr (HC) 
Ir Tri Rismaharini MT 
memberi penghargaan 

kepada SD Muhammadiyah 4 
Pucang Surabaya (Mudipat) atas 
pemberian bantuan beasiswa 
pendidikan bagi siswa dari 
masyarakat berpenghasilan 
rendah di Kota Surabaya.

Penganugerahan tersebut 
diberikan Ibu Risma kepada 
Kepala Mudipat M. Syaikhul Islam 
MHI dalam acara Peringatan 
Hari Guru Nasional 2020 di 
Balai Pemuda Surabaya, Senin 
(30/11/2020). Pada kesempatan itu 
juga dianugerahkan penghargaan 
serupa kepada perusahaan 
dan lembaga-lembaga yang 
juga berperan sama dengan 
Mudipat. Wali Kota Surabaya itu 
juga memberi penghargaan-
penghargaan lain 
kepada para kepala 
sekolah dan guru 
berprestasi.

“Hari ini Mudipat 
kembali mendapat 
penghargaan dari 
Wali Kota Surabaya 

atas kepeduliannya dalam turut 
serta mewujudkan pendidikan 
berkualitas dan dukungan 
belajar bagi pelajar dari keluarga 
berpenghasilan rendah,” tutur 
Ustadz Syaikhul.

Diterangkan Ustadz 
Syaikhul bahwa Mudipat dalam 
kesempatan ini memberikan 
beasiswa pendidikan kepada 
siswa dari masyarakat 
berpenghasilan rendah di 
Kota Surabaya dalam program 
Dana Beasiswa Corporate 
Social Responsibility (CSR) yang 
diprakarsai Dinas Pendidikan Kota 
Surabaya. Mudipat memberikan 
dana CSR ini sebesar Rp 
43.200.000,00.

“Beasiswa ini adalah bagian 
dari sikap simpati dan empati 
Mudipat kepada pihak yang 

membutuhkan pendampingan 
dan layanan pendidikan bermutu. 
Insyaallah sikap peduli dan 
berbagi telah menjadi naturalitas 
Mudipat dan warganya. Demikian 
juga keunggulan yang ada akan 
terus ditingkatkan di masa depan,” 
terangnya.

Ibu Risma pada sambutannya 
berterima kasih kepada para 
pemberi beasiswa pendidikan 
kepada siswa dari masyarakat 
berpenghasilan rendah di Kota 
Surabaya melalui program Dana 
Beasiswa CSR. Pihaknya berharap 
pendidikan di Surabaya terus 
maju dan berprestasi.

“Kepada Bapak-Ibu kepala 
sekolah dan guru, mohon terus 
didik anak-anak murid kita 
dengan pendidikan terbaik. Untuk 
anak-anakku, belajarlah yang 
baik. Buktikan kalau arek-arek 
Suroboyo bisa berprestasi tinggi,” 
terangnya. (Mul)

Terima Penghargaan dari Wali Kota Surabaya  

Wali Kota Surabaya Dr (HC) Ir Tri Rismaharini MT memberi penghargaan kepada Kepala Mudipat M. Syaikhul Islam MHI
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Siswa-siswi SD 
Muhammadiyah 4 Pucang 
Surabaya (Mudipat) kembali 

berprestasi dalam ajang olimpiade 
Matematika. Kali ini mereka sukses 
membawa medali pada ajang Big 
Bei Bay Tingkat Internasional. 
Ajang dilaksanakan secara online, 
Sabtu (12/12/2020). 

Dalam ajang itu duta 
Matematika berhasil 
mempersembahkan delapan 
medali di babak heat (babak 
pemanasan). Mereka itu adalah M. 
Azka Arrayyan (III-H Cairo) meraih 
satu medali emas. Syifa Kirana (II-B 
Ankara) dan Ivone Setya A. (IV-E 
Tripoli) meraih masing-masing 
dua medali perak. Sedangkan 
Khanza Nayyara Aqila Danish (V-G 
London) meraih tiga medali medali 
perunggu.

Ivone Setya, salah satu 
siswa yang meraih medali perak 
mengatakan senang atas prestasi 
yang diraih. “Alhamdulillah, saya 
senang dapat medali lagi, saya 
bersyukur karena setiap mengikuti 
lomba atau olimpiade saya selalu 
meraih medali,” ucapnya saat 
diwawancari melalui WhatsApp 
(WA), Kamis (14/1/2021).

 “Untuk menghadapi lomba, 
saya tiap hari ikut pembinaan 
baik dari guru Mudipat dan 
lembaga bimbingan belajar. 
Saat pembinaan saya rutin 
mengerjakan latihan soal-soal 
olimpiade,” tuturnya.

Ivone menegaskan selain 
persiapan materi yang terpenting 
adalah berdoa terlebih dahulu 
sebelum mengerjakan soal lomba. 

Baginya, mengikuti lomba 
secara online mempunyai 
pengalaman tersendiri. 
Pembiasaan dalam berkompetisi 
online juga sebagai tantangan 
baru untuk beradaptasi. Meskipun 
sudah sering ikut lomba tapi 
dengan sistem online ini masih 
merasa deg-degan. “Kadang 
senang, panik, bercampur jadi 
satu karena yang dihadapi bukan 

hanya soal-soalnya tetapi jaringan 
internet,” terangnya.

Selain sering juara olimpiade 
matematika, Ivone selalu 
mendapat nilai terbaik di kelas 
“Alhamdulillah saya dari kelas 1 
sampai kelas 4 semester gasal 
kemarin selalu mendapatkan nilai 
rapot terbaik di kelas. Semoga 
saya bisa tetap mempertahankan 
prestasi ini,” ucapnya.

Ke depan, Ivone berharap 
ingin lebih banyak lagi meraih 
medali dalam kompetisi olimpiade 
matematika nasional dan 
internasional. “Dimana dengan 
prestasi tersebut insya Allah bisa 
saya gunakan untuk masuk ke 
jenjang berikutnya melalur Jalur 
Prestasi. Semoga harapan saya 
bisa terwujud,” katanya berharap. 
(Anang)

Duta Matematika Borong 8 Medali 
dalam Ajang Big Bei Bay
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Tim Robotika Juara Umum The 2nd IRC 2020

Duta Robotika SD Muhammadiyah 4 Pucang 
Surabaya (Mudipat) kembali mengukir prestasi 
membanggakan sebagai Juara Umum dalam 

ajang The 2nd International Robotic Competition (IRC) 
2020.

Kompetisi bergengsi itu diselenggarakan secara 
daring oleh Rotary Club Persada, Dinas Pendidikan Jawa 
Timur, dan Gubernur Jawa Timur, Ahad (29/11/2020). 

Duta Robotika Mudipat digdaya di podium IRC 
2020 setelah meraih 5 Medali Emas, 5 Medali Perak, 
dan 5 Medali Perunggu. Medali-medali tersebut diraih 
dari kompetisi Transporter, drone, maze solving, dan 
underwater level SD.

Untuk level Transporter, medali emas 
disumbangkan oleh Octavian Dwiki Sucahyo (VI-G 
Washington), Wisnu Cahya Pratama (VI-C Chicago), dan 
M. Azka Dzakwan R. (VI-A New York). Sedangkan medali 
perak diraih oleh Dzaki Rasyad Fahrezi (VI-E Ottawa), 
Asya Nadhifa Farazihni (VI-G Washington), Nakeisha 
Alviena Sakhi (VI-D Los Angeles), M Zarir Raihan (VI-E 
Ottawa), dan Alfito Cahya Julio (V-A Paris). Sementara 
medali perunggu disumbangkan oleh Mahendra Dewa 
Putra S. (VI-G Washington), Abdur Rasyid Hibatullah 
W. (VI-B Rio de Janeiro), M. Rayhan Bimo Satriyo (VI-G 
Washington), dan Evan Azka Adinata (VI-G Washington).

Level drone, medali emas diraih oleh Octavian 
Dwiki Sucahyo (VI-G Washington), Wisnu Cahya Pratama 
(VI-C Chicago), dan M. Azka Dzakwan R. (VI-A). Medali 
perak diraih oleh Dzaki Rasyad Fahrezi (VI-E Ottawa), 
Asya Nadhifa Farazihni (VI-G Washington Washington), 
Nakeisha Alviena Sakhi (VI-D), M Zarir Raihan  (VI-E 
Ottawa), dan Evan Azka Adinata (VI-G Washington). 
Medali perunggu diperoleh Arya Bagus Nur Mahdi 
(IV-A Algiers), Aleta Khansa Maghfira (IV-B Tunis), Faith 
Muktiwidodo Anchoni (IV-C Cassablanca), dan Tanisha 
Anindya Azzahra (IV-G Washington).

Sedangkan level maze solving medali emas diraih 
oleh Dzaki Rasyad Fahrezi (VI-E Ottawa), Asya Nadhifa 
Farazihni (VI-G Washington), Nakeisha Alviena Sakhi 
(VI-D), M Zarir Raihan (VI-E Ottawa), dan Alfito Cahya 
Julio (V-A Paris). Medali perak disumbangkan oleh 
Aldo August Radityo (VI-C Chicago). sedangkan medali 
perunggu diraih oleh Octavian Dwiki Sucahyo (VI-G), 
Wisnu Cahya Pratama (VI-C Chicago), dan M. Azka 

Dzakwan R. (VI-A New York).
Medali emas level underwater disumbangkan 

oleh Mahendra Dewa Putra S. (VI-G Washington), 
Abdur Rasyid Hibatullah W. (VI-B Rio de Janeiro), Razan 
muhammad Dzaki (VI-F Buenes Aires), M. Rayhan Bimo 
Satriyo (VI-G Washington), dan Shaan Ananda Majid 
(VI-C Chicago). medali perak diraih oleh Asya Nadhifa 
Farazihni (VI-G Washington), Nakeisha Alviena Sakhi (VI-
D), dan M. Azka Dzakwan R. (VI-A New York). Sedangkan 
medali perunggu diraih oleh Octavian Dwiki Sucahyo 
(VI-G Washington), Wisnu Cahya Pratama (VI-C Chicago), 
M Zarir Raihan (VI-E Ottawa), Dzaki Rasyad Fahrezi (VI-E 
Ottawa), dan M. Irza Zakaria Asy-Sya’bani (VI-F Buenes 
Aires)
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Duta Matematika SD Muhammadiyah 4 
Pucang Surabaya (Mudipat) meraih prestasi 
membanggakan dalam ajang Thailand 

International Mathematics Olympiad (TIMO) 2020. 
Lomba tersebut dilaksanakan secara online pada 
Sabtu, 7 November 2020.

Mereka adalah M. Azka Arrayyan (III-H Cairo), 
Syifa Kalyani (II-B Ankara) meraih medali emas. 
Medali perak diraih Ivone Setya A. (IV-E Tripoli), M. 
Arga Putra (II-C Kuala Lumpur), dan Cleonimaliyah 
(II-C Kuala Lumpur). M. Rayyan Fahmi (VI-A New York) 
dan Khanza Nayyara (V-G London) meraih medali 
perunggu.

Dihubungi melalui WhatsApp (WA), Kamis 
(21/1/2020), Azka, panggilan akrabnya, mengaku 
senang bisa meraih medali emas pada lomba ini. 
“Alhamdulillah senang sekali, tidak menyangka dapat 
gold medal karena selama pelaksanaan lomba deg-
degan takut eror websitenya. Waktu pengumuman 
di youtube sampai loncat-loncat saking senangnya,” 
tuturnya.

“Pengawasan lombanya memakai camera dan 
mikrofon yang ada di website dan harus menyala 
pada saat lomba. Selain itu apabila membuka 
aplikasi/program lain (di laptop) selain website 
lomba, langsung terdeteksi dan bisa didiskualifikasi,” 
terangnya.

Azka menambahkan saat lomba dia 
mengerjakan 25 soal dalam waktu 90 menit. Karena 
lomba dilakukan secara online, juga khawatirkan 
koneksi internet saat berlangsung perlombaan akan 
terganggu.

“Sehari sebelum lomba ada trial website 
lombanya supaya peserta bisa mengecek apakah 
gadget yang akan digunakan nanti bisa maksimal 
dan siap digunakan pada saat pelaksanaan lomba,” 
tuturnya.

Prestasi Azka tidak hanya itu, di ajang 
American Mathematics Olympiad (AMO) 2019 
meraih medali perak, HIMSO IV 2020 meraih 
medali perunggu, International Kangaroo 

Mathematics Contest (IKMC) 2020 meraih 
medali perunggu, dan Big Bay Bei 2020 meraih medali 
emas. “Saya suka pelajaran Matematika sejak kelas 

1, sejak saat itu saya mulai menekuni matematika 
dan ikut lomba-lomba baik tingkat nasional maupun 
internasional,” tuturnya.

Azka mengatakan keikutsertaan dalam lomba 
atas motivasi dari orangtua dan guru-guru Mudipat. 
“Selain itu melihat prestasi dari kakak-kakak kelas di 
Mudipat menjadi suntikan motivasi untuk ikut lomba 
dan berprestasi,” katanya.

Sebelum mengikuti lomba, persiapan dilakukan 
agar mendapat hasil yang maksimal. “Belajar secara 
rutin, berlatih mengerjakan soal-soal olimpiade, 
mengikuti pembinaan, banyak berdoa dan jangan 
lupa sholat,” ujarnya.

Ke depan Azka ingin lebih berprestasi lagi. 
“Semoga bisa meraih prestasi lebih banyak & lebih 
tinggi lagi baik lomba nasional atau internasional dan 
ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk pribadi 
serta orang lain,” katanya berharap. (Anang)

Raih Tujuh Medali di TIMO 2020
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Aqila Faustina Connie, siswa kelas V-G London SD 
Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya (Mudipat) 
berhasil meraih medali perak dalam event Olimpiade 

Matematika dan Sains Indonesia (OMSI) ke-5 tahun 2020. 
Olimpiade tersebut diadakan secara online oleh Klinik 
Pendidikan MIPA (KPM), Ahad (22/11/2020). Medali itu 
diperoleh setelah menyisihkan ribuan peserta se-Indonesia.

Dihubungi via WhatsApp, Selasa (1/12/2020), Aqila 
mengatakan senang atas raihan prestasinya. “Alhamdulillah, 
sangat senang sekali, tidak menyangka. Allah Maha Baik,” 
katanya.

Siswa yang akrab dipanggil Aqila ini menjelaskan, teknis 
saat lomba adalah peserta mengerjakan secara online. Masuk 
ke web yang telah disediakan, kemudian mengerjakan soal-
soal yang ada di situ, diberi waktu 90 menit. Kalau 
dalam waktu tersebut belum selesai, sistem akan 
menutup secara otomatis, dan jawaban akan 
tersimpan.

“Soalnya berjumlah 40 butir berupa 
pilihan ganda. 20 soal matematika dan 20 
soal IPA. 70% soal berbahasa Indonesia dan 
30% berbahasa Inggris. Skor tertinggi 200 
point. Kriteria rangking peserta adalah skor 
tertinggi dan waktu pengerjaan,” jelasnya.

Aqila suka pelajaran matematika sejak 
kecil. “Saya suka matematika sejak kelas 
I, ketika itu saya ikut kumon. Di sekolah 
saya juga ikut kelas pembinaan khusus 
matematika dan IPA, namanya Komat 
(Komunitas Matematika) dan Kosai (Komunitas 
Sains),” terangnya.

Aqila juga berbakat di bidang robotika dan 
panahan. Bahkan Beberapa kali pernah juara di kedua 
bidang tersebut.

“Harapan saya setelah medali perak ini, saya ingin 
berprestasi lagi hingga tingkat internasional. Tidak 
hanya di bidang matematika, IPA, tetapi juga bidang 
robotika dan panahan,” ujarnya berharap. (Anang)

Aqila Faustina Connie (V-G London)

Sabet Medali Perak OMSI 2020
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Prestasi tiada henti. Itulah 
gambaran untuk SD 
Muhammadiyah 4 Pucang 

Surabaya (Mudipat). Meski dimasa 
pandemi, namun  tetap dapat 
mengukir prestasi. Kali ini dari 
bidang seni kaligrafi.

Prestasi ini diraih oleh Nadya 
Zafira Arrahman (IV-F Cape 
Town). Ia berhasil menyabet juara 
2 lomba kaligrafi dalam ajang 
Kompetisi Anak Sholeh (KAS), 
yang diselenggarakan oleh SMP 
Muhammadiyah 5 Surabaya, Rabu 

(27/01/2021).
Kegiatan lomba ini dilakukan 

secara online. Meski begitu ada 
beberapa persyaratan teknis 
yang harus dipatuhi, antara lain 
peserta harus merekam video 
ketika proses menggambar 
dengan durasi maksimal 3 menit. 
Kemudian mengunggah di 
instagram dengan mencantumkan 
hastag penyelenggara lomba. 
Selain itu juga harus mengirimkan 
foto hasil karya sesuai dengan 
waktu yang ditentukan.

Ustadz Khusnul Subekti 
Rahmadiansyah, salah satu guru 
pendamping lomba mengatakan 
tidak ada persiapan khusus, 
terutama untuk lomba kaligrafi 
ini. “Selain karena waktunya 
sangat mepet, juga memang 
kami memilih siswa yang sudah 
berbakat,” ujarnya.

“Kami hanya mendampingi 
dalam hal teknis saja, seperti 
mengunggah ke instagram dan 
mengirimkan foto hasil karya ke 
pihak panitia,” imbuhnya.

Sementara itu Cia, panggilan 
keseharian Nadya Zafira Arrahman 
saat dihubungi melalui WhatsApp 
(WA) mengungkapkan perasaanya 
jika ia sangat senang sekali dapat 
juara tersebut, terlebih bisa 
membawa nama baik sekolah.

“Dengan terus berlatih 
dan berkreasi, semoga saya bisa 
berkarya lebih baik 
lagi,” ungkapnya. 
(Azizah)

Nadya Zafira Arrahman (IV-F Cape Town)

Juara 2 Kaligrafi 
Kompetisi Anak Sholeh (KAS) 2021
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Naomi Alycia Elghaniya Lahardi (IV-E Tripoli)

Raih Medali Emas dan Nilai Tertinggi 
Bahasa Inggris KMO 2020

Satu lagi siswa SD 
Muhammadiyah 4 Pucang 
Surabaya (Mudipat) meraih 

prestasi gemilang dalam ajang 
Kompetisi Mapel Online (KMO) 
2020 tingkat Nasional, Ahad 
(6/9/2020).

Adalah Naomi Alycia 
Elghaniya Lahardi, siswa kelas IV-E 
Tripoli yang berhasil merengkuh 
medali emas dan sekaligus 
menyabet nilai tertinggi kompetisi 
mata pelajaran Bahasa Inggris 
pada KMO 2020. Ia meraih nilai 140 
dari skor tertinggi 140.

Kompetisi Nasional yang 
diselenggarakan RNG Edu 
Management itu diikuti 300 
peserta se-Indonesia untuk 
seluruh lomba Mapel. Sedangkan 
Mapel bahasa Inggris diikuti 100 
peserta se-Indonesia.

Putri dari Devin Lahardi 
Fitriawan dan dr. Fenny Novita 
Dewi itu memang luar biasa. 
Atas raihan itu ia bersyukur dan 

berterima kasih atas dukungan 
banyak pihak terutama 
kedua orangtua dan gurunya 
yang dengan sepenuh hati 
membimbingnya.

“Saya senang dan bangga 
(dengan prestasi yang diraih ini) 
karena bisa membanggakan 
orang tua dan sekolah tercinta,” 
ujar Naomi saat dihubungi via 
WhatsApp (WA).

Dara kelahiran Palu, 16 
Juli 2011 itu mengaku tak 
punya kendala apapun dalam 
perlombaan yang diikuti. Dirinya 
berkisah, ia hanya rajin latihan 

menjawab soal pertanyaan/
try out sebelum mengikuti 
kompetisi tersebut. Dengan 
modal pengalaman prestasi itu, 
Naomi mengaku termotivasi 
untuk mengikuti kompetisi di level 
internasional.

“Mohon doanya semua. Saya 
ke depannya mau ikut Olimpiade 
English tingkat Internasional,” 
terang anak imut yang hobi 
menari itu.

Anak ke-1 dari 3 bersaudara 
itu mengatakan terkesan dengan 
kompetisi yang diikuti, karena ia 
bisa mendapatkan hasil maksimal 
dan menjadi lebih semangat lagi 
ikut lomba. Untuk itu ia punya 
pesan dan kesan untuk teman-
temannya di Mudipat.

“Temen-temenku, tetap 
semangat belajar. Jika belum 
mendapatkan hasil yang terbaik 
percayalah bahwa itu adalah 
kemenangan yang tertunda,” 
pesannya. (Mul)
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Alaric Virendra Setiawan (II-B Ankara)

Juara Nasional Siponas #3 2020

Kabar baik datang dari ananda 
Alaric Virendra Setiawan, 
Siswa SD Muhammadiyah 4 

Pucang Surabaya (Mudipat) yang 
berhasil menduduki peringkat 
ke-8 SIPONAS (Kompetisi 
Pelajar Online Nasional ) #3 
Agustus 2020 lalu. Dalam rangka 
menyemarakkan HUT-75 RI, 
Sahabat Edu mengadakan 
kompetisi pelajar tingkat SD/
MI tentang nasionalisme dan 
kebudayaan.

Kompetisi yang telah diikuti 
oleh lebih dari 2.000 peserta di 
34 provinsi ini, mengundang 
antusiasme pelajar dari seluruh 
penjuru Indonesia. Pasalnya, 
Sahabat Edu memberikan 
wawasan berupa materi-materi 
yang disajikan sangat menarik 
lengkap dengan kuisnya di website 
Siponas, sehingga memudahkan 
peserta untuk mempelajari materi 
nasionalisme dan kebudayaan.

Meski secara daring, Virend, 
panggilan siswa kelas II B-Ankara 
ini, mengaku sangat antusias 
mengikuti acara ini. Layaknya 
lomba secara luring, peserta dapat 
bersua melalui zoom meeting yang 
dikomandani oleh tim Siponas. 
“Malah enak, nggak perlu repot 
keluar rumah dan berkerumun 

dengan banyak orang,” aku anak 
tunggal yang bercita-cita polisi ini.

Meski lomba sepenuhnya 
dilaksanakan secara daring, hal 
ini tidak mengurangi keseruan 
lomba. Masing-masing peserta 
menggunakan seragam 
sekolahnya, duduk di meja dan 
bangku, serta dilatarbelakangi 
backdrop putih Siponas membuat 
lomba ini layaknya lomba 
sungguhan. “Malah seru banget. 
Kita jadi tahu sejarah 
proklamasi, pahlawan-
pahlawan dari Jawa, dari 
Sumatera, Kalimantan dan 
seluruh penjuru tanah air. 

Juga tentang kerajaan seperti 
Majapahit,” jelas Virend girang.

Mendapat peringkat-8 
dalam final Siponas 3# semakin 
melecut semangat siswa yang 
hobi menggambar komik ini untuk 
mengikuti kompetisi lainnya. 
Saat penyerahan hadiah yang 
dikirim ke sekolah, Ustadz Syaikhul 
menyerahkannya langsung dan 
mengapresiasi kerja keras Virend. 
(Erfin)
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SD ‘Aisyiyah Metro Lampung 
Belajar Tata Kelola Sekolah Unggul di Mudipat

Kepala SD ‘Aisyiyah Metro 
Lampung, Zaenal Abidin, 
M.Pd.I., beserta enam orang 

guru menjadi tamu istimewa SD 
Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya 
(Mudipat). Rombongan Metro tiba 
di Surabaya Senin malam (1/2/2021). 
Mereka bersilaturrahim di Kampus 
Mudipat hingga Rabu (3/2/2021).

Kepala Mudipat, M. Syaikhul 
Islam MHI menyambut ramah 
tamu istimewa tersebut. Sharing 
dan bertukar wawasan tentang 
manajemen dan keunggulan 
pendidikan, berlangsung dengan 
hangat sambil mengitari lingkungan 
Mudipat. Tamu sempat singgah di 
“taman langit” Garden by the sky dan 
Licor (literacy corner) di lantai 5. 
Dilanjutkan “ngosai” ngobrol santai 
di studio Mudipat TV.

“Njenengan istimewa. Karena 
pertama kali menempati studio 
ini (MudipatTV). Kami selalu 
menyampaikan kepada tamu-
tamu yang datang ke Mudipat, 
mari bergerak maju dan bersinar 
bersaama,” tutur Ustadz Syaikhul di 
hadapan tamunya.

Ustadz Zaenal Abidin 
menyampaikan SD ‘Aisyiyah Metro 
ingin menjadi binaan langsung dari 
Mudipat. Pihaknya akan belajar 
banyak kepada Mudipat mengenai 
manajemen dan peningkatan 
sumber daya manusia (SDM).

“Saya kok selalu ingin ke 
sini (Mudipat). Mudipat sungguh 

dinamis. Setiap saat ada dinamika 
yang sangat menarik di sini,” ujarnya.

Dia berharap perjalanannya 
ke tanah Jawa menjadi perjalanan 
penting sebagai sarana “belanja 
oleh-oleh” mengenai tata kelola 
sekolah yang unggul, yang 
kemudian dapat dibawa pulang ke 
Metro.

“Kepada Ibu-ibu ‘Aisyiyah kami 
di Metro, Saya akan menyampaikan 
bahwa Mudipat siap menjadi 
pembina kita,” pungkas mantan 

Kepala SD Muhammadiyah Metro 
itu.

Di sela-sela bincangnya Ustadz 
Zaenal menyampaikan SD ‘Aisyiyah 
Metro mengalami banyak kemajuan. 
“Pada saat didirikan 2013, kala itu 
muridnya ada 3 dengan gurunya 
3. Sempat sekolah ini dihentikan 
beroperasi. Muridnya dipindah ke 
sekolah negeri. Sementara gurunya 
diistirahatkan,” kisahnya.

Ia melanjutkan, dengan 
berjalannya waktu sekolah ini 
mengalami perkembangan cukup 
signifikan. Terus berbenah dan 
berinovasi. Prestasi siswa terus 
bertambah bahkan hingga level 
nasional. Kini jumlah siswa sebanyak 
263 dan 25 guru dan tenaga 
kependidikan.

“Alhamdulillah untuk PPDB 
tahun depan, kami sudah menerima 
48 siswa baru,” terangnya. (Mul)
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Kini giliran SDIT Nurul Fikri Sidoarjo yang menjadi 
tamu istimewa SD Muhammadiyah 4 Pucang 
Surabaya (Mudipat). Rombongan tamu studi 

banding itu tiba di Mudipat pada Selasa (16/2/2021) 
pagi.

Ada 7 orang dalam rombogan tersebut. Terdiri 
dari Advicer SDIT Nurul Fikri Sidoarjo Ustadz Syaiful 
Arifin, SS, M.Pd., Kepala SDIT Nurul Fikri Sidoarjo 
Ustadzah Siti Maemunah, S.Pd. beserta jajaran.

Para tamu diajak berwiyata mandala, berkeliling 
melihat fasilitas-fasilitas sekolah. Mulai dari lantai satu 
hingga singgah di lantai 5 yang merupakan taman 
langit Mudipat. Namanya Garden By The Sky (GTS) dan 
dilengkapi dengan Licor atau Literacy Corner.

Pak Syaiful Arifin pada kesempatannya berterima 
kasih kepada pihak Mudipat karena menyambut baik 
agenda studi banding tersebut.

“Terima kasih karena telah berkenan menerima 
kedatangan kami. Ini kami ‘ngaji’, mencari bekal ilmu 
untuk mengembangkan sekolah kami,” terangnya. 
Selain itu mereka juga akan belajar manajemen 
sekolah, sumber daya manusia (SDM), hubungan 
dengan wali murid, inovasi sekolah yang unggul, dan 
pembelajaran digital.

“Sebagai mantan guru di sini (Mudipat), saya 
merasa mendapatkan ilmu banyak di sini. Makanya 
kami datang ke sini untuk mendapatkan ilmu yang 
banyak tentang berbagai hal yang terbaik,” tutur 
Ustadz Syaiful yang resign dari Mudipat tahun 2000.

Ustadz M. Syaikhul Islam, MHI. memberi sambutan 
di Studio Mudipat TV. 

Kepala Mudipat Ustadz M. Syaikhul Islam, MHI., 
menyambut ramah dan menerima dengan tangan 
terbuka para tamu studi banding tersebut. Pihaknya 
berharap tamunya nanti dapat membawa pulang 
‘oleh-oleh’ untuk dikembangkan di sekolahnya.

“Sekolah kami punya main branding yakni 
Sekolah Teladan Nasional. Monggo yang menarik 
dari Mudipat dan dinilai merupakan hal baru yang 
perlu ATM (Amati, Tiru, dan Modifikasi). Silakan ATM. 
Semoga bermanfaat. aamiin,” ujar Kepala Sekolah asli 
Bojonegoro itu. (Mul)

SDIT Nurul Fikri Sidoarjo 
“Ngaji” ke Mudipat
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Sobat Arba’a, bantu Ais yang sedang tersesat untuk bisa Kembali 
ke rumahnya, yuk. Sobat Arba’a pilih jalan yang tercepat, ya. 

Semangat membantu Ais, sobat!!
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Sobat Arba’a sembari mengisi waktu luang, yuk kita uji ketelitian mata kita. Gambar berikut sangat 
menantang dan menyenangkan. Sekilas gambar keluarga yang tengah berkebun ini seperti gambar 
lainnya, tapi coba kalian perhatikan, ternyata ada 6 kata tersembunyi di sana. Untuk mempermudah 
kalian, kata tersembunyi di dalam gambar ini adalah “garden, dig, seed, farm, and bloom” Nah, kini 
saatnya kalian untuk mencari di mana saja kata-kata ini disembunyikan. Jika sudah menemukan, coba 
beri tanda, bisa berupa tanda centang, lingkaran atau warna yang berbeda. Selamat mencoba!

http://www.sooperboy.com

Cari Kata Tersembunyi 

dalam Gambar
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Kelas I & II

KUPON KUIS   edisi 56
Nama : .................................................
Kelas : .................................................

I Spy
Wah, ada banyak daun berserakan. Bisakah sobat Arba’a menghitung banyak daun dari 

masing-masing jenis? Sobat Arba’a bisa menuliskan jumlah daunnya di bawah ini ya!

Pemenang Kuis  edisi 55

2. Arkhan Novredlo 
 (II-E Medina)

1. Aisyah Azkiya Wahid 
 (I-C Malaka)

3. Alvaro Ramadhani Sabiq el 
Fathin (I-H Seoul) Arba’a Magazine
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Kelas III & IV

KUPON KUIS   edisi 56
Nama : .................................................
Kelas : .................................................

Count the Shapes

Ada banyak benda-benda di sekitar kita dengan macam-macam bentuk bangun datar. 
Yuk identifikasi jumlah masing-masing bangun datar yang ada pada kotak di bawah ini! 

Sobat Arba’a bisa menuliskan jumlahnya di samping ya!

Pemenang Kuis  edisi 55

2. Kirana Alianzaputri 
 (IV-B Tunis)

1. Raline Azkadina Chantari
 (III-G Doha)

3. Nouval Atha 
 (III-C Beirut)

1. Square = ____________

2. Trapezoid = ____________

3. Rectangle = ____________

4. Circle = ____________

5. Triangle = ____________

6. Rhombus = ____________

7. Hexagon = ____________

8. Octagon = ____________ 
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Kelas V & VI

KUPON KUIS   edisi 56
Nama : .................................................
Kelas : .................................................

Teka-Teki Matematika

Pemenang Kuis  edisi 55

2.  Nasya Zharifa Aulia 
 (VI-C Chicago)

1. M. Arvin Brahmantio 
 (VI-D Los Angeles)

3. Satria Rahman Sudarsana
 (V-A Paris)

Mendatar
2.  Pecahan 1/2 sering disebut juga
4.  1 jam sama dengan .... menit
6.  Salah satu alat untuk mengukur 

panjang
7.  Ibu membuat 72 kue putu. Ibu ingin 

menaruhnya dalam 8 piring secara 
sama rata. Jumlah kue putu setiap 
piring adalah

9.  Pada pukul 06.40 maka jarum 
panjang akan menunjuk ke arah 
angka

Menurun
1.  Sudut yang dibentuk oleh jarum 

oleh pukul 01.00 adalah
2.  4/8 ..... 1/2
3.  Bilangan X terletak di antara 

bilangan 91 dan 93, dikurangi 25 dan 
ditambah 3

5.  Bangun datar yang tidak memiliki 
sudut adalah bangun

8.  Ayah membawa 10 plastik apel. 
Setiap plastik berisi 10 apel. Berapa 
jumlah seluruhnya?
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Mengenal 
Soal Olimpiade Matematika Misbachul Yusroh, S.Pd.

Guru SD Muhammadiyah 4 
Pucang Surabaya

Hai anak pintar, kali ini kita akan mengulas kembali soal olimpiade Matematika. 
Berikut ini beberapa contoh soal, silahkan kalian coba ya! Usahakan tutup dulu 
pembahasannya. Jika sudah dicoba, bandingkan hasil pekerjaan kalian dengan 

solusinya. 
1. Pada Pesta kemenangan olimpiade Matematika SD, semua anak 

mendapatkan permen. Jika setiap anak mendapat 5 permen, akan ada sisa 3 
permen. Jika setiap anak mendapat 6 permen, akan ada kurang 2 permen. Ada 
berapa banyak permen yang tersedia di pesta olimpiade Matematika tersebut?

2. The average of the number 9, 99, 999, 9999, 99999, 999999, 9999999, 99999999, 
and 999999999 is ….

3. Jumlah dua bilangan prima adalah 12.345. Hasil kali kedua bilangan itu adalah ….

Pembahasan:

1. Misalkan banyak anak dalam pesta itu adalah “n”
Berarti, 5 x n + 3 = 6 x n – 2 atau 5n + 3  = 6n – 2 
 6n – 5n  = 3 + 2
  n  = 5
Jadi banyak permen adalah 5 x 5 + 3 = 28

2. Rata-ratanya =
9 + 99 + 999 + …. + 999999999 = 
                             9
9 x (1 + 11 + 111 + …. + 111111111)
                        9
= 123456789

3. Kita lihat bilangan 12.345 adalah bilangan ganjil, berarti salah satu bilangan 
yang dijumlahkan adalah bilangan genap. Bilangan prima yang genap 
hanya 2. Sehingga bilangan prima yang dimaksud adalah 2 dan 12.343. 
Hasil kali kedua bilangan itu adalah 2 x 12.343 = 24.686

Selamat mencoba!
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Bulan, Satelit yang Setia 
Mengelilingi Bumi

Bulan. Tentu tidak asing lagi ya 
buat kita semua. Jika cuaca 
cerah, kita bisa melihatnya di 

langit malam. Bentuknya berubah-
ubah. Kita mengenalnya sebagai 
bulan sabit, bulan separuh, bulan 
bungkuk, dan bulan purnama. Itu 
namanya adalah fase bulan. 

Tahukah kalian mengapa 
terjadi fase bulan? Fase bulan 
terjadi karena tiga hal. Pertama 
karena bulan tidak memiliki 
cahaya sendiri. Bulan tampak 
bersinar karena memantulkan 
cahaya matahari yang diterimanya. 

Penyebab terjadinya 
fase bulan yang kedua adalah 
karena bulan itu bergerak. Bulan 
melakukan tiga gerakan sekaligus, 
yaitu rotasi, revolusi terhadap 
bumi, dan revolusi terhadap 
matahari. Rotasi artinya bulan 
berputar pada porosnya. 
Revolusi terhadap bumi 
artinya bulan bergerak 
mengelilingi bumi. 
Revolusi terhadap 
matahari artinya 
bulan bersama-
sama dengan 
bumi bergerak 
mengelilingi 
matahari.

Faktor ketiga 
penyebab fase bulan 
adalah karena bulan 
berubah posisi. Pergerakan 
bulan mengelilingi bumi 
menyebabkan posisi bulan 
terhadap matahari berubah-ubah. 
Akibatnya cahaya matahari yang 
jatuh di permukaan bulan pun 
berubah-ubah. Saat kedudukan 

bulan searah dengan matahari, 
maka bagian yang menghadap 
bumi adalah bagian yang gelap, 
sehingga bulan tidak terlihat dari 
bumi. Fase ini dinamakan fase 
bulan baru. 

Fase bulan sabit terjadi saat 
posisi bulan terhadap matahari 
membentuk sudut tertentu. 
Hal tersebut menyebabkan 
permukaan bulan yang disinari 
matahari hanya terlihat sebagian 
dari bumi. Sedangkan fase bulan 
purnama terjadi ketika kedudukan 
bulan berlawanan dengan 
matahari. Perubahan fase bulan 
berlangsung selama 29, 5 hari. 
Perjalanan fase bulan digunakan 
sebagai penanggalan hijriah.   

Cahaya bulan tampak lembut 
seolah-olah permukaannya 

halus. Padahal 
sebenarnya 

permukaan 
bulan 

tidak 
rata. 
Ada 

jutaan cekungan di sana. Cekungan 
tersebut terbentuk karena 
benturan-benturan meteorit, yaitu 
batuan ruang angkasa. Benturan-
benturan tersebut bisa terjadi 
karena tidak ada atmosfer yang 
menyelimuti bulan. 

Akibat tidak adanya atmosfer 
di bulan juga menyebabkan suhu 
di bulan dapat berubah dengan 
cepat. Pada sisi terang, suhu bulan 
bisa mencapai 100 oC. Sedangkan 
pada sisi gelap suhunya mencapai 
173 oC di bawah nol. Bunyi pun 
tidak dapat didengar karena tidak 
ada zat perantara. Langit di bulan 
berwarna hitam kelam dan tidak 
ada sikus air.

Jarak antara bulan dan bumi 
adalah 384.000 km. Jarak ini telah 
diatur Allah sebagai jarak yang 
tepat. Jika bulan lebih dekat, 
bulan akan memantulkan cahaya 
yang menyilaukan. Sedangkan 
jika jaraknya lebih jauh bulan 
akan terlihat kecil seperti bintang. 
Begitu juga dengan ukuran bulan. 

Jika bulan lebih besar, cahaya 
yang dipantulkan akan terlalu 
banyak sehingga malam 
menjadi terlalu terang. 
Sebaliknya jika ukurannya 

lebih kecil, bulan akan 
memantulkan sedikit 
cahaya saja. Sungguh 
Maha besar Allah yang 
telah menciptakan 

dan megatur alam 
semesta ini. [*]

Lina HR, S.Si. 
Guru SD Muhammadiyah 4 

Pucang Surabaya
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Kata energi berasal 
dari bahasa Yunani 
kuno: ἐνέργεια, yang 

kemungkinan muncul pertama 
kali dalam karya Aristoteles pada 
abad ke-4 SM. Dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 
energi adalah kemampuan untuk 
melakukan kerja (misalnya untuk 
energi listrik dan mekanika). 
Energi adalah daya (kekuatan) 
yang dapat digunakan untuk 
melakukan berbagai proses 
kegiatan. 

Hukum kekekalan energi yang 
disampaikan oleh Isaac Newton 
adalah bahwa setiap energi di 
bumi ini tidak pernah hilang dari 
kehidupan. Namun, hanya sekadar 
berubah bentuk. Misal, zat cair 
yang bisa membeku, mencair, 
menguap, dan mengembun. Zat 
cair ini sesungguhnya tidak pernah 
berkurang dari kehidupan, hanya 
berubah bentuk.

Hukum kekekalan energi 
“Isaac Newton” ini sebenarnya 
juga berlaku dalam aplikasi 
kehidupan sehari-hari. Di dalam 
tubuh kita sudah tersimpan 
sumber energi yang tak terbatas. 
Setiap energi yang dilepaskan 
oleh tubuh, baik positif maupun 
energi negatif, sesungguhnya 
tidak pernah hilang dari muka 
bumi. Artinya, wujud energi yang 
dipancarkan dari tubuh kita tidak 
akan pernah berubah. Jika tubuh 
kita memancarkan energi negatif, 
maka yang kita pancarkan dan 
yang akan kembali kepada kita 

adalah energi negatif. Demikian 
juga sebaliknya. 

Bentuk energi negatif bisa 
dilihat dari perilaku seseorang. Ada 
beberapa tanda saat energi negatif 
berada pada diri seseorang, di 
antaranya, merasa lelah sepanjang 
hari, merasa stres atau tidak dapat 
mengatasi aktivitas seperti dulu. 
Saat berkomunikasi, lawan bicara 
tidak mengerti apa informasi yang 
sudah sampaikan. Marah kepada 
semua orang yang ditemui. Selain 
itu, intensitas seseorang yang 
mengalami mimpi buruk juga bisa 
menjadi pertanda tingginya energi 
negatif. 

Energi negatif bisa 
berdampak negatif pula pada 
tubuh. Namun, ini bukan sesuatu 
yang tak bisa dikendalikan. 
Dengan latihan intens, energi 
negatif bisa ditransformasikan ke 
dalam sesuatu yang positif. Berikut 
beberapa cara yang bisa dilakukan. 

Pertama, Memahami 
emosi diri. Kenali reaksi tubuh 
akibat emosi yang kita rasakan. 
Seperti detak jantung kencang, 
nafas memburu, telapak tangan 
berkeringat, atau perut melilit. 
Ini biasa disebut dengan 

psikosomatis. Psikosomatis adalah 
penyakit yang melibatkan pikiran 
dan tubuh. Pikiran lah yang 
memengaruhi tubuh, sehingga 
penyakit muncul atau bertambah 
parah. Cara menguranginya adalah 
dengan mengingat hal-hal positif.

Kedua, keep calm. Nasihat 
yang umum diterima. Namun, ini 
bukan nasihat terbaik, sebab sikap 
tenang malah bisa berujung stres. 
Karena memaksakan diri untuk 
rileks saat jantung dan adrenalin 
sedang memompa kencang akan 
jadi pekerjaan sulit. 

Anda hanya perlu 
menerimanya. Kemudian ubah 
rasa itu menjadi sebuah semangat. 
Coba katakan pada diri sendiri, 
“Saya bersemangat.”

Ketiga, Geser pola pikir. 
Cara sukses mentransformasikan 
rasa cemas ke dalam energi positif 
adalah mengubah cara berpikir. 
Penting untuk melatih diri dengan 
memberikan kata-kata positif. 
Misalnya berterima kasih kepada 
tubuh kita karena sudah bekerja 
keras satu hari penuh.

Keempat, membayangkan 
kesuksesan. Saat rasa 
takut, khawatir dan cemas 
datang, manfaatkan untuk 
memvisualisasikan hasil yang 
positif. 

Mari sebarkan energi positif 
di lingkungan sekitar kita, agar 
kesehatan, keberlimpahan 
dan kebahagiaan mengelilingi 
kehidupan kita. (DSP-dari berbagai 
sumber)

Energi Positif

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

Pucang Surabaya
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Revolusi Industri

Sobat Arba’a pernah 
mendengar istilah revolusi 
industri 4.0 atau 5.0, kan? 

Seperti dikutip dari Line Today, 
revolusi industri adalah perubahan 
besar terhadap cara manusia 
dalam mengolah sumber daya 
dan memproduksi barang. Saat 
itu, terjadi perubahan secara 
besar-besaran di bidang pertanian, 
manufaktur, pertambangan, 
transportasi, dan teknologi. 
Perubahan tersebut ikut 
berdampak pada kondisi sosial, 
ekonomi, dan budaya di dunia. 
Seperti apa revolusi industri 1.0 
hingga revolusi industri 5.0? Simak 
penjelasan berikut, ya!

Revolusi Industri 1.0
Berlangsung di abad ke-

18, revolusi ini ditandai dengan 
penemuan mesin uap. Saat itu, 
di negara Inggris, mesin uap 
digunakan sebagai alat tenun 
mekanis pertama yang dapat 
meningkatkan produktivitas 
industri tekstil. Peralatan kerja 
yang awalnya bergantung pada 
tenaga manusia dan hewan 
akhirnya digantikan dengan mesin 
tersebut.

Revolusi Industri 2.0
Industri 2.0 muncul pada awal 

abad-20 berkat penemuan tenaga 
listrik oleh dua orang sekaligus, 
yakni Nikola Tesla dan Thomas Alva 
Edison. Mereka mampu membuat 
sistem kerja listrik sebagai sumber 
penggerak mesin. Ketika industri 
transportasi roda empat mulai 
bingung dengan kesulitan alur 

produksi hingga menjadi mobil 
utuh, mulai ada titik terang.  Lebih 
tepatnya pada tahun 1913, muncul 
sistem conveyor belt yang bisa 
mempercepat proses produksi. 
Saat ini pula pekerja diminta untuk 
mempelajari spesialisasi pekerjaan 
agar skill mereka lebih bernilai.

Revolusi Industri 3.0
Pada revolusi industri 

sebelumnya, manusia masih 
berperan sangat penting dalam 
proses produksi. Namun, manusia 
tidak lagi memegang peranan 
penting di revolusi industri ke-3. 
Produksi dipicu oleh mesin yang 
dapat bergerak dan berpikir secara 
otomatis, yaitu komputer dan 
robot.

Komputer yang telah 
diprogram tersebut adalah mesin 
raksasa sebesar ruang tidur yang 
tidak memiliki RAM dan tidak bisa 
menerima perintah dari manusia 
melalui keyboard. Komputer 
purba tersebut hanya menerima 
perintah melalui pita kertas yang 
membutuhkan daya listrik sangat 
besar, yaitu 8.500 watt.

Namun, kemajuan teknologi 
komputer berkembang luar 
biasa pesat. Komputer pun mulai 
menggantikan banyak manusia 
sebagai operator.

Revolusi Industri 4.0

Revolusi industri 4.0 
menggabungkan teknologi 
otomatisasi dengan teknologi 
siber. Pada awalnya, revolusi 
industri ini sudah dicetuskan pada 
tahun 2000-2005 ketika internet 

mulai berkembang serta memiliki 
kecepatan tinggi. Namun saat 
sistem internet mulai merambah 
semua produk, pelayanan 
masyarakat, nama revolusi industri 
4.0 semakin besar. 

Memang industri 4.0 
membuat sistem otomatis semakin 
dikenal dan diterapkan di berbagai 
industri. Sehingga, mulai banyak 
pekerjaan yang hilang. 

Revolusi Industri 5.0
konsep industri 5.0 mulai 

perlahan-lahan diperkenalkan. 
Ketika industri 4.0 fokus dengan 
perkembangan internet, industri 
5.0 lebih melihat kebangkitan 
society. Industri 5.0 sudah 
diumumkan terlebih dahulu 
di Jepang. Konsep industri ini 
ingin fokus kepada kombinasi 
pemberdayaan manusia, 
teknologi, dan data. Jadi 
kesejahteraan masyarakat bisa 
lebih terasa daripada hanya 
berbicara mengenai teknologi saja. 

Untuk di Indonesia sendiri, 
sudah ada beberapa perusahaan 
yang menjalankan konsep ini, 
yakni perusahaan ojek online dan 
penggalangan dana.(*)

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

Surabaya
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Masjid adalah tempat ibadah 
umat Islam. Saat ini banyak 
masjid yang dibangun 

dengan desain megah dan indah. 
Pada umumnya, bangunan suci ini 
dibangun ditempat yang mudah 
diakses oleh masyarakat dengan 
keunikan masing-masing. Kali ini, 
Arba’a akan menyajikan informasi 
mengenai masjid yang indah dan 
megah. Salah satu keunikannya 
adalah lokasinya yang dikelilingi 
hutan. Nah menarik bukan?

Masjid ini sempat viral di 
media social. Sejumlah foto yang 
beredar, tampak masjid tersebut 
berwarna kuning keemasan 
dicampur warna putih. Bentuknya 
juga terlihat megah dengan 
beberapa pilar menyangga. 
Masjid tersebut berlokasi di Dusun 
Langkoa, Desa Bontoloe, Kecamatan 
Bontolempangang, Kabupaten 
Gowa, Sulawesi Selatan. Berada di 
ujung perkampungan tepatnya di 
kaki Gunung Lompobattang. Lokasi 
masjid bisa ditempuh dengan waktu 
tiga jam dari Kota Makassar dan 
harus melewati perkampungan 
penduduk serta tebing bekas 
longsoran yang melanda Kabupaten 
Gowa. Jalan menuju masjid dapat 
dilewati dengan kendaraan roda 
empat setelah melewati rimbunan 
pohon pinus.  

Masjid itu dibangun oleh pria 
kelahiran Makassar yang memiliki 
berbagai usaha di sejumlah 
daerah di Papua. Warga sekitar 
memanggilnya dengan sapaan Pak 
Puang. Masjid dibangun di tengah 
lahan seluas 5 hektar yang dibeli 

pada tahun 2009. Disekelilingnya 
terdapat banyak pepohonan dan 
kebun kopi. Awal lahan tersebut 
dibeli terdapat sebuah batu 
raksasa yang sering dikunjungi 
oleh warga sekitar. Warga sering 
memberikan sesajen lantaran 
warga menganggap bahwa lahan 
ini adalah lahan keramat. Kegiatan 
yang menjurus pada perbuatan 
syirik ini menimbulkan keprihatinan 
dari pemilik lahan. Hingga suatu saat 
pemilik lahan melakukan ibadah di 
Tanah Suci dan mendapatkan ide 
untuk membangun sebuah masjid 
yang konstruksinya nyaris sama 
dengan salah satu masjid di Timur 
Tengah.

Sesampainya di Indonesia, ide 
tersebut diwujudkan. Berdirinya 
masjid dengan 12 kubah ini tidak 
semudah membalikkan telapak 
tangan. Sebelum masjid dibangun, 
Pak Puang meminta warga 
sekitar untuk menghancurkan 
batu besar yang akan dijadikan 
tempat berdirinya masjid. Namun, 
penduduk desa tidak ada yang 
berani karena batu tersebut 
dianggap keramat. Karena tidak ada 
penduduk sekitar yang berani 
menghancurkan batu besar itu 
akhirnya pemilik lahan yang 
sekaligus juragan kopi itu 
terpaksa mendatangkan 
penduduk atau 
masyarakat Papua untuk 
menghancurkan batu 
itu. Pecahan batu besar 
tersebut kemudian 

dimanfaatkan menjadi pondasi 
bangunan masjid. Hancurnya batu 
besar yang dikeramatkan sekaligus 
menjadi akhir dari ritual syirik yang 
telah biasa dilakukan.

Masyarakat senang dengan 
berdirinya masjid megah di tengah-
tengah mereka. Hal ini disebabkan 
pemilik lahan mempekerjakan 
warga sekitar yang digaji setiap 
minggu untuk mengelola masjid 
dan membersihkan kebun dan hasil 
kebunnya dinikmati oleh warga 
sendiri. Para karyawan juga dapat 
melaksanakan shalat berjamaah 
di masjid tersebut. Selain itu, 
pemiliknya juga sangat dermawan. 
Ketika pemilik datang dan 
melaksanakan shalat jumat, para 
jamaah mendapatkan amplop yang 
dibagikan pengusaha kopi tersebut. 

Selain untuk shalat berjamaah, 
masjid ini juga digunakan untuk 
kegiatan keagaman misalnya 
mengaji anak-anak TPA. Saat ini 
masjid yang megah ini belum ada 
namanya karena pembangunan 
masjid belum selesai sepenuhnya. 
Mari kita doakan semoga 
masjid megah ini segera selesai 
pembangunannya. (Whd)

Masjid Megah di Tengah Hutan
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Asal Mula Kota Cianjur

Konon, dahulu terdapat seorang lelaki yang 
sangat kaya di daerah Jawa Barat. Sawah dan 
ladang di desanya adalah miliknya. Penduduk 

desa hanya menjadi buruh tani penggarap sawah. 
Orang kaya itu dijuluki Pak Kikir karena kekikirannya. 
Pak kikr tidak pandang bulu, terhadap anak lelaki 
satu-satunya pun dia sangat pelit. Untunglah sifat 
kikir itu tidak menular pada anak lelakinya. Anak Pak 
Kikir berwatak baik. Tanpa sepengetahuan ayahnya, 
dia sering membantu tetangganya yang kesusahan.

Menurut anggapan dan kepercayaan masyarakat 
desa itu, jika menginginkan hasil panen yang baik 
dan melimpah maka harus diadakan pesta syukuran. 
Pak Kikir terpaksa mengadakan acara tasyakuran dan 
semua warga desa diundang. 

”Huh!! Sudah 
berani mengundang 
orang ternyata tidak 
menyediakan makanan, 
sungguh keterlaluan, 
buat apa hartanya yang 
segudang!” gerutu seorang tetangga.

”Tuhan tidak akan memberikan berkah pada 
hartanya yang banyak itu,” sambung yang lain.

Demikianlah pergunjingan dan sumpah serapah 
dari orang-orang miskin mewarnai pesta tasyakuran 
yang diadakan Pak Kikir.

Saat tasyakuran berlangsung, tiba-tiba datanglah 
seorang nenek tua renta yang meminta sedekah pada 
Pak Kikir. 

“Tuan, berilah saya sedekah, walau hanya 
dengan sesuap nasi,” rintih nenek tua. 

”Apa? sedekah? Kau kira untuk menanak nasi 
tidak diperlukan jerih payah, hah?” 
”Berilah saya sedikit saja dari harta tuan yang 
berlimpah ruah itu??” 
”Tidak! Cepat pergi dari sini, kalau tidak aku akan 
suruh tukang pukulku untuk meghajarmu!!”

Nenek itu nampak mengeluarkan air mata. 
Melihat kejadian itu, putra Pak Kikir sangat sedih. 
Diam-diam dia mengambil jatah makan siangnya, 
lalu dikejarnya nenek yang sudah sampai di ujung 
desanya itu, diberikannya makanan itu kepada si 
nenek.

Nenek itu merasa bergembira. ”Sungguh baik 
engkau nak, semoga kelak hidupmu menjadi mulia.”

Setelah anak muda itu pergi, si nenek 
melanjutkan perjalanannya. Sampailah dia di sebuah 
bukit. Nenek berhenti sejenak. Dilihatnya rumah 
milik Pak Kikir yang palling besar dan megah di desa 
itu. Sementara penduduk sekelilingnya menderita 
katrena ketamakan Pak Kikir. Melihat kelakukan Pak 

Ika Lukita, SS
Guru SD Muhammadiyah 4 

Pucang Surabaya
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Kikir itu, si nenek marah dan berkata,  ”Ingat-ingatlah, 
Pak Kikir! Keserakahanmu akan menenggelamkan 
dirimu sendiri. Tuhan akan menimpakan hukuman 
kepadamu.”

Nenek itu menancapkan tongkatnya di tanah, 
lalu dicabutnya lagi. Dari lubang tancapan itu 
memancar air yang sangat deras. Makin lama air itu 
makin besar dan menuju ke desa.

“Banjir!” “Banjirrr!!!!!” teriak orang-orang desa 
yang mulai panik melihat datangnya air bah dari 
lembah itu.

Anak Pak Kikir segera menganjurkan orang-
orang agar segera meninggalkan desa, “Cepat 

tinggalkan desa ini! Larilah ke atas bukit yang aman!”
“Tapi sawah dan ternak kita bagaimana?”
“Kalian pilih harta atau jiwa? Sudah tidak ada 

waktu untuk membawa harta lagi.”
Anak Pak Kikir yang bijak itu terus berteriak-

teriak mengingatkan penduduk desa. Ia juga 
membujuk ayahnya agar segera keluar rumah.

”Ayah cepat tinggalkan rumah ini! Kita harus 
segera menyelamatkan diri!”

”Apa? Lari begitu saja. Tidak!! Aku harus 
mengambil peti hartaku yang kusimpan di dalam 
tanan dulu.”

Anak Pak Kikir segera berlari menyelamatkan 
diri, sementara Pak Kikir terus mengumpulkan 
harta bendanya. Dia terlambat menyelamatkan diri. 
Akhirnya tenggelam dalam arus air bah.

Sebagian besar penduduk desa termasuk putra 
Pak Kikir selamat. Mereka sedih melihat desanya 
tenggelam. Kemudian mereka memutuskan untuk 
mencari daerah baru. Mereka mengangkat anak Pak 
Kikir sebagai pemimpin desa yang baru.

Putra Pak Kikir lalu menganjurkan penduduk 
untuk mengolah tanah yang telah dibagi rata. 
Pimpinan desa baru itu mengajari penduduk 
menanam padi dan bagaimana mengairi sawah 
dengan baik. Desa itu kemudian disebut Desa 
Anjuran, penduduk desa selalu mematuhi anjuran 
pemimpinnya.

Kemudian desa itu berkembang menjadi kota 
kecil yang disebut Cianjur. Ci berarti air. Cianjur 
berarti daerah yang cukup mengandung air. Anjuran 
pemimpin desa dijadikan pedoman para petani dalam 
mengolah sawah, maka sampai sekarang ini beras 
Cianjur dikenal sangat enak dan gurih.

Pesan moral dari kisah di atas adalah tetaplah 
berbuat baik dan gemar membantu. Janganlah pelit 
berbagi dengan sesama, karena sesungguhnya harta 
adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah.

Pesan Moral:
Tetaplah berbuat baik dan gemar 

membantu. Janganlah pelit 
berbagi dengan sesama, karena 

sesungguhnya harta adalah milik 
Allah dan akan kembali kepada Allah.
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Tazkiyatun Nafsi El Hawa, SS.
Guru SD Muhammadiyah 4

Pucang Surabaya

Apa kabar Sobat Arba’a? Kalian suka membaca buku kan? Sudah 
berapa buku yang kalian baca selama belajar daring (BDR)?  Nah, kali 
ini yuk kita berkreasi membuat pembatas buku dari kertas origami! 

Alat dan Bahan:
•	 Kertas origami
•	 Lem
•	 Gunting 
•	 Spidol 

Cara membuat:
Untuk membuat bentuk dasar origami, ikuti langkah-langkah berikut ya....

Setelah origami pembatas buku jadi, kita bisa menghiasnya agar lebih menarik lho.... 
Seperti ini contohnya. 

Mudah sekali kan membuatnya. Selamat berkreasi ya Sobat! [*]

Origami
Pembatas Buku
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Matahari yang cerah mulai 
menembus gorden 
kamar Amira, Amira 

juga dibangunkan dengan alarm 
HP yang disetel bundanya tadi 
malam, suaranya cukup keras 
membuatnya tak segan-segan 
bangkit dari tempat tidur.

“Hoam.. Ini sudah jam 5 pagi, 
aku harus bangun,” ujar Amira 
dengan semangat. 

Amira langsung 
menuju kamar mandi dan 
wudhu untuk shalat Shubuh. 
”Amira, kamu sudah selesai 
sholat, Nak?” tanya Bunda 
sambil memandang Chimi, 
kucing Amira. 

”Sudah Bun, Amira pergi 
mandi dulu ya, Amira hari ini ada 
online class.”

”Bunda tinggal masak dulu 
ya,” ujar Bunda sambil tersenyum, 
Amira pun pergi mandi.

“Bunda, Ayah mana?” tanya 
Amira sambil makan roti bakar 
buatan Bunda.

 “Ayah sedang kerja di kamar 
Bunda tuh. Kan Ayah bekerja 
di rumah.” Ujar Bunda sambil 
menyuci piring. 

“Oh begitu, wah, ini sudah 
jam setengah tujuh. Amira ke 
kamar dulu ya, mau online class.” 
Ucap Amira langsung naik ke 
kamar, Amira segera membuka 
laptopnya dan langsung menuju 

aplikasi Zoom, dan mulai 
online class. 

Tiba-tiba, Bunda 
menghampiri Amira 
sambil membawa 

nampan yang isinya burger 
buatan Bunda dan jus 
leci. “Amira, ini bekalnya, 

dimakan ya, sebagai 
energi saat belajar.” “Terima 

kasih Bunda, Amira sekolah dulu 
ya.” Ucap Amira dan memulai 
sekolahnya, tidak lama kemudian, 
Bu Elis, guru Tematik, sudah 
datang. 

“Selamat pagi, murid-murid, 
mari kita mulaikan kelas dengan 
do’a, berdoa dimulai” Ujar Bu Elis. 
Setelah berdoa, mulai pelajaran 

Amira Rindu Sekolah Delisha Aquilla Putri (IV-E Tripoli)
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PKN, Amira pun belajar dengan 
sungguh-sungguh.

Amira yang sedang belajar 
itu dikagetkan dengan eongan 
kucing kecilnya. “Chimi, kamu 
tidak boleh menggangguku dulu, 
kamu tidur dulu ya,” ujar Amira 
sambil membawa kucingnya ke 
kandangnya. 

Setelah pelajaran PKN telah 
selesai, anak-anak diperbolehkan 
untuk makan atau istirahat, Amira 
memilih makan bekal dari bunda. 
“Kok tiba-tiba kepikiran sekolahku 
ya? Aku rindu dengan sekolah. 
Kapan ya aku bisa sekolah?” batin 
Amira.

       Sekarang sudah pukul 
11.50 Amira sudah selesai sekolah, 
ia langsung ganti baju dan 
berbaring di tempat tidurnya. Ia 
sangat merindukan sekolahnya, 
ia ingat saat dia bersama teman-
temannya tur sekolah ke kebun 
bibit. “Kapan ya bisa sekolah lagi, 
aku rindu dengan sekolah dan 
teman-temanku.” 

“Daripada sedih, aku belajar 
saja deh, besok kan ada pelajaran 
IPA, aku harus mempersiapkan 
diri,” ujarnya. Ia langsung 
mengambil buku IPA dan mulai 
belajar. Bunda yang melihatnya 
tersenyum kecil. “Walaupun tak 
dapat belajar di sekolah, kamu 
tetap rajin, pertahankan ya, Nak!” 
batin Bunda.

 “Yes, sudah selesai,” ujar 
Amira dengan senang, tapi 

ia masih kepikiran soal 
sekolah, ia berusaha 

melupakannya dan fokus belajar. 
Saat asyik menonton TV sambil 
membelai Chimi, tiba-tiba, ada 
SMS masuk dari HP. Ternyata itu 
SMS dari Bunda. 

“Amira, Bunda dapat info di 
grup WA kelas, katanya ada PR 
Bahasa Indonesia halaman 98, 
dan Bahasa Jawa halaman 42, 
dikerjakan ya Nak, semangat!”

Amira merasa senang dan 
ia langsung bangkit dari tempat 
tidur untuk mengerjakan PR-nya. 
Menurut Amira Matematika, IPS, 
dan Bahasa Indonesia adalah ilmu 
kesukaannya yang tidak sulit dan 
menyenangkan. Ia mengerjakan 
PR-nya dengan baik dan bahagia, 
ia juga berdoa agar Korona cepat 

berakhir. 
Usai mengerjakan PR, tak lupa 

ia kirimkan tugas itu ke Bundanya 
terlebih dahulu. “Bunda, ini tugas-
tugas Amira sudah dikerjakan. 
Minta tolong disetor ke Bu Elis ya 
Bunda.”

Kemudian Amira istirahat 
siang karena cukup mengantuk. 
Tapi sebelum tidur, ia berdoa lagi 
agar Korona cepat hilang. “Ya Allah, 
semoga Korona cepat berakhir. 
Aku pingin cepat-cepat sekolah, 
ketemu teman-teman di sekolah. 
Aku Rindu Sekolahku, semoga kita 
cepat bertemu. amiin.” batin Amira 
sambil tersenyum.[*] 
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Hari masih gelap, tepatnya 
pada pukul 02.30 Annisa 
yang masih terlelap karena 

tidurnya terlalu larut. Tidak lama 
kemudian terlihat Mama Annisa 
yang sedang menyiapkan makanan 
masuk ke kamar putrinya untuk 
membangunkan.

”Annisa ayo bangun nak! Ini 
sudah jam 02.30, sebaiknya kamu 
cepat bangun. Kan kamu akan 
berpuasa sunnah hari Senin, jadi 
baiknya makan sahur dulu yuk!” ajak 
Mama. 

Annisa menggeliat sebentar 
menghilangkan rasa kantuk 
kemudian langsung bangun dari 
tempat tidurnya. Mama kembali ke 
dapur untuk menyiapkan makan 
untuk sahur. Pukul 03.05, Annisa 
belum juga ke ruang makan. 
Mama curiga Annisa tidur lagi, 
sehingga mamanya menuju kamar 
Annisa dan saat membuka pintu 
kamar, mama terkejut. Ternyata 
Annisa sedang shalat. Hati mama 
sangat damai melihat Annisa shalat 
malam.

Di ruang makan mama 
bertanya, ”Annisa, tadi mama kira 
tidur lagi kok tidak segera turun. Tadi 
shalat apa Nak?”

Annisa tersenyum menjawab, 
”Tadi aku langsung berwudhu untuk 
shalat Tahajud dulu Ma”. 

”Alhamdulillah, Mama senang. 
Jika kamu shalat tahajud, jangan 
lupa berdoa kepada Allah apa yang 
kamu inginkan. Insya Allah akan 
dikabulkan”, kata              mama 
menasehati. 

”Iya Ma, Insya Allah.” jawab 

Annisa sambil melanjutkan makan 
sahur.

Sambil menunggu adzan 
subuh, Annisa memberi makan 
Annesa kucingnya. Ia sangat sayang 
dan merawat dengan ikhlas. Annisa 
tahu, kewajibannya terhadap 
makhluk hidup terutama hewan 
peliharaan adalah memberi makan 
minum, vitamin, dan merawatnya 
dengan baik seperti diajarkan oleh 
Ustadzah Sulis, gurunya.

Adzan Shubuh sudah 
berkumandang pertanda sudah 

waktunya sholat subuh. Keluarga 
Annisa langsung shalat berjama’ah. 
Setelah itu Annisa langsung mandi 
lalu memakai seragam yang rapi. 
Hari ini Annisa sangat bersemangat 
sekali dan tidak sabar untuk sampai 
di sekolah setelah berbulan-bulan 
hanya sekolah di rumah saja karena 
Pandemi Covid-19. Kata wali 
kelasnya ada kejutan baru di sekolah 
kesayangannya itu.

”Wah anak Mama cantik dan 
rapi sekali. Memang ada apa ini? Kan 
juga masih pagi,” tanya mama heran.

”Jadi begini Mama, kan ini 
hari pertama aku masuk sekolah 
dan Ustazah Nurul saat zoom 
bercerita bahwa ada gedung baru 
di sekolahku, Ma. Namanya itu The 
Ahmad Dahlan Plaza”, jawab Annisa 
sangat gembira.

Pukul 05.30 Annisa dijemput 
Pak Afandi supir antar jemputnya 
(anjem) yang sudah lama juga tidak 
bertemu. Annisa adalah murid 
kelas V di SD Muhammadiyah 
4 Pucang Surabaya. Sampai 
sekolahan Annisa menaruh tas di 
kelas, kemudian menuju lapangan 
bersiap untuk upacara. Annisa jadi 
teringat perkenalannya dengan Siti, 
sahabatnya. Saat itu mereka sedang 
upacara bendera di lapangan. Tiba-
tiba Siti tidak sengaja terdorong 
teman yang berada di belakang Siti.

”Awww.... sakit tau. Kamu itu 
lihat-lihat dong!” teriak Siti kesakitan. 

Teman yang di belakang 
meminta maaf tapi Siti masih 
jengkel. Annisa di depan Siti 
menolong dan membawa ke UKS. 
”Yuk aku antar ke UKS saja ya!” kata 

Annisa Murid Mudipat
Syakirahasna Anindita (V-F Viena)
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Annisa mengkhiri perdebatan. UKS 
Mudipat sungguh bagus, gurunya 
baik-baik, dan obatnya lengkap. 
Annisa tersenyum mengingat itu.

Setelah upacara bendera 
selesai mereka langsung masuk 
kelas dan mengawali pembelajaran 
dengan membaca do’a dan janji 
pelajar Muhammadiyah. Setelah 
selesai berdo’a mereka bersiap 
menerima pelajaran dari Ustadzah 
Anita, guru Bahasa Indonesia dan 
juga wali kelas V-F.

Hari ini masih belum ada 
pelajaran dan karena sudah lama 
tidak sekolah jadi kita bergantian 
untuk berkunjung ke gedung dan 
juga beberapa tempat baru yang 
berubah. Anak-anak pun langsung 
gembira. Tiba saatnya giliran kelas 
Annisa yang ke gedung itu, semua 
anak ikut karena sangat penasaran 
dan gembira. 

Saat pulang sekolah Annisa 
dijemput oleh mamanya karena 
langsung mau diajak makan siang. 
Annisa masuk mobil dan ia terkejut 
karena adiknya yang bernama 
Zazkia tidak mengenakan jilbab, 
memakai rok mini, dan bando rusa. 
Dengan tegasnya Annisa sebagai  
kakak mengingatkan adiknya itu.

”Zazkia kenapa kamu tidak 
memakai jilbab, memakai rok mini, 
dan bando rusa?”, tanya Annisa. 

”Kan ia anak kecil biarkan saja 

tidak apa-apa kan?” tanya Mama 
balik

”Mama juga kok pakai jilbab 
cuman diikat di leher itu tidak 
menutup aurat namanya di surat 
An-Nur ayat 31 ada perintah Allah 
yang artinya hendaklah mereka 
menahan pandangannya, dan 
kemaluannya, dan janganlah mereka 
menampakkan perhiasannya, 
kecuali yang (biasa) nampak dari 
padanya. Dan hendaklah mereka 
menutupkan kain jilbab ke dadanya” 
jelas Annisa dengan sedih. 

Mamanya diam, kemudian 
menyadari kesalahannya. 
”Iya sayang, maafkan Mama 
ya. Terimakasih, kamu sudah 
mengingatkan Mama,” kata Mama.

Mereka pun kembali pulang. 
Sesampainya di rumah, Annisa 
segera ganti baju dan mencarikan 
jilbab dan baju gamis untuk Zazkia 
karena dia juga sudah berumur 7 
tahun, jadi harus menutup auratnya.

Setelah mereka berganti 
baju, mereka segera berangkat ke 
restoran seperti rencana mama 
tadi.  Sebenarnya hari ini hari ulang 
tahunnya Annisa yang ke-10, tapi 
untung Annisa tidak ingat. 

Di restoran, Annisa kaget 
karena Mamanya menyiapkan 
kejutan untuk ulang tahunnya. 
Ada kue tart dan lilin berjumlah 
10 yang dinyalakan, Mama minta 

Annisa meniupnya. Annisa sedikit 
kecewa karena di dalam agama 
Islam tidak diperbolehkan adanya 
perayaan ulang tahun. Namun 
Annisa tidak ingin membuat Mama 
kecewa. Ia tidak meniup lilin tapi 
langsung mematikan saja dan 
langsung mereka berempat makan 
bersama.

Sampai rumah Annisa 
menemui mama papanya. “Ma, 
Pa, terimakasih atas kejutan 
ulang tahunku tapi ini tidak 
diperbolehkan dalam Islam, cukup 
dido’akan saja dan makan bersama 
keluarga. Rasulullah bersabda, 
yang artinya Barangsiapa yang 
melakukan amal (ibadah) yang 
bukan berasal dari (ajaran) kami, 
maka amal tersebut tertolak. (HR. 
Muslim no 1718). Begitu menurut 
Ustadzah Lilik, Ma,” jelas Annisa lagi 
yang menjelaskan hukum-hukum 
Islam yang diperoleh dari guru 
Akidahnya.

“Baiklah Annisa, Mama hanya 
ingin kamu bahagia”, kata Mama 
dengan perasaan sedih.

“Alhamdulillah ya Ma, kita 
sudah menyekolahkan anak 
kita di Mudipat, sehingga dapat 
ilmu agama yang banyak dan 
bermanfaat. Papa dan Mama juga 
Zazkia banyak belajar dari kamu. 
Maklum kami dulu hanya sekolah 
biasa yang pendidikan agamanya 
juga sangat sedikit sekali. Annisa 
pesan kami ilmu yang baik akan 
bermanfaat jika terus diamalkan dan 
dilaksanakan. Kamu sudah banyak 
melaksanakan juga mau menasehati 
kami, semoga menjadi amal yang 
terus terjaga ya, Nak. Semoga kelak 
nanti kita dapat berkumpul bersama 
golongan orang mukmin, amiin,” 
kata  Papa. 

“Amiin Yaa Rabbal 
Alamiin....”ucap mereka bersama-
sama dengan rasa bahagia. [*]
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Pada suatu hari di rumah 
Lina ada keributan. 
Ternyata mama Lina sedang 

membangunkan Lina. “Linaaaa, 
kamu ini ndak bangun bangun 
dari tadi. Sudah jam berapa 
ini?!” teriak mama Lina. Lina pun 
bangun dan menengok jam yg 
ada di sebelahnya. Lina pun kaget. 
“Waduuh, sudah jam tujuh! Nanti 
bisa telat sekolah,” teriak Lina sabil 
berlari mengambil seragam karena 
mengira dirinya terlambat sekolah. 
Mama pun memandang Lina 
sambil keheranan. Padahal hari ini 
libur karena ada virus corona. 

Mama pun akhirnya 
memberitahu Lina, “Lina, hari 
ini libur, Nak. Mama tadi lupa 
ngingatkan kamu.” Lina pun 
mendengus, “Huh! Tadi 
kan mama suruh Lina 
bangun biar gak telat 
sekolah. Sekarang 
malah diberitahu kalau 
sekolahnya libur! 
Ganggu aja padahal 
lagi enak tidur!”

 “Iya, Nak. 
Maafkan mama, 
ya. Mama lupa 
kalau hari ini 
libur. Hehehe.”

“Ya udah aku 

tidur lagi ya, Ma.” 
“Eittss. Kamu kan belum 

mandi! Masak mau tidur lagi?”
“ Hm... Ya sudah aku mau 

mandi, deh.” 
Akhirnya Lina pun mandi. 

Setelah mandi, Lina beranjak ke 
kamarnya untuk bermain gawai. 
Mama Lina pun mencari Lina yg 
menghilang. “Linaaa, kamu di 
mana? Ayo makan dulu,” panggil 
mama. Lina pun menjawab, “Iya, 

Ma.” Lina langsung menaruh HP-
nya di meja belajar dan beranjak 
ke meja makan. 

Di meja makan ada ayah, 
adik Lina, Rayhan, dan mamanya. 
Ayah pun memulai pembicaraan 
dengan Lina, “Nak, mulai hari ini 
dan seterusnya, kamu belajar 
online sama Rayhan.” 

Rayhan menjawab duluan, 
“Iya, Yah.”

 “Hah!!! Belajar online?” Lina 
kaget

 “Iya, Nak. Karena kita harus di 
rumah aja untuk sementara waktu,”  
terang ayah Lina.

“Aku kan nggak punya kontak 
guruku untuk komunikasi, Yah.” 

“Nanti ibu kasih, Nak,” 
jawab ibu menenangkan 
sambil menuang sayur ke 

piring Lina.
Lina dan keluarganya 

melanjutkan makan. 
Setelah makan, Lina 
beranjak ke tempat 

cuci piring untuk 
mencuci piring 

yang dia 
gunakan 
tadi. Sambil 
mencuci 

piring, Lina 
heran dengan 

Tak Lagi Pilih-Pilih 
Makanan Rafif Ahmad Rabbani (III-D Damascus)
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pakaian ayahnya. Dia pun 
bertanya,  “Yah, kenapa ayah nggak 
pakai baju kantor? Kan ayah mau 
kerja?” 

“Oh, iya, Nak. Ayah hari ini 
kerja dari rumah. Jadi ayah tidak 
usah memakai baju kantor untuk 
sementara.” 

“Ooo, begitu. Horee!” sorak 
Lina girang.

Sehabis mencuci piring Lina 
pun belajar bersama adiknya, 
Rayhan. Seperti yang mama 
bilang, hari ini belajar online secara 
jarak jauh. Rayhan memakai laptop 
dan Lina memakai HP. Semua pun 
tenang mendengarkan gurunya 
menjelaskan pembelajaran.

Beberapa jam kemudian, 
pembelajaran pun usai. “Mamaaa, 
where are you?” seru lina. Mama 
menjawab “Di sini, Nak. Sudah 
selesai sekolahnya?” 

“Sudah, Ma. Cepet ya 
sekolahnya, Ma. Enaaak. 

Sebelumnya kan sampai sore 
sekarang sampai jam 11 jadi bisa 
istirahat ya, Ma.” 

“Iya dong. Jangan banyak 
main ya.”

 “Ma. Sebenarnya virus Korona 
itu apa sih? Kok tiba-tiba aja 
datangnya?” 

“Nak, virus korona itu virus yg 
mematikan. Bisa bikin meninggal 
lho!” 

“Hah, meninggal? Wah, 
berarti harus hati-hati sama virus 
ini ya, Ma?!”

 “Kalau kena virus Korona 
tandanya apa Ma?”

“Cirinya ya sesak nafas, batuk, 
demam gitu.”

“Oooo, begitu ya?” 
“Kalau ingin tidak tertular 

virus korona kita harus rajin cuci 
tangan, pakai masker saat keluar 
rumah dan makan makanan 
bergizi dan tepat waktu agar 
tubuh sehat dan tak mudah 

dijangkiti virus.” 
“Hm.. Padahal aku sering 

malas makan nih, Ma. Sayur, buah 
pun nggak suka.”

“Nah, berarti kini saatnya 
kamu suka semua makanan 
bergizi. Biar korona nggak mau 
deketin kamu.”

“Hm, gitu ya. Ya sudah deh. 
Aku mau makan banyak dan 
bergizi deh, Ma.”

“Ok, Nak. Mama siapkan 
makanan bergizi tiap saat  buat 
kamu.”

 “Ok, Ma! Siap laksanakan.” 
Mama menyiapkan makanan 

dengan riang karena kini Lina 
mau makan sayur, buah, dan 
makanan bergizi lainnya. Lina pun 
tak lagi pilih-pilih makanan. Yang 
dulunya hanya suka makanan 
siap saji atau nasi dan kerupuk 
saja, sekarang Lina suka semua 
makanan sehat agar terhindar 
dari virus jahat.[*]
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Merah Putih Kebanggaanku
Favian Ghani Permana (V-G London)

Aku ingin menjadi pemain bola dunia
Menggiring bola dengan indah dan bervariasi
Menggiring ke kanan, ke kiri, maju, mundur, dan 
berputar
Melewati pemain lawan tanpa henti dan letih

Aku ingin mengenakan baju merah putih
Mencetak skor meraih prestasi
Tanpa lelah meraih mimpi
Menjadi kebanggaan Indonesia

Apa Kabar Kawanku?
Daffa Haidar (IV-B Tunis)

Halo temanku
Halo Ibu guruku
Apa kalian tidak rindu padaku?

Bangku mulai berdebu
Ruang kelas tampak sayu
Sekolah tempat kita menimba ilmu
Kini taka da canda tawa bersamamu

Sejenak Allah memisahkan kita
Semoga suatu saat kita bisa berjumpa
Tak lupa saling berdoa
Agar kita tetap baik-baik saja
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Terima Kasih Guruku
 Aluna Kyrana Larasati (IV-E Tripoli)

Ketika aku masuk sekolah
Aku bagai selembar kertas kosong
Tawaku, riangku kau hadapi dengan sabar
Tanpa bimbinganmu 
Aku seperti jalan tanpa arah

Guru, engkau datang menuntunku
Tak henti kau membimbingku dengan ikhlas
Terima kasih guru atas semua
Ilmu yang engkau berikan

Astronot
Oleh: Raditya Ramadhani R (V-G London)

Malam yang indah penuh doa
Kumenatap langit tak berujung
Langit tinggi menjulang jauh

Di luar batas memandang
Bertaburan kilauan bintang 
Menghiasi malam
Ingin rasanya aku pergi ke sana
Melihat tata surya dengan mata ini

Jika aku dewasa
Aku ingin menjadi astronot
Dengan roket super cepat
Menembus awan dan langit
Mengetahui tentang tata surya ciptaan Allah.
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Radeef Ghifary Afrizal (I-H Soul)

Kinara Nayla Dewi (I-F Abu Dhabi)

Nadya Zafira Arrahman (IV-Cape Town)

Asyraf Ahmad Zidane (II-D Mumbai)

Arba’a Magazine
Edisi 56 | Maret 202168

Karya Siswa
GAMBAR



Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Hai sabahat Arba’a namaku Mizar Arrayyan Himawan. Aku biasa di 
panggil Mizar. Asal sekolahku SDIT Dian Didaktika Depok. Aku lahir di 
Surabaya, pada 10 September 2012. Aku senang  mendapatkan teman-
teman baru di Kelas II-G Canberra, meskipun kita hanya bertemu di kelas 
zoom meeting. Aku mempunyai hobi berenang dan bersepeda. Cita - cita 
ku ingin menjadi youtuber.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Hai sahabat Arba’a perkenalkan saya Arkanevo Alenzo Aliando Nugroho, 
kalian bisa memanggilku Arkan. Kota Sidoarjo adalah tempat lahirku, tepatnya 
tanggal 07 Juli 2014. Sekarang saya kelas I-G Sidney. Saya mempunyai hobi 
olahraga dan menggambar. Jika besar nanti saya bercita-cita menjadi seorang 
Pilot. Saya senang sistem belajar dan mengajar Mudipat sangat interaktif dan 
informatif. 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dear sahabat Arba’a, perkenalkan namaku Azzaki Azka Fikri. Aku biasa 
dipanggil Azka. Aku lahir di Bengkulu pada 2 Oktober 2011. Aku suka makan 
dan nonton. Sekolah asalku adalah SDIT Iqra’ I Bengkulu. Saya senang saat 
ini bisa bergabung di kelas III-B Kuwait meski hanya lewat daring. Cita-cita 
ku jika sudah besar ingin menjadi dokter supaya bisa menolong orang sakit.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Perkenalkan namaku Ahmad Bahaq (III-G Doha) kalian bisa memanggilku 
Aak. Aku lahir di kota Surabaya. Aku sekarang tinggal di JL. Rungkut 
Barata X no.7 Surabaya. Aku pindahan dari  Kojinmachi Elementary School 
Hiroshima Jepang. Aku punya hobi berenang. Saya senang sekali bisa 
sekolah di SD Muhammadiyah 4 Surabaya. Awalnya saya takut, khawatir 
tidak dapat beradaptasi dengan baik karena kekurangan saya dalam 
beberapa hal. Namun pengalaman pertama saya belajar secara online di 
sini sangat seru. Ustadzah Lina Herlina, guru kelasku selalu memotivasiku 
untuk berani tampil di depan teman teman. Teman-teman pun dapat 
menerima saya dengan baik. Semoga saya bisa belajar dan berprestasi 
dengan baik di salah satu SD terbaik di Surabaya ini, amin.
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Keledai
َِمارُ   الحْ

Donkey

Unta
  اجَلَمُل

Camel

Babi
ِيرُ  ِنحْ  الحْ

Pig

Anjing 
  الحَْكحُْب
Dog

Kera
 الحْقِرحْدُ 

Monkey

Nyamuk
َُعوحَْضُة   الحْ

Mosquito

Burung
ُ يحْ  الطَّ
Bird

Laba-laba
  الحَْعنحَْكُبوُت
Spider

Gagak
   الحُْغَراُب
Crow

Kambing
 الحَْغَنُم 
Goat

Semut 
 انلَّمحُْل
Ant

Sapi
ََقَرةُ   الحْ
Cow

Gajah
  الحْفِيحُْل

Elephant

Lebah
ُل   انلَّححْ
Bee

الَْحَيَوانَاُت
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