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Tahun ajaran baru 2021/2022 akan segera 
tiba. Jika selama pandemi, kalian full belajar 
secara daring dari rumah, berbeda dengan tahun 
ajaran yang sebentar lagi kalian hadapi. 
Pemerintah sudah menggulirkan 
untuk memberi izin satuan 
pendidikan menyelenggarakan 
Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 
secara terbatas.

Aktivitas bersekolah 
yang dilakukan oleh siswa 
dan guru melalui PTM 
memang sesuatu hal yang 
tak tergantikan. Jika sebelum 
pandemi banyak siswa yang 
ingin cepat-cepat libur 
atau bahkan enggan 
ke sekolah, maka 
selama pandemi kondisi 

tersebut berubah.
Siswa jenuh dan bosan belajar dari rumah, 

banyak dari mereka yang ingin segera bisa sekolah. 
Mereka rindu pergi ke sekolah, rindu teman-
teman, dan rindu guru-guru mereka. Meski rindu 
membuncah, tapi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) 

adalah pilihan terbaik untuk menghindari 
Covid-19.

Oleh karena itu, banyak pro-kontra 
terkait kebijakan PTM ini, terlebih 
pandemi Covid-19 belum mereda. 

Namun yang harus dipahami 
bahwa PTM merupakan salah 
satu ikhtiar untuk memajukan 
pendidikan dan mencerdaskan 

anak bangsa. PTM dapat 
dilaksanakan dengan menerapkan 

protokol kesehatan yang ketat. Jaga 
jarak, rajin cuci tangan, dan 

pakai masker. Yang tak boleh 
dilupakan adalah berdoa minta 
perlindungan Allah SWT. [*]

PTM adalah Ikhtiar
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Semangat Prestasi Tiada Henti

Surat 
Pembaca

Aku RR.Yuvendra Z P K (III-I Manama). Aku suka sekali dengan 
rubrik karya siswa. Pesanku lebih banyak karya siswa yang dimuat. Selain 

itu lebih sering memuat rubrik tentang referensi pendidikan lanjutan yang 
berhubungan dengan minat bakat siswa.

Hai Yuven. Kamu juga bisa mengirimkan karyamu berupa cerpen, puisi, gambar, 
dan kreatifitas lainnya, lo!. Kami tampung untuk masukannya, ya. Terima kasih 

sudah memberi pesan yang membangun. Sukses selalu, ya.

Aku Aqilah Razata Diniswara (III-G Doha). Gimana cara mengikuti game 
Arba’a dan memenangkanya? Arba’a sangat menyenangkan karena 
terdapat bayak sekali informasi, bacaan, game yang bermanfaat. Arba’a 
itu sangat memotivasi kita.

Terima kasih Aqilah sudah menjadi sahabat setia Arba’a. Mungkin 
maksudnya memenangkan kuis ya? Kamu bisa mengirimkannya dengan 
memfoto halaman kuis yang telah kamu jawab pada tim redaksi Arba’a 
atau wali kelas. Biasanya tim redaksi mengirimkan link pengumpulan 
kuis ini di grup kelas masing-masing melalui walas. 



Covid-19 yang telah menjadi 
pandemi di Indonesia sejak 
awal tahun 2020 lalu belum 

menunjukkan tanda-tanda akan 
berakhir. Pelbagai kasus baru di 
beberapa daerah terus terjadi 
dan kian diperparah dengan 
ditemukannya varian baru 
yang konon lebih ganas dari 
sebelumnya.

Di tengah turbulensi 
sosial ini, pemerintah melalui 
Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan melempar 
wacana akan diberlakukannya 
Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 
Terbatas yang direncanakan akan 
diimplementasikan pada Tahun 
Pelajaran 2021/2022, yakni mulai 
12 Juli tahun ini.

Wacana serupa sebelumnya 
juga telah dipublikasikan ke 
masyarakat, khususnya seluruh 
stakeholder pendidikan tanah air 
yang direncanakan pada Januari 

2021. Namun, wacana dan rencana 
tersebut kandas lantaran semakin 
merebaknya ragam kasus dan 
kluster baru dampak persebaran 
Covid-19.

Wacana mutakhir berkali-
kali didengungkan dan telah 
diikuti kebijakan turunan pada 
level pemerintah daerah tingkat 
I dan II. Bahkan, standar protokol 
kesehatan yang harus diterapkan 
di setiap satuan pendidikan 
pun telah disusun secara rigit 
dan memastikan keamanan 
dan kenyamanan bagi Guru dan 
Tenaga Kependidikan (GTK) dan 
peserta didik, termasuk orang tua/
pengantar/penjemput peserta 
didik.

Gayung bersambut, 
pemerintah di tingkat kota/
kabupaten melalui Dinas 
Pendidikan setempat dan 
berkolaborasi 
dengan Satgas 
Covid-19 di 
masing-masing 
kota/kabupaten 
juga telah 
melakukan 
pembinaan, 
supervisi, 
dan asesmen 

kesiapan setiap satuan 
pendidikan untuk menyambut 
diberlakukannya PTM Terbatas 
tersebut.

SD Muhammadiyah 4 Pucang 
Surabaya (Mudipat) sebagai 
bagian dari penyelenggara 
layanan pendidikan masyarakat 
pun turut serta bergegap gempita 
menyanbut wacana dan rencana 
PTM Terbatas yang telah sangat 

Wacana Pembelajaran Tatap 
Muka (PTM) Terbatas

Muhammad Syaikhul Islam, MHI
Kepala SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya
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dirindukan oleh sebagian besar 
peserta didik dan orang tua 
tersebut. Demikian juga, proses 
supervisi dan asesmen dari 
Pemerintah Kota Surabaya juga 
telah dilalui dengan baik. Beberapa 
masukan untuk penyempurnaan 
standardisasi protokol kesehatan 
juga telah dipenuhi.

Di Sekolah Teladan Nasional, 
Tim Satgas Covid-19 yang 
dibentuk telah bekerjasama secara 
maksimal dengan semua unsur 
sekolah menyiapkan standard 
prokes yang diharapkan. Di 
antaranya; pemajangan berbagai 
informasi seputar Covid-19, 
himbauan 5M (Mencuci tangan, 
Memakai masker, Menjaga jarak, 
Menjauhi kerumunan, Mengurangi 
mobolitas), pemasangan stiker 
petunjuk, pengaturan lalu lintas 
di dalam sekolah, penjadwalan 
pemakaian ruangan-ruangan, 
sterilisasi berkala seluruh area 
sekolah, alat pengecekan suhu 
tubuh, optimalisasi fungsi UKS dan 
tenaga medis, penyediaan masker, 
video tutorial proses Kegiatan 
Belajar Mengajar (KBM), hingga 
teknis antar dan jemput peserta 
didik. Demikian juga sarana cuci 
tangan (wastafel) disediakan 
sejumlah 34 titik dan juga 
pemanfaatan 27 studio belajar 
secara baik.

Tentu upaya yang ada tidak 
akan berjalan secara baik jika 
tidak diikuti oleh komitmen dan 
kedisiplinan semua warga sekolah 
dan mendapat dukungan serius 
dari Komite Sekolah (IKWAM) dan 
seluruh orangtua peserta didik. 
Komitmen dan kedisiplinan semua 
pihak menjadi kunci sukses PTM 
Terbatas tanpa mengabaikan 

kesehatan dan keselamatan jiwa 
seluruh warga sekolah.

Banyak kalangan bertanya, 
khususnya pihak orangtua peserta 
didik, bagaimana kepastian 
implementasi PTM Terbatas di 
Mudipat? Dalam hal ini sekolah 
sudah membuat panduan 
penyelenggaraan PTM di masa 
pandemi.

Ketentuan umum dari 
panduan tersebut antara lain 
peserta Pembelajaran Tatap Muka 
(PTM) adalah siswa kelas I-VI 
dengan persetujuan orang tua. 
Jumlah maksimal tiap kelas 18 
siswa dari normal 36 siswa, dibagi 
berdasarkan jenis kelamin. Jam 
belajar siswa yang mengikuti PTM 
sama dengan jam belajar siswa 
yang mengikuti Pembelajaran 
Jarak Jauh (PJJ). Pengaturan 
dilakukan secara bergantian, 
satu minggu PTM, 1 minggu PJJ. 
Siswa membawa bekal makan 
dan minum dari rumah. Jika siswa 
shalat di sekolah, maka membawa 
peralatan shalat sendiri dengan 
tetap menerapkan protokol 
Kesehatan. Siswa diantar 
jemput ke sekolah tepat 
waktu.

Perilaku wajib 
guru dan siswa selama 
di sekolah adalah 
menggunakan masker 
kain 3 (tiga) lapis atau 
masker kesehatan 
sekali pakai, cuci tangan 
menggunakan sabun 
dan air mengalir atau 
menggunakan hand 
sanitizer, menjaga jarak 

minimal 1,5 meter dan tidak 
melakukan kontak fisik, dan 
menerapkan etika batuk/
bersin.

Selain itu, dalam panduan 
tersebut juga terdapat arahan 
perlengkapan yang harus dibawa 
(Tas siaga Covid-19), kesiapan 
fasilitas sekolah, dan protokol 
kesehatan yang mengatur posisi 
dan aktivitas sebelum berangkat, 
selama perjalanan, sebelum 
masuk gerbang sekolah, selama 
Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), 
selesai kegiatan belajar mengajar, 
perjalanan pulang, dan setelah 
sampai di rumah. [*]
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Hybrid Learning 
Solusi Pembelajaran di Masa Pandemi

Gelombang pandemi Covid-19 
terus mendera meski 
vaksinasi sudah berjalan 

termasuk di Indonesia. Jika kita 
menganalogikan kondisi saat ini 
dengan kewaspadaan gunung 
berapi, maka saat ini masih masuk 
dalam kondisi awas. Yang artinya 
bisa saja segera meletus atau 
sedang meletus. Ada keadaan 
yang akan menimbulkan bencana.

Kondisi yang sudah sekitar 
satu setengah tahun ini pastinya 
sangat memengaruhi dunia 
pendidikan di negera kita tercinta. 
Sudah tiga semester siswa siswi 
di Surabaya termasuk siswa siswi 
SD Muhammadiyah 4  Surabaya 
menjalani pembelajaran jarak 
jauh (PJJ). Walaupun kita sudah 
berusaha semaksimal mungkin 
tetapi pastinya ada elemen-
elemen pembelajaran yang tidak 
dapat diterima siswa sebaik belajar 
secara langsung di sekolah.

Pemerintah menyatakan 
bahwa tahun ajaran baru pada 
bulan Juli 2021 mendatang 
sudah dapat dimulai dengan 
pembelajaran tatap muka (PTM) 
secara terbatas. Untuk itu Mudipat 
telah menyiapkan sarana dan 
prasarana untuk penerapan 
protokol kesehatan sebagai 
persyaratan pelaksanaan PTM. 
Meskipun demikian tetap ada 
opsi PJJkarena dalam penerapan 
protokol kesehatan, maksimal 
peserta didik yang mengikuti PTM 
50%.

Sekolah teladan nasional 
ini menyiapkan pembelajaran 
hybrid learning. Yaitu  pendekatan 

model pembelajaran yang 
menggabungkan pembelajaran 
online dengan tatap muka 
di ruang kelas seperti waktu 
sekolah pada umumnya. 
Pengertian  hybrid  learning  
adalah  model  pembelajaran 
yang mengintegrasikan inovasi 
dan kemajuan teknologi melalui 
system online learning  dengan   
interaksi dan partisipasi dari  
model pembelajaran tradisional  
(Kaye Thorne, Kogan Page, 2003). 

Terdapat lima kunci utama 
dalam penerapan proses 
pembelajaran hybrid learning. 
Pertama, live event, artinya 
pembelajaran langsung atau 
tatap muka yang dilakukan 
secara sinkronous dalam waktu 
dan tempat yang sama. Bisa 
juga waktu yang sama dengan 
tempat berbeda. Kedua, 
self-paced learning, berarti 
mengkombinasikannya dengan 
pembelajaran mandiri yang 
memungkinkan siswa belajar 
kapan saja dan di mana saja secara 
daring. Ketiga, collaboration, yaitu 
kolaborasi antara guru dan siswa, 
juga kolaborasi antar sesama siswa 
dalam kegiatan belajar mengajar. 
Keempat, Assessment, artinya 
guru harus mampu meracik 
kombinasi jenis assessment 
daring atau luring. 
Bentuknya bisa berupa 
tes maupun non-tes 
seperti proyek kelas. 
Kelima, performance 
support materials, 
yaitu untuk 
memastikan 

bahan belajar disiapkan dalam 
bentuk digital. Tujuannya agar 
bahan belajar tersebut dapat 
dengan mudah diakses oleh siswa, 
baik secara daring maupun luring.

Penerapan hybrid learning di 
tahun ajaran depan diharapkan 
dapat menjadi solusi kekhawatiran 
akan terjadinya learning loss 
pada anak-anak kita. Karena 
pada dasarnya pendidikan bukan 
hanya sebuah proses transfer 
of knowledge tetapi yang lebih 
penting adalah pada proses 
learning value atau penanaman 
akhlak baik pada anak-anak 
kita. Sedangkan seperti yang 
kita pahami bersama proses 
pembelajaran yang paling bisa 
melekat adalah ketika peserta 
didik melihat, merasa dan 
mencotoh secara langsung. 

Hybrid learning diharapkan 
dapat menjadi solusi untuk tetap 
memberikan pengalaman belajar 
yang maksimal kepada siswa. 
Hal tersebut dilakukan dengan 
tetap menjaga dan menerapkan 
protokol kesehatan untuk 
menjaga siswa dan juga tenaga 
kependidikan dari paparan virus 
Covid-19.[*]
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Pro-kontra masih 
mengiringi rencana 
pembelajaran tatap 

muka (PTM) terbatas yang 
diproklamasikan berlangsung 
Juli depan. Tapi, pemerintah 
bergeming. Buktinya, pada 2 
Juni lalu, Kemendikbudristek 
(Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi) secara resmi 
meluncurkan Panduan 
Penyelenggaraan Pembelajaran 
PAUD Dikdasmen di Masa 
Pandemi Covid-19. 

Buku berformat PDF 
dengan 100 halaman itu 
sedikitnya terdiri atas enam 
bagian. Pertama, Pendahuluan; 
kedua, Ketentuan Pokok 
Penyelenggaraan Pembelajaran; 
ketiga, Konsep-Konsep 
Implementasi Pembelajaran 
PAUD Dikdasmen di Masa 
Pandemi Covid-19; keempat, 
Pengelolaan dan Jadwal 
Pembelajaran di Satuan 
Pendidikan serta 
Rencana Pelaksanaan 

dan Jadwal Pembelajaran 
Kelas/Mata Pelajaran; kelima, 
Penjaminan Mutu Pembelajaran 
PAUD Dikdasmen di Masa 
Pandemi Covid-19: Pemantauan 
Pembelajaran dan Tindak Lanjut 
Pengembangan Pembelajaran; 
dan keenam, Lampiran.

”Panduan ini merupakan 
alat bantu bagi guru dan tenaga 
kependidikan jenjang PAUD 
dikdasmen dalam memudahkan 
persiapan pelaksanaan 
pembelajaran tatap muka (PTM) 
terbatas,” kata Mendikbudristek 
Nadiem Anwar Makarim ketika 
peluncuran itu.  

Meskipun demikian, 
rencana PTM tidak bisa 
digebyah-uyah. Artinya, tidak 
semua lembaga pendidikan 
mesti seia sekata dengan arahan 
pemerintah. Mengutip Nadiem, 
disesuaikan dan dikembangkan 
berdasarkan kondisi sekolah di 
daerah masing-masing.

”Kami harap panduan 
ini dapat dipelajari 

dengan saksama 

dan diterapkan sebaik mungkin 
demi kebaikan kita semua. 
Tentu saja saya juga tidak akan 
berhenti mengingatkan betapa 
pentingnya kolaborasi semua 
pihak dalam pelaksanaan PTM 
terbatas,” lanjutnya.

Panduan ini dapat 
diunduh di laman resmi 
bersamahadapikorona.
kemdikbud.go.id dan spab.
kemdikbud.go.id.

Menghadirkan PTM Optimal 
di Masa New Normal 

Nadiem Anwar Makarim
Kemendikbudristek
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Vaksinasi Guru dan Tenaga 
Kependidikan

Hari-hari ke depan benar-
benar bakal sibuk bagi para 
pemangku kebijakan. Simulasi 
pembelajaran tatap muka 
memang sudah digelar. Tapi, ada 
satu persoalan yang tak boleh 
alpa sebagai persiapan penting 
PTM: vaksinasi bagi guru dan 
tenaga kependidikan secara 
menyeluruh. Sebab, mereka 
adalah ”tulang punggung” di 
lapangan kelak.  

Di sisi lain, ancaman 
learning lost, sebagaimana 
pernah diulas di rubrik ini 
edisi sebelumnya, juga tak 
bisa dipandang sebelah mata. 
Ancaman putus sekolah selama 
pembelajaran daring pun 
jangan dianggap remeh. Dan, 
kerinduan siswa belajar secara 
”normal” tampaknya juga tak 
bisa dibendung lagi.

Karena itu, mau tidak 
mau vaksinasi guru dan 
tenaga kependidikan segera 
dirampungkan sebelum Juli. 
Perhimpunan Pendidikan 
dan Guru (P2G) berkali-kali 
menyampaikan hal itu. Bahkan, 
mereka menyebut vaksinasi guru 
dan tenaga pendidik adalah 
syarat pertama.

Hal itu diamini oleh para 
pemangku kebijakan. Gubernur 
Jatim Khofifah Indar Parawansa, 
misalnya, menyebut vaksinasi 
guru kini menjadi prioritas 
pemerintah. Ia pun menargetkan 
vaksinasi tuntas bulan ini. ”Bulan 
depan sudah tatap muka, 
vaksinasi guru harus selesai 

sebelum itu,” ujarnya di Gedung 
Negara Grahadi, Surabaya 
(5/6/2021).

Bagaimana dengan 
vaksinasi siswa? ”Setelah guru 
mendapat prioritas vaksin, baru 
setelah itu siswa yang kami 
usulkan. Termasuk orang tua 
siswa yang berusia lansia,” Kepala 
Dinas Pendidikan Jatim Wahid 
Wahyudi menambahkan.

Setali tiga uang, vaksinasi 
guru juga dinilai sudah optimal 
di Kota Pahlawan sebagai salah 
satu bagian dari persiapan 
sekolah tatap muka terbatas. 
Meskipun demikian, jika ada 
orang tua yang belum siap, 
pemerintah tidak memaksanya. 

”Kita memang 
menyediakan dua opsi, secara 
tatap muka dan daring. Jadi, 
siapa yang merasa nyaman 
dengan pembelajaran daring, 
kita fasilitasi. Siapa yang nyaman 
dengan tatap muka, kita 
fasilitasi. Jadi, kita fasilitasi dua-
duanya,” kata Wali Kota Surabaya 
Eri Cahyadi.

Presiden Joko Widodo, 
sementara itu, telah 
mengeluarkan maklumat yang 
lebih hati-hati. Antara lain, PTM 
terbatas mewajibkan sekolah 
hanya diisi maksimal 25 persen 
siswa yang masuk. Kegiatan PTM 
juga tidak boleh lebih dari dua 
hari dalam sepekan. Lalu, siswa 
cuma boleh dua jam di sekolah. 

Langkah-Langkah Menuju 
PTM

Sedia payung sebelum 
hujan. Ada sejumlah ceklis 

persiapan menjelang perluasan 
pembelajaran tatap muka Juli 
mendatang. Perhimpunan 
Pendidikan dan Guru (P2G) 
menyodorkan lima rekomendasi 
persiapan. Pertama, meminta 
Kemendikbudristek, Kemenag, 
Kemenkes, dan pemerintah 
daerah melakukan pemetaan 
terhadap guru yang belum 
divaksin, baik tahap pertama 
maupun tahap kedua. ”Kedua, 
menyarankan pemerintah 
daerah melakukan verifikasi 
dalam rangka asesmen 
kesiapan sekolah dibuka,” 
kata Koordinator Nasional 
Perhimpunan Pendidikan dan 
Guru (P2G) Satriwan Salim. 

Sebab, melalui asesmen dan 
observasi, kesiapan sekolah lebih 
terdata secara valid. Bagi sekolah 
yang belum siap dari segi fasilitas 
sarana-prasarana pendukung 
protokol kesehatan, kepala 
sekolah dibantu pengawas dan 
dinas pendidikan setempat 
mesti segera memenuhi fasilitas 
pendukung prokes. ”Biaya 
pengadaannya diambil dari dana 
BOS,” lanjut Satriwan. 

Satriwan Salim
Koordinator Nasional 

P2G
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Ketiga, menyarankan 
Kemendikbudristek, Kemenag, 
dan pemda memberikan 
pelatihan blended learning bagi 
guru. Tujuannya, kompetensi 
guru di bidang pedagogik 
digital terbangun dengan baik.  
Keempat, P2G juga berharap 
pembukaan pembelajaran 
tatap muka terbatas hanya 
berlaku bagi sekolah yang 
vaksinasi gurunya rampung 
dan sudah diberikan asesmen 
kelayakan oleh pemda. Bagi bagi 
sekolah yang urung rampung, 
pembelajaran jarak jauh (PJJ) 
bisa diperpanjang lebih dulu 
sampai vaksinasi tuntas. 

Terakhir, pemetaan terkait 
dengan kota/kabupaten yang 
berstatus zona merah dan 
oranye. Kabar baik, di Jawa 
Timur, hingga saat ini tidak ada 
satu pun kota/kabupaten yang 
berstatus zona merah. Artinya, 
pembelajaran tatap muka 
tampaknya bisa berlangsung 
serempak di 38 kota/kabupaten.

Blended Learning
Secara lebih spesifik, satu 

hal yang tak kalah penting guna 
menyambut pembelajaran tatap 
muka ialah menyiapkan blended 
learning. Blended learning 
merupakan salah satu model 
pembelajaran yang dapat 
diterapkan melalui penggunaan 
media berbasis teknologi. 
Driscol (2002), misalnya, 
mendefinisikan blended 
learning sebagai pembelajaran 
yang mengombinasikan atau 
menggabungkan berbagai 

teknologi berbasis web. 
Lalu, menurut Thorne (2013), 
blended learning adalah 
campuran dari teknologi 
e-learning dan multimedia 
seperti video streaming, kelas 
virtual, serta animasi teks 
online yang dikombinasikan 
dengan bentuk-bentuk 
tradisional pelatihan di kelas. 
Sederhananya, blended 
learning itu pembelajaran 
yang mengombinasikan antara 
model jarak jauh dan tatap 
muka.

Terdapat tiga tahapan 
dasar model blended 
learning yang mengacu pada 
pembelajaran berbasis ICT. 
Pertama, pencarian informasi 
dari berbagai sumber informasi 
yang tersedia secara jarak jauh 
maupun luring berdasarkan 
relevansi, validitas, reliabilitas 
konten, dan kejelasan akademis. 
Guru berperan vital memberikan 
masukan bagi peserta didik 
untuk mencari informasi 
yang sangkil dan mangkus. 
Kedua, peserta didik berupaya 
menemukan, memahami, serta 
mengonfrontasikannya dengan 
ide atau gagasan yang telah 
ada dalam pikiran mereka. 
Kemudian menginterprestasikan 
informasi/pengetahuan dari 
berbagai sumber yang tersedia. 
Hingga mereka mampu 
mengomunikasikan kembali 
dan menginterpretasikan ide-
ide dan hasil interprestasinya 
dengan menggunakan fasilitas. 
Ketiga, mengonstruksi/
merekonstruksi pengetahuan 

melalui asimilasi dan akomodasi 
yang bertolak dari hasil analisis, 
diskusi, dan perumusan 
kesimpulan dari informasi yang 
diperoleh. 

Dihimpun dari berbagai 
sumber, tujuan pembelajaran 
blended learning terdiri atas lima 
aspek. Pertama, membantu 
peserta didik untuk berkembang 
lebih baik dalam proses belajar 
sesuai dengan gaya belajar 
dan preferensi dalam belajar. 
Kedua, menyediakan peluang 
yang praktis dan realistis bagi 
pendidik dan peserta didik 
untuk pembelajaran secara 
mandiri, bermanfaat, serta terus 
berkembang. 

Ketiga, peningkatan 
penjadwalan fleksibilitas 
bagi peserta didik dengan 
menggabungkan aspek 
terbaik dari tatap muka dan 
instruksi online. Keempat, 
kelas tatap muka dapat 
digunakan untuk melibatkan 
para peserta didik dalam 
pengalaman interaktif. Di sisi 
lain, porsi online memberikan 
peserta didik dengan konten 
multimedia yang kaya akan 
pengetahuan kapan pun 
dan di mana pun selama 
peserta didik memiliki akses 
internet. Kelima, mengatasi 
masalah pembelajaran yang 
membutuhkan penyelesaian 
melalui penggunaan metode 
pembelajaran yang bervariasi.

Akhirnya, mari kita sambut 
PTM new normal agar berjalan 
optimal. (Achmad San)

Arba’a Magazine
Edisi 57 | Juni 2021 11

Fokus Utama



Setelah melakoni belajar jarak 
jauh lebih dari 1 tahun, siswa 
menjadi kangen dengan 

sekolahnya. Bukan hanya kangen 
dengan fisik gedungnya tetapi juga 
kangen dengan canda  teman-
teman yang suka usil, kangen 
dengan kepintaran dan kelucuan 
guru-guru dalam mengajar, kangen 
belajar bareng di Gazebo, kangen 
jajan bareng di kantin, kangen shalat 
berjamaah dan mengaji di masjid 
sekolah bersama teman-teman, 
pokoknya kangen semuanya deh. 

Amber Sparks, seorang warga 
Amerika. Ia memiliki putri cantik 
berusia 8 tahun, dan akhir-akhir 
ini putrinya menunjukkan perilaku 
yang sulit diatur saat di rumah. 
Sparks, seorang penulis cerita 
pendek yang berbasis di Washington 
DC, baru-baru ini menyaksikan 
putrinya memiliki perilaku yang 
tidak biasa karena sesuatu yang 
sangat sepele, seperti pemecahan 
krayon atau kehilangan pencil.

 “Dia mulai suka berteriak 
dan melempar barang-barang 
yang ada di sekitarnya. Saat sudah 
lelah akhirnya dia hanya menangis 
diam. Sparks memeluknya dan dia 
berkata dengan sangat pelan, ‘Aku 
rindu sekolah dan aku rindu teman-
temanku.’ Sangat menyedihkan. Ini 
secuil serita dari negeri sebarang.

 Cerita senada berasal dari 
Lia, 16 tahun siswa kelas XI di 
sekolah swasta di Gowa, Sulawesi 
Selatan. Awalnya Ia merasa senang 
mendapat informasi sekolah libur 
2 minggu pada bulan Maret tahun 

2020. Setelah dinikmati masa 
liburannya, ternyata liburannya tidak 
2 minggu tapi hampir 2 tahun. Lia 
yang bergabung dengan English 
Club di sekolah mengatakan sering 
merasa sedih, kesepian, dan putus 
asa karena harus belajar sendiri di 
rumah.  Lia juga telah merasakan 
rindu untuk sekolah kembali.

Sebagian besar orang tua 
siswa menginginkan putra-
putrinya dapat kembali belajar di 
sekolah sebagaimana tahun-tahun 
sebelumnya. Menurut sebagian 
orang tua kembali belajar di sekolah 
bukan semata-mata mengejar 
akademiknya, tetapi keterampilan 
(skills), sikap atau perilaku 
(attitude), pembentukan karakter 
dan nilai-nilai sosial (social values) 
menghilang semua jika anak tetap 
dipertahankan belajar model daring. 

Walaupun demikian tidak 
sedikit orang tua yang masih merasa 
takut memberi ijin putra-putrinya 
datang ke sekolah untuk belajar 
bersama teman-temannya. Hal ini 
karena sampai saat ini pandemi 
Covid-19 belum reda bahkan 
di beberapa wilayah semakin 
merajalela. Ketakutan orang tua 
tentunya dianggap wajar, karena 
Covid-19 itu tidak pandang bulu, 
tidak hanya orang tua, remaja, 
anak-anak pun juga banyak yang 
terpapar. 

Beberapa pakar pendidikan 
menyatakan bahwa kembali belajar 
di sekolah merupakan alternatif 
terbaik baik untuk mengejar 
ketertinggalan dalam menuntut 

ilmu. Juga mengembalikan kecerian 
anak-anak. Menggunakan teori apa 
saja, memakai analisis apapun akan 
disimpulkan bahwa pembelajaran 
daring itu tidak maksimal, banyak 
kelemahan dan tidak sedikit 
kekurangannya. 

Wacana membuka kembali 
sekolah di Indonesia atau 
Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 
mulai digulirkan Pemerintah. 
Berdasarkan Keputusan Bersama 
Menteri, Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nadiem Makarim, 
Menteri Dalam Negeri Tito 
Karnavian, Menteri Agama Yaqut 
Cholil Qoumas, dan Menteri 
Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, 
memutuskan bahwa satuan 
pendidikan telah diperbolehkan 
menyelenggarakan Pembelajaran 
Tatap Muka (PTM) secara terbatas di 
tahun ajaran 2021/2022. 

Pembelajaran tatap muka 
secara terbatas perlu diakselerasi 
dengan tetap menjalankan protokol 
kesehatan. Surat Keputusan Bersama 
(SKB) 4 Menteri itu menyatakan, 
setiap sekolah berkewajiban 
memberikan layanan belajar tatap 
muka terbatas kepada siswa-
siswanya setelah seluruh pendidik 

Kangen Belajar di Sekolah
Dr. H. Mulyana, M.Psi.

Ketua LPP SD Muhammadiyah 4 
Pucang Surabaya

“Paaa…. Aku bosen Paaa…. Belajar di rumah begini terus, tidak enak,                                     
tidak ada temannya. Protes Palupi Tantra Majenun yang biasa dipanggil PTM. 

Siswa kelas III SD Muhammadiyah 4 Surabaya. Adik kan sudah ditemani Mama.  
Nggak enak Pa, Mama kalau ngajari marah-marah terus dan kalau ditanyain 

soal Matematika, Mama juga tidak bisa, pokoknya tidak enak Pa belajar daring 
di rumah. Kapan ya Pa, bisa belajar di sekolah seperti dahulu lagi?”
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dan tenaga kependidikan menerima 
vaksin Covid-19. Sekolah juga 
tetap harus memberikan fasilitas 
pembelajaran jarak jauh (PJJ) kepada 
siswa yang masih enggan datang ke 
sekolah.

Pembelajaran tatap muka 
secara terbatas harus memenuhi 
beberapa persyaratan yang 
diantaranya adalah (a) Pendidik 
dan tenaga pendidikan disatuan 
pendidikan telah divaksinasi 
Covid-19 secara lengkap (b) 
Dilakukan secara terbatas dengan 
tetap menjalankan protokol 
kesehatan (c) Tetap menyediakan 
layanan Pembelajaran Jarak 
Jauh (PJJ) bagi wali murid yang 
memerlukan (d) Jaga jarak antar 
bangku dan hanya diperbolehkan 18 
anak didik per kelas atau 50 persen 
dari jumlah siswa per kelas.  

Tatap muka terbatas sudah 
dilakukan oleh satuan pendidikan, 
tetapi jika dalam pelaksanaannya 
nanti ditemukan sebuah kondisi 
seperti ada kasus terkonfirmasi 
positif di sekolah tersebut, baik 
guru maupun siswa, ketika suatu 
daerah menerapkan Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM)  maka,  tatap muka akan 
dihentikan sementara.

Agar para peserta didik dan 
guru-gurunya merasa aman dan 
nyaman maka ketika pelaksanaan 
Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 
terbatas, maka di sekolah harus ada 
gugus tugas di antaranya personil 
internal dan berkoordinasi dengan 
dinas kesehatan, kelurahan, dan 
orang tua siswa. Sekolah harus 
menyiapkan infrastruktur yang 
dibutuhkan untuk memastikan siswa 
dan guru aman seperti menyiapkan 
toilet bersih dan air bersih.

 Selain itu setiap kelas harus 
ada tempat cuci tangan. Sekolah 
juga menyediakan thermogun agar 
bisa memfilter orang yang masuk ke 
sekolah. Sekolah wajib menyiapkan 
masker dan hand sanitizer 

cadangan ketika warga sekolah 
lupa membawa dan menyiapkan 
prosedur operasional standar (POS) 
untuk mengarahkan, membimbing, 
dan memandu warga sekolah agar 
bisa berperilaku sehat.

Berdasarkan hasil dari berbagai 
survey yang dihimpun maupun 
dilakukan Kemendikbudristek, 
dapat disimpulkan bahwa mayoritas 
peserta didik dan orang tua sudah 
ingin tatap muka. “Hampir 80 persen 
sudah ingin tatap muka. Bahkan 
hasil survei pengisian instrument 
yang dilakukan oleh Tim Teknis 
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD) kepada 117 Kepala Bidang 
PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten/
Kota dari 8 Provinsi menyebutkan 
95 persen siap melakukan 
pembelajaran tatap muka. 

Meski demikian ketika orang 
tua belum berani mengikutkan 
putrannya untuk belajar di sekolah, 
maka orang tua pada hari pertama 
pembelajaran nanti dapat datang 
dulu ke sekolah, melihat, mengamati 
dan memonitor bagaimana protokol 
kesehatan dan pembelajaran 
di sekolah dijalankan, apakah 
sudah baik ataupun belum. Hari 
kedua, orang juga dapat datang 
lagi ke sekolah untuk melakukan 
pengamatan lagi, selanjutnya orang 
tua dapat memberi kesimpul;an 
apakah putranya akan diikutkan 
belajar di sekolah pada hari ketiga  
atau masih berkeinginan putranya 
belajar jarak jauh (PJJ). 

Beberapa nergara yang 
didata UNESCO, setidaknya ada 
29 negara yang telah membuka 
kembali sekolah-sekolahnya, seperti 
Jepang, Australia, Selandia Baru, 
China, Thailand, Perancis, Finlandia 
dan beberapa negara lainnya.  Di 
Finlandia, siswa sekolah dasar 
hanya mengalami pembelajaran 
dari rumah selama dua bulan. Sejak 
pertengahan bulan Mei anak-anak 
sekolah dasar sudah kembali ke 
sekolah dengan protokol kesehatan 

yang ketat.
Finlandia dan beberapa Negara 

yang telah mengijinkan siswanya 
belajar di sekolah ada beberapa 
ketentuan yang dapat kita adopsi 
yang diantaranya adalah siswa 
hanya bertemu dengan guru dan 
teman-teman satu kelasnya saja, 
mereka tidak saling berkontak fisik, 
makan siang dibawakan pihak 
kantin sekolah ke kelas masing-
masing. Setelah selesai, peralatan 
dan sebagainya akan dibawa 
kembali keluar kelas, orangtua dan 
pihak luar tidak diizinkan masuk dan 
penjemputan hanya dilakukan di 
luar pagar sekolah. 

Penerapan PJJ ataupun PTM 
di era normal baru pendidikan 
memiliki implikasi psikologis 
kepada siswa. Dari berbagai kajian 
disimpulkan bahwa belajar daring 
memiliki banyak permasalahan 
psikologis mulai siswa jenuh, stres, 
malas, kurang tantangan, merasa 
tertekan dan lain sebagainya. 
terutama bagi anak-anak TK yang 
baru memulai melakukan interaksi 
sosial dengan anak-anak sebayanya. 

Wacana membuka kembali 
sekolah ini dapat dikatakan sebagai 
ikhtiar, setelah beberapa cara dan 
model pembelajaran dilakukan 
tetapi hasilnya kurang maksimal. 
Ikhtiar adalah usaha seorang 
hamba dalam memperoleh sesuatu 
yang ingin dicapainya. Umumnya, 
seseorang yang sedang berikhtiar 
memiliki target dalam pekerjaan 
yang dilakukan demi meraih 
keberhasilan dan juga kesuksesan. 
Qur’an surat Ar-Ra’d:11, Allah SWT 
berfirman yang artinya artinya: 
“Sesungguhnya Allah tidak akan 
merubah keadaan (nasib) suatu 
kaum, sehingga mereka mengubah 
keadaan (nasib) yang ada pada diri 
mereka sendiri“.  Semoga Ikhtiar 
yang dilakukan SD Muhammadiyah 
4 Pucang bersama Pemerintah 
mendapat ridho dari Allah SWT. 
amin. [*]
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Mencari pekerjaan di kota 
besar saat ini sangat 
sulit. Apalagi kalau tidak 

mempunyai ijazah sarjana dan 
punya orang dekat. Itu pun masih 
belum jaminan kita bisa bekerja 
sesuai dengan ijazah yang kita 
miliki.

Hal ini lah yang dialami oleh 
Ahmad Amin. Seorang pemuda 
tampan dan baik hati. Dia akhirnya 
memilih menjadi seorang sopir 
angkot untuk melanjutkan 
kuliahnya.

Suatu hari banyak sopir 
angkot yang saling mendahului 
untuk mencari penumpang. 
Maklum, angkot sekarang tidak 
terlalu diminati oleh penumpang. 
Kalah dengan ojek atau taksi online 
yang ongkosnya lebih murah. 
Sehingga para sopir angkot harus 
menancap gas angkot untuk 
memburu calon penumpang. 

Hari itu aku menumpang 
angkot yang disupiri Ahmad Amin. 
Tidak jauh dari tempat angkot 
yang kunaiki, berdiri lah seorang 

ibu paruh baya bersama 
dengan 3 anaknya yang 
masih kecil-kecil. Mereka 
terlihat sangat letih.

Aku lihat setiap angkot 
yang lewat menghampiri ibu 

tersebut dan berbicara sesuatu. 
Kemudian saya melihat angkot-
angkot tersebut langsung jalan 
melewati si ibu dan anak-anaknya. 
Ibu itu pun tetap berdiri di 
samping jalan.

Saat angkot yang kutumpangi 
berhenti menghampiri dia, si ibu 
itu pun bertanya kepada sopirnya:

“Dik, lewat terminal bus ya?”
Sopir angkot yang saya 

tumpangi menjawab, “Iya, Bu.”
Si ibu itu pun tidak segera 

naik, tapi berkata kepada sopir 
angkot tadi dengan kata-kata yang 
pelan.

“Tapi saya dengan tiga anak 
saya tidak punya uang untuk 
membayar ongkos.”

Sambil tersenyum, sopir 
angkot tadi menjawab, ”tidak apa-
apa, Bu.”

Nampaknya si ibu tadi masih 
ragu. Kemudian si sopir angkot 
mengulangi perkataannya lagi, 
“Ayo, Bu. Naik saja, tidak apa-apa.” 
Di saat sopir angkot lain berlomba 
mencari penumpang dan 
mengejar setoran, sopir angkot 
ini justru merelakan 4 kursinya 
kepada penumpang yang tidak 
bisa membayar ongkos.

Sesampai di terminal bus, 
ibu dan tiga anaknya pun turun. 
Si ibu mengucapkan terima kasih 
kepada sopir. Tak lama kemudian, 
di belakang ibu itu terdapat laki-

laki yang turun dan menyodorkan 
uang 50 ribu rupiah.

Sopir segera merogoh 
sakunya untuk mengambilkan 
kembalian. Namun, laki-laki 
tersebut tersebut berkata, “Untuk 
ongkosku dan empat orang 
penumpang tadi.”

“Teruslah menjadi orang yang 
baik, ya, Dik.” 

Kisah di atas menunjukkan 
adanya seorang ibu yang jujur, 
sopir angkot yang baik hati, dan 
penumpang yang dermawan. 
Mereka saling mendukung 
dan membantu dalam berbuat 
kebaikan kepada sesama umat 
manusia. Hidup ini hanya sekali 
dan begitu singkat. Maka, mari kita 
terus berbuat baik. Jangan pernah 
merasa lelah untuk berbuat 
kebajikan kepada sesama umat 
manusia. Sebagaimana sabda 
Rasulullah SAW yang artinya, “Allah 
tidak akan menolong hamba-Nya, 
manakala hamba-Nya tidak mau 
menolong saudaranya.”[*]

Sopir Angkot yang 
Berhati Mulia

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

Pucang Surabaya
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Tokoh inspiratif kita kali ini 
adalah Bobby Mochamad 
Satriayudha, ST. Beliau 

adalah suami Sisca Novaria 
Fitri, SE dan ayah Aqila Faustina 
Connie (V-G London)  dan 
Zahra Faustine Abidah (III-D 
Amman) SD Muhammadiyah 4 
Pucang Surabaya (Mudipat).

Pria kelahiran Surabaya, 8 
Februari 1982 ini sungguh patut 
jadi teladan. Khususnya bagi 
seorang ayah/orangtua milennial. 
Sebab dia tergolong gemilang 
dalam membangun rumah tangga, 
mendidik anak-anaknya, dan juga 
sukses menjalankan bisnisnya di 
bidang properti. 

“Saya hanya lulusan sarjana 
di salah satu universitas swasta 
Surabaya. Sejak di bangku sekolah 
saya terbiasa mencari tambahan 
uang saku sendiri, meski orang 
tua saya berkelimpahan materi. 
Mulai dari berjualan pulsa, telur 
asin, daster, kue kering, dan lain-
lain. Mulai dari kulakan di pasar 
Kapasan lalu dijual sendiri atau 
dititipkan ke toko-toko. Mungkin 
hal inilah yang melatar belakangi 
saya untuk berwirausaha meski dulu 
pernah menjadi seorang karyawan,” 
kisahnya kepada Arba’a baru-baru 
ini.

Pak Bobby menceritakan 
saat pandemi keluarga ini 
berkomitmen untuk selalu konsisten 
“menyibukkan” anak-anak dengan 
berbagai kegiatan yang positif. 
Persis seperti saat masih aktif 
masuk sekolah (offline). Mengingat 
kegiatan di Mudipat tidak ada 
idle time-nya bahkan seringkali 
beberapa kegiatan diadakan secara 

bersamaan. 
“Kami hal memang berharap 

anak-anak jangan sampai ada idle 
time, karena kalau mereka ada idle 
time pasti mereka bakal larinya ke 
gadget. Jadi setiap hari minimal ada 
3 jadwal lain selain sekolah daring,” 
jelasnya.

Selama pandemi Pak Bobby 
dan istri menyiapkan banyak 
kegiatan untuk buah hatinya. 
Seperti, mengerjakan tugas-tugas 
sekolah (karya tulis, karya seni dan 
video), mengaji privat setiap hari, 
(MBS) Mudipat Boarding School, les 
matematika, ikut kelas olimpiade 
sains & matematika, dan mengikuti 
seabreg perlombaan baik yang 
diadakan sekolah maupun di luar 
sekolah. Dan, istimewanya sang 
buah hati selalu langganan juara, 
baik juara tingkat lokal, regional, dan 
nasional.

“Istri saya yang berperan 
banyak, kalau saya hanya memberi 
masukan saja, misalnya seperti 
pada video lomba Tahfidzul Qur’an 
supaya tidak membosankan bagi 
pemirsa diberi teks tulisan arab dan 
terjemahannya,” katanya.

Adapun untuk kegiatan 
fisiknya selama pandemi, anak-anak 
lebih banyak bersama sang Ayah, 

seperti bermain basket, panahan, 
badminton dan bersepeda. 
“Alhamdulillah anak-anak enjoy 
dengan seabreg kegiatannya, 
karena kami selalu memberikan 
reward atas semua pencapaian 

yang sudah mereka raih, tentu 
sesuai dengan usia mereka dan 
kemampuan kami. Kami ingin 
mendididik anak-anak kami ke 
depan menjadi generasi yang 
paham teknologi tetapi selalu 
menomor satukan agama,” 
tegas Pak Bobby.

Ditambahkan soal akan 
dicetak bagaimana anak-
anak ke depan, keluarga ini 
tidak pernah memaksakan 
kehendak untuk masa 

depan anak. Bagi mereka selalu 
mengedepankan pentingnya 
komunikasi dan memberikan 
ruang untuk anak-anak bisa terlibat 
langsung dalam menentukan 
apa-apa saja yang akan mereka 
jalani termasuk dengan semua 
konsekuensinya. 

“Sejak Aqila akan masuk TK, 
kami memberikan beberapa pilihan 
sekolah, tetapi yang memutuskan 
sekolah dimana adalah Aqila sendiri. 
Termasuk ketika masuk SD, Aqila 
juga yang memutuskan untuk 
masuk Mudipat. Pada waktu itu 
mimpinya Aqila ingin sekali saja 
fotonya terpajang di baliho-baliho 
di sekitar sekolah (entah lomba apa), 
alhamdulillah sekarang mimpi itu 
terwujud dan berkali-kali gambar 
dirinya terpampang di baliho, 
masyaAllah,” tuturnya.

Pak Bobby mengatakan tidak 
pernah menarget anak-anak untuk 
menjadi juara, tetapi hanya meminta 
mereka untuk melakukan yang 
terbaik. Baginya yang utama adalah 
prosesnya, juara itu bonus. Sejak dini 
anak-anak sudah merasakan berkali-
kali jatuh (kalah) tetapi tetap harus 
bangkit (pantang menyerah) dan 
berani untuk mencoba lagi dan lagi. 

“Alhamdulillah Aqila beberapa 

Bobby Mochamad Satriayudha, ST 

Terpukau dengan Terobosan-
Terobosan Mudipat
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kali meraih Juara 1 Robotika 
tingkat nasional (bahkan pernah 
dari Mudipat mengirim 25-an anak 
untuk lomba robotika, Alhamdulillah 
hanya Aqila satu-satunya yang 
berhasil membawa pulang piala, 
Juara 1 pula dan perempuan satu-
satunya di antara pemenang lainnya 
dari sekolah lain). Ia juga berhasil 
Lolos Munaqosyah level Mumtaz 
juz 30, dan sejak kelas 2 dia bisa 
mempertahankan masuk 5 besar di 
kelas bahkan ranking 1,” ungkap Pak 
Bobby bangga.

Diakuinya, dengan 
menyekolahkan anak-anaknya di 
Mudipat, orang tua tidak terlalu 
berat mengajarkan hal-hal positif 
dari hal sepele ataupun prinsipil, 
yang selalu bermuara ke ajaran 
agama Islam. Dan kami sependapat 
dengan ucapan salah satu guru 
Mudipat: Ayah Bunda, bagi seorang 
anak, ilmu pengetahuan itu mudah 
dipelajari tetapi yang terpenting 
adalah ber-akhlakul kharimah, jadi 
percuma seorang anak yang selalu 
berprestasi/bintang kelas tetapi tidak 
memiliki adab.

Ditanya soal pengaruh 
pendidikan Mudipat terhadap 
tumbuh kembang Ananda, Pak 
Bobby mengawalainya dengan 
tersenyum manis. Baginya banyak 
sekali pengaruh Mudipat bagi anak-
anaknya.

“Mungkin tidak bisa kami 
ceritakan semuanya, terlalu banyak, 
masyaAllah, semoga menjadi ladang 
amal jariyah bagi seluruh keluarga 
besar Mudipat tanpa terkecuali. 
Tapi salah satunya adalah anak saya 
jadi suka menghafal Al-Qur’an, suka 
dengan Bahasa Arab, Robotika, 
Panahan yang mereka dapatkan 
hanya dari Mudipat,” tuturnya lantas 
diceritakan juga seabreg kelebihan 
Mudipat.

“Jika flashback di awal saat 
akan menyekolahkan anak di 
Mudipat, yang melatarbelakangi 
kami memilih Mudipat hanya 

karena SD Islam yang paling dekat 
dengan rumah. Tetapi saat sudah 
masuk, kami baru tahu jika di situ 
mewajibkan siswa-siswinya untuk 
menghafalkan Al-Qur’an minimal 
1 juz, MasyaAllah. Tanpa terasa air 
mata kami menetes Ketika melihat 
langsung siswa-siswi, kakak kelas 
Aqila, sedang perform menghafal 
Al-Qur’an di atas pentas. 

Menurutnya karena Mudipat 
juga anak keduanya, Zahra berhenti 
kecanduan gadget. Mudipat yang 
menemukan solusi penyembuhan 
anak yang kecanduan gadget 
sekaligus obatnya. Zahra kecanduan 
gadget saat masih TK dengan 
tingkatan lumayan parah, jika 
gadget diambil paksa dari dia, 
dia akan marah-marah seperti 
kesetanan sambil menangis 
sejadi-jadinya. Terus terang hal ini 
membuat kami stres. 

“Allah Maha Baik, tanpa 
disadari kami mengikuti 
kegiatan parenting 
di Mudipat, hanya 
menunaikan kewajiban 
undangan dari sekolah 
bukan semata-mata 
ingin mencari solusi 
bagi permasalah 
anak kami. Kebetulan 
saat itu membahas 
mengenai dampak 
teknologi terhadap 
anak-anak. Akhirnya 
pada saat break kami 
memberanikan diri 
bertanya secara 
khusus kepada 
pembicara yang 
seorang Psikolog, 
bagaimana 
menangani anak yang 
kecanduan gadget? 
Dan jawabannya 
adalah anak harus 
dibuat sibuk dengan 
berbagai kegiatan 
positif supaya lupa 
dengan gadgetnya. 

Dia berharap, semoga 
Mudipat dapat mempertahankan 
semua yang sudah dicapai, karena 
mempertahankan lebih sulit 
daripada meraih. Banyak hal yang 
seringkali membuat kami terpukau 
dengan apa yang sudah dilakukan 
oleh Mudipat, kami menjuluki 
Mudipat seperti punya jargon “Keep 
Moving Forwards”.

Dia salut dimasa pandemi 
Mudipat dengan sangat cepat 
menyesuaikan keadaan yang ada 
seperti menyiapkan sekolah online 
(daring). “Mudipat benar-benar 
concern pada mutu pendidikan 
umum dan pendidikan agama. 
Bersekolah di Mudipat bukan hanya 
mengejar dunia tetapi jauh lebih 
banyak mengejar akhirat. Karena 
bagi kami anak adalah investasi 
akhirat jadi jangan sampai salah 
memilih sekolah untuk anak-anak 
kita,” tuturnya. (Mul)

BIODATA 
Nama :  Bobby Mochamad Satriayudha, ST
TTL :  Surabaya, 8 Februari 1982
Hobi :  Otomotif
Karir :  Pengusaha
Keluarga :
Istri :  Sisca Novaria Fitri, SE
Anak :  1. Aqila Faustina Connie (V-G London)
  2. Zahra Faustine Abidah (III-D Amman)
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Ibarat menu, Axel Dawne itu 
paket lengkap. Dia ganteng, 
cerdas, juga banyak kiprah 

dan prestasinya. Alumni SD 
Muhammadiyah 4 Pucang 
Surabaya (Mudipat) tahun 
2012 tersebut kali ini berbagi 
pengalamannya selama menjadi 
siswa Mudipat hingga kini kuliah 
di ITB. Yuk simak! 

Axel sejak di Mudipat telah 
banyak merengkuh prestasi. Baik 
akademik maupun non akademik. 
Di antaranya, Juara 1 South East 
Asia Robotic Olympiad (SEARO) 
2009, Juara 1 Indonesia Junior 

Robotic tingkat nasional 2010, 
Juara 3 dan The Best Design 
Singapore Robotic Games 2011.

Hingga kini Mahasiswa Teknik 
Fisika ITB ini terus mengasah diri 
di bidang yang dicintainya. Yakni 
fisika dan robotika.  “Alhamdulillah 
keluarga saya selalu mendukung 
apapun kegiatan saya. Mulai dari 
berorganisasi, lomba robotika, 
maupun lomba-lomba lainnya,” 
tutur Axel kepada Arba’a.

Putra dari Yunianto 
Aribowo-Merry Sundari ini juga 
mengisahkan perjalanannya 
dalam menempuh pendidikan. 

Axel Dawne 

Mudipat Selalu Menjadi Hal yang 
Menyenangkan untuk Diingat

Biodata Diri
Nama: AXEL DAWNE
TTL: Surabaya, 26 September 2000
Pendidikan: Mahasiswa Teknik Fisika ITB
Alumni Mudipat tahun: 2012
Prestasi selama di Mudipat:
1.  Juara 1 South East Asia Robotic Olympiad 

(SEARO) 2009
2.  Juara 1 Indonesia Junior Robotic tingkat nasional 

2010
3.  Juara 3 dan The Best Design Singapore Robotic 

Games 2011
4.  Bronze Medal + 2x Special Award International 

Islamic Robotic Olympiad (IISRO) 2016
5. Special Award Lomba Penelitian Belia Regional 2016
6. Grand Finalist Lomba Penelitian Belia Nasional 2016
7. 2x Gold Award + Silver Medal + Bronze Medal FIRA 

RoboWordCup 2019

Arba’a Magazine
Edisi 57 | Juni 2021 17

Profil Alumni



Dia bersyukur karena dalam 
hidupnya selalu diberi 
kemudahan dan keberkahan dari 
Allah SWT.

“Saya selalu mendapatkan 
kemudahan untuk bersekolah 
di sekolah-sekolah terbaik di 
Surabaya sampai sekarang di 
Bandung. Menurut saya hal 
tersebut penting karena “pijakan” 
sebelum menuju ke jenjang yang 
lebih tinggi.  Dengan bersekolah 
di SD terbaik, akan memudahkan 
kita untuk masuk SMP terbaik, 
dengan bersekolah di SMP 
terbaik, akan memudahkan kita 
untuk masuk di SMA terbaik, dst. 
Hal tersebut disebabkan karena 
di sekolah-sekolah terbaik 
tersebut kita akan dikelilingi 
dengan lingkungan terbaik yang 
akan mendorong kita menjadi 
lebih baik,” papar arek Suroboyo 
kelahiran 26 September 2000 itu.

Ia menceritakan punya 
pengalaman menarik setelah lulus 
SMA di tahun 2018, cita-cita atau 
targetnya meleset. Awalnya ia 
ingin jadi mahasiswa ITB, namun 
yang diterima di ITS. Di ITS Axel 
memutuskan ikut tim robotika 
hingga bisa berlomba di level 
nasional dan internasional dan 
berprestasi di banyak kejuaraan. 

Di tahun 2019 ia memutuskan 
mengikuti tes untuk kedua 
kalinya di ITB dan diterima. Saat 
berkuliah di ITB ia sempat takut 
kalah bersaing sama yang lain 
karena isinya orang-orang pinter. 
Namun dengan banyak kerja keras 
dan jerih upaya selama kuliah, ia 
dapat mencetak prestasi dengan 

IPK cumlaude sampai akhirnya 
semester lalu mendapatkan IP 4.

 “Saya sekarang dipercayai 
menjadi Ketua Divisi Akademik 
di himpunan yang salah satu 
tugasnya membantu temen-temen 
di angkatan memenuhi kebutuhan 
akademik mereka,” terang mantan 
Sekretaris OSIS SMA 5 Surabaya itu 
bangga.

Di pendidikan Axel punya 
kunci jitu agar terus berkembang. 
Yakni dia selalu bertanya kepada 
diri sendiri “What’s next?” Terutama 
jika dia sudah berhasil mencapai 
suatu target. Baginya hal ini 
penting supaya tidak pernah 
kehabisan target dan bingung 
mau ngapain. Selain itu, agar tak 
mudah berpuas diri dengan apa 
yang sudah dicapai. Terpenting 
selalu bersyukur.

“Dulu ketika saya semester 
1 kuliah target awal adalah IP 
semester di atas 3.5, lalu setelah 
target tersebut tercapai saya 
tetap mengevaluasi kesalahan 
apa yang saya lakukan pada 
semester 1, kemudian saya 
pasang target IP semester 2 
saya di atas 3.7, setelah tercapai 
saya mengevelauasi lagi apa 
kesalahan yang saya perbuat 
di semester 2 agar IP semester 
depan meningkat. Hingga 
target IP 4 tercapai, saya tetap 
mengevaluasi kesalahan apa 
saja yang saya perbuat agar 
bagaimana caranya IP saya tetap 
bertahan di semester depan, dan 
seterusnya,” jelas Axel.

Motivasi terbesar Axel saat 
ini adalah banyak yang harus 
dibahagiakan, dibuat bangga, 

dan dibalas budinya. Mulai dari 
orang tua, keluarga besar, guru, 
maupun kerabat yang sudah 
mendukungnya sampai sejauh ini.

Tak lupa, ia berdoa semoga 
SD Muhammadiyah 4 Surabaya 
makin berjaya kedepannya dan 
terus mencetak generasi penerus 
bangsa yang berkualitas. “Banyak 
pengalaman yang saya dapatkan 
ketika bersekolah di Mudipat, 
selalu memberikan dukungan 
kepada saya untuk mengasah 
kemampuan saya di berbagai 
bidang, terutama robotika. Enam 
tahun saya di Mudipat akan selalu 
menjadi hal yang menyenangkan 
untuk diingat. Terakhir, terima 
kasih untuk para guru dan staf 
yang tak kenal lelah dalam 
mendidik saya, semoga selalu 
diberi kesehatan dan rizki yang 
lancar. Amin,” tutur anak sulung 4 
bersaudara itu. (Mul)

Sejak SD Axcel Dawn sudah cinta 
dengan dunia robot
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Hai teman-teman, namaku Keysha 
Ayudia Chandra Kelas III-C Beirut. 
Tahu tidak jika mulai semester 2, 
aku mengikuti sekolah daring dari 
Qatar, lho? Sejak Januari 2021 aku, 
adikku Nawaf Dwi Washita Kelas 
I-F Abu Dhabi, serta Mama harus 
mengikuti jejak Ayah berpindah ke 
Qatar. 

Kami berpindah ke Negara 
yang terletak di jazirah arab 
tersebut sebab 
Ayahku 
bekerja di 
perusahaan 
minyak di 
Negara 
itu. Qatar 

memang terkenal dengan 
kekayaan minyaknya, sehingga 
tak jarang banyak warga dunia 
yang mengais rizki di Negara yang 
beribu kota Doha tersebut. 

Alasan Ayah memboyong 
keluarga agar tenang dalam 
bekerja dan dekat dengan 
keluarga. Meski sudah berpindah 
ke Qatar, namun aku dan Nawaf 
masih resmi menjadi siswa 
SD Muhammadiyah 4 Pucang 
Surabaya (Mudipat). Selama 
pandemi SD Mudipat menerapkan 
sistem belajar secara daring, 
dengan menggunakan media 
zoom untuk tatap muka, google 
classroom/google form untuk 
tugas, dan 
juga 

WhatsApp (WA) group kelas 
sebagai sarana komunikasi 
kepada wali murid. Dengan sistem 
daring ini memudahkan siswa 
belajar dari mana saja. Itulah yang 
memudahkanku untuk tetap bisa 
belajar, meski posisiku ada di 
Qatar. 

Ternyata bukan hanya aku 
yang belajar dari luar negeri. Siswa 
Mudipat juga ada yang daring 
dari Korea selatan dan Amerika. 
Belum lagi dari luar kota Surabaya, 
ada yang dari Mataram, Malang, 
Jember, Jakarta, dan masih banyak 
lagi.

Teman-teman, saat belajar 
daring dari Qatar banyak suka 
dukanya. Diantaranya, perbedaan 
waktu antara Indonesia dan Qatar. 
Selisih waktunya sekitar 4 jam. Kita 
bisa perkirakan jika di Indonesia 
pukul 07.00 pagi, kira-kira di Qatar 
pukul 03.00 pagi. 

Pada jam tersebut, yakni 
pukul 03.00 dini hari, aku dan 

Romansa Belajar Daring dari Qatar

Arba’a Magazine
Edisi 57 | Juni 2021 19

International
Student



adikku harus bersiap untuk belajar. 
Dengan langkah yang berat dan 
terkantuk-kantuk tetap berusaha 
bisa join zoom setiap harinya. Tidak 
mandi apalagi sarapan, hanya 
cuci muka, pakai baju seragam 
lalu duduk manis depan laptop. 
Meski juga sering terlambat karena 
terkadang terlambat bangun.

Bayangkan teman-teman, 
disaat banyak manusia yang masih 
asyik dan terlena dengan mimpi-
mimpi mereka, aku dan Nawaf 
dipaksa bangun untuk bersiap 
sekolah. Tak heran, saat daring 
aku masih sesekali menguap-uap 
dan mengusap-usap mata, karena 
masih ngantuk. “Keysha, Nawaf 
ayo bangun. Waktunya zoom lho,” 
itulah ujaran tiap dinihari yang aku 
dengar dari Mama. Mamaku sudah 
seperti alarm hidup, he he.

Begitu juga di saat 
jam pelajaran, aku harus 
menyempatkan diri untuk 
menunaikan shalat Shubuh. 
Sebab saat aku join zoom di Qatar 
belum masuk waktu Shubuh. 
Untuk sarapan aku bisa lakukan 
saat jam istirahat, sekitar pukul 
5 pagi waktu Qatar. Sering 

juga aku sarapan saat usai jam 
pembelajaran

Selain perbedaan waktu, hal 
yang memberatkan lainnya adalah 
cuaca. Qatar memiliki dua musim 
yakni musim panas pada bulan 
Mei hingga Oktober dan musim 
dingin pada bulan November 
hingga April. Sekarang bulan 
Januari, berarti di Qatar sedang 
musim dingin. 

Jadi saat ini di Qatar lagi 
musim dingin. Apalagi jika malam 
hari, rasanya seperti bertambah 
dingin. Suhunya rata-rata 
mencapai 11°C jika malam sampai 
menjelang pagi. Itu yang bikin aku 
dan adikku tambah malas bangun. 

Mendiami daerah baru, 
otomatis jenis makanan pun 
berbeda. Variasi dan cita rasa 
antara makanan Indonesia dan 
Qatar pun tidak sama. Itu juga 
menjadi salah satu masalah kecil 
yang kami dihadapi. Sejauh ini, 
belum terlalu bermasalah, sebab 
Mama selalu menyempatkan 
memasak dengan menu Indonesia. 
Kalau beli makanan di luar, 
rasanya tidak enak. Aku lebih suka 
masakan Mama.

Sebenarnya kedua orang 
tuaku sempat ragu untuk 
mengajak kami pindah. Meski 
visa dan berkas administrasi 
lainnya sudah diurus. Melihat 
perkembangan Covid-19 yang 
belum mereda seperti ini 
membuat kami ragu-ragu. 

Selain itu, orang tuaku juga 
mengkhawatirkan bagaimana 
belajar kami saat di sana nanti. 
Kalau langsung pindah sekolah di 
sana, aku dan adikku belum siap. 
Di Qatar bahasa kesehariannya 
pakai Bahasa Arab, nah aku belum 
bisa. Belum lagi kalau sekolahnya 
pindah kesana, otomatis harus 
beradaptasi dengan lingkungan 
dan teman-teman baru.

Alhamdulillah, setelah 
ngobrol-ngobrol dengan 
Ustadzah, Mama sedikit punya 
gambaran belajar jarak jauh (PJJ). 
Di kelas IV ada siswi yang belajar 
dari Korea Selatan dan Kelas II 
yang belajar dari Amerika. Sejauh 
ini bisa berjalan dengan lancar dan 
tidak ada kendala. Dari situ Mama 
semakin yakin untuk memboyong 
kami ke Qatar.

Sesaat sampai di Qatar, aku 
dan adikku tidak bisa mengikuti 
kegiatan sekolah (zoom) karena 
masih dalam kondisi karantina 
mandiri. Itu memang bagian dari 
prosedur yang harus kami jalani. 
Tapi itu tidak lama, meski kami dan 
keluarga masih karantina mandiri, 
namun aku dan adikku sudah bisa 
mengikuti belajar daring melalui 
zoom. 

Teman-teman jangan tanya 
tempat mana saja yang sudah 
pernah aku kunjungi ya? Di Qatar 
ada kebijakan, selama pandemi 
usia di bawah 12 tahun belum 
boleh jalan-jalan keluar rumah, 
kecuali di tempat terbuka. Nah, itu 
dulu ceritaku teman-teman. Meski 
kita saling berjauhan, semoga 
silaturahim tetap terjaga, amin. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. [*]
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Erfin Walida R., S.Pd.I.
Guru AIK 

SD Muhammadiyah 4
Pucang SurabayaMahatma Gandhi dikenal dengan panggilan 

Gandhi. Ia salah seorang terpenting dalam 
aksi kemerdekaan India. Gandhi memiliki 

jiwa welas asih. Mudah mengasihi orang lain. Turut 
merasakan penderitaan manusia di sekitarnya. Lemah 
lembut jiwanya. Sangat bijaksana. Bahkan, dalam 
memerdekakan India pun ia tak memakai kekerasan. 
Ia mengusung gerakan kemerdekaan melalui aksi 
demonstrasi damai. Kini ia dikenang dunia atas 
kebijaksanaannya.

Terdapat kisah semasa hidupnya yang diingat 
masyarakat luas hingga hari ini. Suatu hari ia akan 
menaiki kereta api. Karena suatu hal, ia terlambat 
pergi ke stasiun. Sesampai di stasiun, kereta mulai 
berjalan perlahan. Gandhi mengejarnya. Berusaha 
menaiki gerbong kereta. Sekuat tenaga ia mencoba 
melompat dan akhirnya berhasil. Ia pun berada di 
atas kereta. Namun ternyata, salah satu sepatunya 
terjatuh saat ia berusaha naik. Satunya lagi measih 
melekat di kakinya. Ia tak bersedih karena kehilangan 
sepatunya. Ia pun tak kemudian turun dari kereta 
demi mengambil sepatu miliknya. 

Sobat Arba’a, tahukah apa yang dilakukan 
Gandhi? Gandhi melepas satu sisi sepatu yang masih 
melekat di kakinya. Lalu melempar ke arah sepatunya 
yang terjatuh tadi. Sontak penumpang lain yang 
melihatnya. Salah satu dari mereka pun berkata, 
“Mengapa kau lempar sepatumu?”

Gandhi pun menjawab dengan tenang. Dengan 
senyum yang menenteramkan. “Saya ingin siapapun 
yang menemukan sepatu saya, menemukannya 
dalam keadaan sepasang, sehingga ia bisa 
memanfaatkannya. Jika seseorang menemukannya 
hanya sebelah, maka sepatu itu tidak akan 
bermanfaat. Begitu juga yang sebelah tidak 
akan bermanfaat bagiku walaupun aku 
tidak melemparnya.”

Betapa jarangnya 
manusia seperti Gandhi. 
Perbuatan seperti itu pun 
tak mudah dilakukan kecuali oleh orang-orang yang 
ikhlas. Sepenggal kisah Gandhi dan sepatunya telah 
menginspirasi banyak orang. Termasuk kita semua. 
Tak perlu lah kita merasa sedih saat kehilangan 
sesuatu. Apalagi sesuatu yang hilang tadi bermanfaat 
bagi orang lain. 

Apalagi masa pandemi seperti saat ini. Banyak 
teman yang membutuhkan uluran tangan. Yuk, 
meneladani Gandhi dengan cara merelakan sebagian 
harta benda kita untuk teman yang membutuhkan. 
Bukankah berbagi itu menenteramkan?[*]

Sepatu Gandhi
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Jika kita mengikuti berita, 
mungkin kalian merasa gemas 
dan kesal. Kasus korupsi selalu 

muncul. Korupsi seolah-olah 
menjadi bagian gelap dari bangsa 
Indonesia. Sangat sedikit dari 
pejabat bangsa ini yang lantang 
dan gagah memberantas korupsi. 
Salah satunya Baharuddin Lopa. 
Dia adalah Jaksa Agung Indonesia 
yang ke-13. 

Baharuddin Lopa lahir pada 
tanggal 27 Agustus 1935 di 
Polewali Mandar, Sulawesi Selatan. 
Meskipun terlahir dari keluarga 
bangsawan, Baharuddin Lopa 
menjalani hidup yang sederhana. 
Kesederahanaan ini ia tetap jalani 
bahkan ketika telah memangku 
berbagai jabatan penting. 
Menjalani hidup sederhana adalah 
cara Baharuddin Lopa untuk 
memegang prinsip kejujuran dan 
integritas. Baginya pantang untuk 
mengambil dan menggunakan 
sesuatu yang bukan haknya.

Baharuddin Lopa adalah 
sosok cemerlang yang jujur 
dan berani sejak muda. Ia 

ditunjuk menjadi 
jaksa di Kejaksaan 

Negeri ujung pandang 
pada usia 23 tahun. Dua tahun 
berikutnya ia diangkat menjadi 
Bupati Majene, yaitu pada usia 
25 tahun. Usai menjabat Bupati, 
Baharuddin Lopa kembali 
berkarier di bidang hukum. 
Berbagai jabatan diamanahkan 
padanya hingga pada tanggal 
9 Februari, ia diangkat menjadi 
Menteri Kehakiman dan HAM. 
Sekitar empat bulan kemudian, 
Baharuddin Lopa dialih tugaskan 
menjadi Jaksa Agung. 

Ditunjukknya Baharuddin 
Lopa sebagai Jaksa Agung 
menjadi harapan baru Bangsa 
Indonesia. Pada saat itu, Indonesia 
sedang berada pada masa-
masa awal reformasi. Bangsa 
Indonesia sedang berjuang 
keluar dari pusaran korupsi 
yang menyebabkan kerugian 
negara. Integritas dan keberanian 
Baharuddin adalah hal sangat 
dinantikan seluruh masyarakat 
agar bangsa ini terbebas dari 
budaya korupsi. 

Selama hidupnya, Baharuddin 
Lopa pantang menerima hadiah 
sekecil apa pun terkait dengan 
jabatannya. Bila ada hadiah 
datang, ia akan mengirimkannya 
kembali. Jika hari raya menjelang, 

ia mengingatkan para stafnya 
untuk tidak menerima parsel. 
Pernah suatu ketika ada parsel 
lebaran yang dikirim ke rumahnya. 
Wajahnya berubah masam melihat 
parsel itu, terlebih ketika melihat 
salah satu pembungkus yang 
terkelupas. Ternyata salah seorang 
putrinya telah membuka parsel 
itu dan mengambil sepotong 
cokelat. Saat itu juga ia meminta 
anaknya yang lain untuk membeli 
coklat dengan ukuran dan jenis 
yang sama. Parsel pun dibungkus 
kembali dan dikembalikan kepada 
si pengirim.

“Meskipun kapal akan 
karam, tegakkan hukum dan 
keadilan!” adalah kalimat 
mutiara dari Baharuddin Lopa. 
Kalimat tersebut menunjukkan 
besarnya integritas Baharuddin 
dalam meneggakkan keadilan. 
Tidak ada pengecualian. Tidak 
pengistimewaan. Semua manusia 
sama di depan hukum. Keadilan 
harus ditegakkan. Baharuddin 
Lopa telah tiada. Tetapi sosoknya 
akan selalu dirindukan bangsa 
Indonesia. Sederhana, berani, 
jujur, dan adil adalah sikap yang 
harus kita teladani darinya. Jika 
besar kelak, Sahabat Arba’a akan 
meneruskan perjuanggannnya 
untuk memberantas korupsi di 
negeri ini. (Lina HR)

Baharuddin Lopa, 
Pendekar Hukum 

Pemberantas Korupsi
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Kejadian luar biasa seringkali 
terjadi dan disaksikan 
langsung oleh para Nabi ketika 

mendapatkan wahyu dari Allah. Tak 
terkecuali Nabi Musa as. Kisahnya 
berawal dari keinginan Nabi Musa 
untuk melihat langsung bagaimana 
Allah menunjukkan sebuah 
keadilan. 

Tepatnya, ketika berada di 
kawasan Gunung Tursina. Nabi 
Musa berkata, “Ya Allah, Dzat yang 
Maha Adil. Aku ingin sekali melihat 
keadilan-Mu. Kasus apa di muka 
bumi ini yang aku lihat dengan mata 
kepala lalu kemudian aku melihat 
keadilan-Mu.”

Malaikat Jibril datang dan 
berkata, “Hai Musa, Tuhanmu 
berkata, kamu tidak akan bisa 
sabar kalau kamu melihat langsung 
kejadian, lalu kamu menilai 
langsung keadilan Allah SWT.”

Nabi Musa menjawab, “Saya 
akan coba memahami dengan taufik 
dari Allah SWT.”

Maka, Nabi Musa pun diminta 
untuk mendatangi sumber air 
terdekat. Allah memerintahkan 
Nabi Musa untuk melihat saja. 
Segera Nabi Musa sembunyi dan 
mengambil posisi yang tidak terlihat 
oleh orang lain.

Sambil menunggu, Nabi 
Musa melihat seseorang yang 
menunggangi kuda. Begitu tiba 
di sumber air, orang tersebut 
minum di mata air dan rupanya di 
pinggangnya terdapat kantong 
dinar. Waktu dia minum, dia tak 
sadar kantong dinarnya jatuh dan 

kembali menunggangi kudanya 
lalu pergi. Ini adalah orang 

pertama yang dilihat Nabi Musa.
Tak lama setelah itu, datanglah 

orang kedua. Yakni anak kecil yang 
belum baligh dan minum di sumber 
air tersebut. Dia lihat ada kantong 
dinar, dibawalah pergi olehnya.

Orang ketiga datang. Seorang 
musafir yang tua dan buta. Ketika 
mendengar sumber air, dia berhenti 
dan minum di sumber tersebut lalu 
mengambil wudhu dan shalat.

Saat si buta akan melaksanakan 
shalat, datanglah kembali si 
penunggang kuda yang kehilangan 
kantong dinarnya. Dia bertanya 
pada orang tua buta tadi, “Hai orang 
buta, kamu lihat kantong dinar 
saya?”

“Saya buta, saya tidak lihat 
kantong dinar atau uang.” jawab 
kakek buta.

Penunggang kuda berkata, 
“Saya yakin kantong saya jatuh di 
sini dan tidak ada orang lain. Ini 
tempat kosong, kamu sendirian, 
berarti kamu yang ambil.” Kakek 
buta menjawab, “Periksa saja, saya 
tidak mengambil apa-apa, saya 
wudhu dan mau shalat.”

Keduanya pun terlibat 
pertengkaran, hingga akhirnya 
si kakek buta dibunuh oleh 
penunggang kuda. Lalu si 
penunggang kuda meninggalkan 
kakek buta. 

Nabi Musa melihat kejadian 
itu sembari berkata, “Ya Allah, saya 
tidak bisa sabar.” Dia menganggap 
bahwa yang menjadi sumber 
masalah adalah anak kecil. Karena 
sudah mengambil kantong dinar 
yang jatuh dan bukan miliknya. 
Sedangkan kakek buta menjadi 

korban atas kesalahpahaman si 

penunggang kuda.
Ditengah kebingungan Nabi 

Musa, datanglah Jibril dan berkata, 
“Hai Musa, Allah mengirim salam 
kepadamu dan mengatakan 
kalau kamu memang tidak bisa 
sabar. Manusia terlalu tergesa-
gesa menghakimi, tapi beginilah 
ceritanya. Si anak kecil adalah orang 
yang benar. Ia punya seorang ayah 
yang pernah dizalimi oleh dua 
orang itu. Pernah ayah si anak kecil 
bekerja kepada si penunggang 
kuda dan tidak diberikan gajinya 
yang jumlahnya sama dengan isi 
kantong itu. Lalu Allah kembalikan 
haknya ayahnya yang sudah mati. 
Jadi anak kecil itu tidak salah, tetapi  
dia mendapatkan hak ayahnya yang 
terzalimi”.

“Lalu bagaimana dengan orang 
buta?,” tanya Nabi Musa.

“Ayah si anak ini selain dizalimi 
oleh penunggang kuda, ia juga mati 
terbunuh dan pembunuhnya adalah 
si buta. Maka Allah datangkan si 
zalim untuk membunuh yang zalim,” 
jawab Jibril.

Demikianlah Allah 
menunjukkan keadilannNya kepada 
Nabi Musa. Dari sini kita sebagai 
manusia dilarang untuk berbuat 
zalim. Manusia tidak pernah tahu 
kapan balasan atas perbuatan zalim 
itu terjadi. Allah Maha Adil. Ia 
akan membalas segala perilaku 
buruk kita kepada orang lain 
setimpal dengan apa yang 
telah kita perbuat. [*]

Kisah Nabi Musa dan 
Terbunuhnya si Kakek Buta

Ainun Jariyah
Tenaga Kependidikan SD 

Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya

Arba’a Magazine
Edisi 57 | Juni 2021 23

Tarikh



Alhamdulillah, Aku Siap

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

Pucang Surabaya

Wa’alaikumussalam Wr. Wb.
Terima kasih atas cerita akan 

kondisi yang dialami dan dirasakan 
serta mengirimkannya ke kami. 
Kami akan mencoba menjawab 
pertanyaan ibu, menghadapi 
kondisi baru dan kebiasaan baru 
memang memerlukan waktu 
untuk melakukan penyesuaian 
atau sering kita sebut dengan 
adaptasi. 

Langkah-langkah yang bisa 
membantu agar anak bisa belajar 

tatap muka 
dalam 
era new 

normal, yaitu: pertama, Terima. 
Orang tua terlebih dahulu harus 
menerima bahwa Pembelajaran  
Tatap Muka dalam era new normal 
akan segera dimulai, cepat atau 
lambat orang tua harus bisa segera 
menerimanya. Apabila orang 
tua sudah bisa menerimanya 
maka orang tua akan mudah 
menyampaikan pengertian 
kepada anak agar anak juga bisa 
menerima kondisi ini.

Kedua, Lakukan. Langkah 
berikutnya setelah menerima 
adalah melakukan persiapan 
sebelum Pertemuan Tatap Muka 
dalam era new normal dimulai. 
Hal ini bisa dilakukan dengan 
cara membuat aturan baru di 

rumah terkait akan dimulainya 
Pertemuan Tatap Muka 
(PTM) dalam era new normal, 

misalnya waktu tidur, waktu 
belajar dan waktu bermain 
anak, memulai aktivitas 
seperti sebelum pandemi, 

yaitu memulai dengan bangun 
pagi, sarapan dan beraktivitas 
seperti sekolah tatap muka.

Cara yan lain adalah mulai 
mengurangi penggunaan gadget 
(baik berupa hp atau laptop) yang 
biasanya untuk perlengkapan 
sekolah secara daring, mulai 
belajar memakai masker selama 
kurang lebih 30 menit dalam 
beraktivitas dalam rumah, 
apabila sudah terbiasa maka bisa 
ditambah jam memakai maskernya 
tujuannya agar nanti terbiasa saat 
Pertemuan Tatap Muka dalam era 
new normal, persiapkan protokol 
kesehatan pribadi, misalnya 
menyiapkan masker baru untuk 
mengganti masker yang dipakai, 
membawakan handsanitizer, 
membawakan peralatan makan 
dan minum sendiri dalam tas 
sekolah, dan berkoordinasi dengan 
sekolah terkait PTM dalam era new 
normal.

Langkah-langkah di atas 
bisa dipersiapkan dan dilakukan 
apabila orang tua mengijinkan. 
Hendaknya langkah tersebut 
tidak dilakukan oleh anak saja, 
tetapi juga dilakukan oleh orang 
tua sebagai contoh dan model 
terdekat anak. Selain sebagai 
contoh dan model, orang tua juga 
memberikan motivasi bahwa apa 
yang akan di hadapi PTM dalam 
era new normal adalah salah satu 
alur cerita dalam proses belajar 
mereka.

Demikian uraian jawaban dari 
pertanyaan diatas, semoga bisa 
bermanfaat. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. [*]

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Saya adalah ibu dari tiga anak. Anak pertama SMP, anak kedua 
kelas V, dan anak ketiga masih TK A. Adanya wacana untuk belajar 
tatap muka membuat rasa cemas yang dulu pernah saya alami 
saat pandemi datang pertama kali muncul kembali. Saya seorang 
ibu yang bekerja, sehingga tidak bisa menemani mereka seharian. 
Dulu saya perlu adaptasi dengan proses belajar lewat online, 
menyiapkan perangkat serta kelengkapan untuk mereka. Saat 
ini saya kebingungan lagi bagaimana cara untuk menyiapkan 
mereka agar bisa belajar tatap muka dengan segala perlengkapan 
yang perlu dibawa dalam era new normal ini? Terima kasih atas 
perhatian dan jawabannya, Wassalam.
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Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Sobat Arba’a yang ceria. 

Masya Allah luar biasa bagus 
pertanyaan dari ananda Irfan 
Maulana Pasya. Birrul walidain atau 
berbakti kepada kedua orang tua 
merupakan salah satu amal yang 
paling dicintai oleh Allah SWT. 
Berbanggalah bagi setiap anak 
yang bisa berbakti kepada kedua 
orang tuanya. Allah SWT berfirman 
dalam surat an-Nisa ayat 36 yang 
bunyinya:

ُكوا بِِه َشيْئًا  تُْشِ
َ

َ َول  َواْعبُُدوا اللهَّ
يِْن إِْحَسانًا َواِلَ

ْ
َوبِال

“Sembahlah Allah 
dan janganlah kamu 
mempersekutukan-Nya dengan 
sesuatu pun. Dan berbuat baiklah 
kepada kedua orang tua”.

Dalam ayat di atas Allah 
menggunakan kata perintah 
sebagai salah petunjuk untuk 
berbakti terhadap kedua orang tua. 
Sehingga wajib bagi kita selaku 
anak harus berbakti kepadanya 
dengan segala macam cara.

Lalu mana yang harus 
kita utamakan dalam berbakti? 
Ayah atau Ibu?. Dalam hadis 
Rasulullah diceritakan seorang 
laki-laki mendatangi Rasulullah, 
lalu bertanya mengenai siapa 
yang lebih berhak untuk 

diperlakukan baik. Kemudian 
Rasulullah menjawab ‘Ibumu’ 
dan mengulangi jawabannya 
sebanyak tiga kali kemudian baru 
menyebutkan ‘Ayahmu’. Dari hadis 
tersebut dapat disimpulkan bahwa 
Rasulullah mengajarkan agar 
mendahulukan berbakti kepada 
ibu ketimbang ayah.

Mengapa Islam 
mengutamakan berbakti kepada 
ibu daripada ayah? Abdullah 
Nashin Ulwan, dalam Pendidikan 
Sosial Anak, menyebutkan ada dua 
sebab. Pertama, Ibu lebih banyak 
memperhatikan anak, mulai hamil, 
melahirkan, menyusui, merawat, 
dan mendidik (Q.S. 31:14). Kedua, 
dalam diri Ibu penuh dengan 
ikatan batin, cinta, kasih dan 
sayang. Serta ungkapan bahwa 
surga di bawah telapak kaki ibu 
menjadikan bahwa profesi ibu 
sungguh mulia.

Lalu bagaimana sikap kita 
kepada Ayah? Tentu saja bukan tak 
berbakti kepadanya, melainkan 

tetap taat dan berbakti kepadanya. 
Dalam diri Ibu yang kuat terdapat 
usaha dan jeri payah seorang ayah 
yang selalu mendukungnya.

Terkadang kondisi keluarga 
yang diceritakan pada pertanyaan 
di atas membuat kita harus 
memilih lebih berbakti pada 
salah satunya, namun disini 
Ustadz memberikan gambaran 
bahwasanya berbakti kepada 
orangtua harus kita seimbangkan 
antara Ibu dan ayah. Agar kelak 
keluarga kita dapat diberikan 
tempat mulia yaitu di surga dan 
menjauhkan dari api neraka. 
Dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah 
SWT berfirman “Hai Orang-orang 
beriman, peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka.” 

Imam Ali bin Abi Thalib 
menjelaskan makna ayat itu, 
“Didiklah diri dan keluargamu 
dengan perbuatan baik dan saleh.” 
Sehingga kondisi keluarga yang 
diceritakan di atas mewajibkan kita 
sebagai anak memberi tahu atau 
mendidik keluarga kita dengan 
ajaran-ajaran agama, bukan malah 
menjauhi atau membenci salah 
satunya.

Dari penyampaian di atas 
maka dapat disimpulkan bahwa 
kita harus (1) berbakti kepada 
orang tua selama mereka taat 
kepada ajaran agam Islam, (2) 
tetap sayang dan cinta terhadap 
keduanya, (3) tidak menumbuhkan 
sifat benci terhadap salah satunya.
[*]

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

Perintah Abadi 
Berbakti kepada Orang Tua

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Nama saya Irfan Maulana Pasya (III-H Cairo). Ustadz saya mau tanya 
jika Mama sama Ayah berpisah itu saya harus lebih sayang sama 
siapa? Dosa tidak kalau saya cuman sayang sama Mama? Terima 
kasih.
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Wa’alaikumussalam Wr. Wb.
Terima kasih, pertanyaan 

yang sangat bagus. Memang 
sebentar lagi rencana sekolah akan 
masuk kembali, meski terbatas. 
Namun ada beberapa yang 
perlus dipersiapkan siswa dan 
pihak sekolah untuk menghindari 
penyebaran virus Korona.

Setelah anak-anak menjalani 
aktivitas belajar di rumah selama 
masa pandemi, pemerintah 
mulai mempertimbangkan untuk 
membuka kembali sekolah dan 
memperbolehkan aktivitas belajar 
mengajar secara tatap muka, 
Namun, hal tersebut tentunya 
dilakukan dengan menerapkan 
protokol kesehatan yang telah 
ditentukan selama masa adaptasi 
kebiasaan baru.

Persiapan Kembali ke Sekolah
Setiap orang tua tentu 

harus selalu waspada ketika 
anak diperbolehkan kembali 
belajar di sekolah. Pasalnya, 
wabah Covid-19 belum usai 
dan penularan  masih berisiko 
terjadi. Oleh karena itu, pihak 
sekolah dan para orang tua 
juga harus mengikuti protokol 
kesehatan dan melakukan 
berbagai persiapan agar anak-anak 

bisa kembali ke sekolah dengan 
aman.

Ada beberapa hal yang 
perlu dipersiapkan oleh pihak 
sekolah dan lembaga sebelum 
menjalankan kembali aktivitas 
belajar mengajar selama pandemi 
Covid-19, yaitu menyediakan 
sanitasi, seperti toilet yang 
bersih, dan fasilitas cuci tangan 
yang diengkapi dengan air 
mengalir dan sabun atau hand 
sanitizer. Memiliki akses ke 
fasilitas kesehatan masyarakat, 
seperti puskesmas, klinik, dan 
rumah sakit. Menerapkan area 
wajib masker atau pelindung 
wajah (face shield). Melakukan 
pengukuran suhu tubuh, misalnya 
dengan termometer infrared, 
pada setiap orang yang memasuki 
wilayah sekolah. Memetakan 
kelompok orang, termasuk guru, 
murid, atau staf, yang tidak 
dianjurkan melakukan kegiatan 
di sekolah, misalnya karena baru 
kembali dari 
wilayah zona 
merah atau 
hitam Membuat 
kesepakatan 
dengan komite 
pendidikan, 
terkait 

penerapan kegiatan belajar 
mengajar secara tatap muka.

Protokol Kesehatan Memasuki 
Lingkungan Sekolah

Berikut ini adalah beberapa 
hal yang perlu dilakukan oleh 
setiap orang, termasuk guru, para 
siswa, dan siapa pun yang hendak 
memasuki lingkungan sekolah dan 
selama berada di sekolah.

Pertama, kenakan masker 
saat berada di lingkungan 
sekolah. Kedua, jalani pemeriksaan 
suhu tubuh saat memasuki 
wilayah sekolah. Orang yang 
memiliki suhu tubuh di atas 38˚ 
C tidak diperkenankan masuk 
ke lingkungan sekolah. Ketiga, 
cuci tangan dengan air bersih 
dan sabun atau hand sanitizer. 
Keempat, terapkan etika batuk, 
yaitu menutup hidung dan 
mulut dengan tisu dan segera 
membuangnya ke tempat sampah 
atau menutup hidung dan mulut 
dengan lipatan siku ketika batuk. 
Kelima, jaga jarak minimal 1–2 
meter dengan orang lain.

Semoga dengan persiapan 
yang baik sekolah tatap muka bisa 
dilaksanakan tanpa kekhawatiran. 
[*]

drg. Nana Indaryati
Tim dokter 

Klinik PKU Muhammadiyah Ngagel

Bersiap Kembali ke Sekolah 
di Masa New Normal

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dokter, saya Kevin Athallah Hutama (III-C Beirut). Sebentar lagi 
mau masuk sekolah, meski masih terbatas. Nah, saya merasa takut 
karena virus Covid-19 masih ada dimana-mana. Apa saja yang 
harus dipersiapkan saat masuk sekolah, agar tidak terjadi hal buruk 
yang tidak kita inginkan? Terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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“PTM Bagian dari Ikhtiar 
Memajukan Pendidikan di 

Tanah Air”

H. R. Alpha Amirrachman, M.Phil., Ph.D.
Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah

Pembelajaran Tatap Muka 
(PTM) mulai digulirkan 
Pemerintah. Pemerintah 

memutuskan bahwa satuan 
pendidikan telah diperbolehkan 
menyelenggarakan pembelajaran 
tatap muka (PTM) secara terbatas 
di tahun ajaran 2021/2022. 
Kebijakan itu tentu menimbulkan 
pro-kontra di masyarakat. Apalagi 
pandemi global Covid-19 belum 
mereda. Apakah PTM solusi yang 
tepat? Apa saja persipan yang 
harus dilakukan sekolah, siswa, 
dan orang tua? 

Yuk, simak wawancara 
kru Arba’a dengan H. R. Alpha 
Amirrachman, M.Phil., Ph.D., 
Sekretaris Majelis Dikdasmen 
PP Muhammadiyah. Wawancara 
dilakukan via WhatsApp (WA), 
Ahad (6/6/2021)

Bagaimana pendapat Bapak 
terkait pro-kontra rencana 

Pembelajaran Tatap Muka 
(PTM)? 

Pro-kontra rencana 
pembelajaran tatap 

muka merupakan hal yang wajar 
karena ini bagian dari ikhtiar dan 
kepedulian kita bersama terhadap 
kemajuan pedididikan di tanah air, 
di tengah pandemi global Covid-19 
yang masih belum mereda. 

Apakah PTM solusi yang tepat, 
ditengah pandemi Covid-19 yang 
masih memprihatinkan? 

Sebaiknya proses 
pembelajaran dilakukan 
menggunakan metode blended 
learning yaitu kombinasi antara 
daring atau belajar dari rumah 
(BDR) dan tatap muka terbatas 
di satuan pendidikan. Majelis 
penyelenggara hendaknya 
memantau, mengevaluasi, secara 
intensif keberlangsungan Sekolah/
Madrasah Muhammadiyah selama 
masa pandemi Covid-19 belum 
berakhir, sampai kondisi normal 
kembali. 

Pembelajaran tatap muka 
terbatas di sekolah/madrasah 
harus mendapatkan izin dari 
Pemda/Kanwil/Kantor Kemenag 
setempat, gugus tugas Covid-19 
setempat, Majelis Dikdasmen 

PWM/PDM/PCM, dan 
MCCC Wilayah/Daerah. 
Pembelajaran tatap muka 
terbatas di sekolah/
madrasah harus atas 

persetujuan komite sekolah/
perwakilan dan bagi peserta didik 
harus mendapatkan izin tertulis 
dari orang tua/wali. 

Penentuan sekolah/madrasah 
pelaksana tatap muka terbatas 
diserahkan sepenuhnya kepada 
PWM untuk jenjang pendidikan 
menengah, PDM untuk jenjang 
pendidikan dasar, dan PD Aisyiah 
untuk jenjang PAUD/TK, serta 
dikoordinasikan dengan MCCC 
setempat. Semua pihak juga wajib 
memastikan diselengarakanya tes 
PCR secara berkala. 

Beberapa skema dapat 
diterapkan. Skema Kombinasi, 
tiap rombongan belajar dalam 
suatu kelas dibagi 2 shift dengan 
pembagian sebagai berikut 
yaitu: shift 1 belajar tatap 
muka di sekolah selama 3 hari 
pembelajaran, dan shift 2 tetap 
melaksanakan BDR (Belajar dari 
Rumah) dan setiap minggu 
ada pergantian shift. Skema 
selang-seling berbeda hari, 
tiap rombongan belajar dalam 
suatu kelas dibagi 2 shift. PTM 
dilaksanakan di sekolah/madrasah 
dengan maksimal pertemuan 
dilaksanakan selama 4 jam perhari, 
sedangkan untuk pembelajaran 
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BDR (Belajar Dari Rumah) tetap 
diberlakukan untuk shift yang 
memang dijadwalkan tidak 
melakukan pertemuan tatap muka 
di satuan pendidikan. 

Skema Mandiri, skema 
ini dapat dikembangkan oleh 
sekolah/madrasah sesuai dengan 
(1) kondisi dari satuan pendidikan; 
(2) kondisi peserta didik/santri; (3) 
capaian pembelajaran berdasarkan 
kurikulum yang berlaku; (4) 
kesehatan dan keselamatan warga 
satuan pendidikan, dan (5) tetap 
menerapkan protokol kesehatan 
dengan ketat. Penerapan skema 
mandiri harus dikomunikasikan 
dan dikoordinasikan serta. Khusus 
SMK, untuk pembelajaran praktik 
dan praktik kerja lapangan (PKL) 
yang dilaksanakan di SMK dapat 
disesuaikan dengan kondisi 
dan jumlah peralatan praktik di 
sekolah tersebut.  Skema di atas 
dapat dipilih dan disesuaikan 
dengan kondisi kesiapan 
satuan amal usaha pendidikan 
Muhammadiyah.

Apa saja persipan yang harus 
dilakukan sekolah sebagai 
penyelenggara? 

Sekolah/Madrasah 
Muhammadiyah perlu 
membangun komunikasi 
dengan orang tua dan peserta 
didik dalam hal mempersiapkan 
strategi pembelajaran masa 
pandemi Covid-19, termasuk 
untuk mempersiapkan mental, 
mengenali individu dalam 
keluarga yang dapat secara 
langsung membantu peserta 
didik dalam melaksanakan proses 
pembelajaran. Sekolah/Madrasah 
harus membuat jadwal dan desain 
pembelajaran menggunakan 
sistem bergiliran dalam 

rombongan belajar (shifting) 
dan dilaksanakan sesuai dengan 
kondisi sekolah/madrasah. 

Majelis Dikdasmen PPM/
PWM/PDM/PCM memfasilitasi 
peningkatan efektivitas 
pembelajaran misalkan dengan 
mengusahakan aplikasi 
(e-learning) dan pelatihan 
peningkatan kompetensi. Sekolah/
Madrasah Muhammadiyah 
membentuk tim Pembelajaran 
berbasis Teknologi Informasi 
dalam rangka meningkatkan 
kualitas pembelajaran inovatif dan 
mengadakan berbagai pelatihan 
untuk guru.

Apa saja persiapan yang harus 
dipersiapkan siswa dan orang 
tua? 

Siswa dan orang tua harus 
membangun komunikasi yang 
efektif dengan sekolah agar proses 
pembelajaran di rumah dapat 
berlangusng dengan baik. Ini 
agar kesiapan mental dan hal-hal 
lain terkait proses pembelajaran 
dapat dibangun dengan baik. 
Orang tua membuat pernyataan 
tertulis mengizinkan peserta didik 
melaksanakan PTM terbatas di 
sekolah.  Orang tua juga perlu 
mendorong anak-anak mereka 
untuk menjaga kesehatan, 
menerapkan protokol kesehatan, 
kebersihan diri, mengurangi 
kontak, menghindari kerumunan, 
dan berolahraga secara rutin. 

Selain itu juga menjalin 
komunikasi dengan guru 
mengenai desain pembelajaran 
yang akan digunakan, 
menyediakan sumber dan fasilitas 
belajar yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran dan membantu 
anak-anak mereka dalam 
melakukan pembelajaran di 
rumah. 

Sementara dari sisi siswa: 
menerapkan 3M (menjaga 
jarak, mencuci tangan, dan 
menggunakan masker) dan 
mengurangi 3K (kerumunan, 
kamar tertutup, dan kontak) 
selama melaksanakan aktivitas di 
sekolah/madrasah, menyiapkan 
diri dan sumber belajar yang 
dibutuhkan, mengkomunikasikan 
kesulitan belajar yang dihadapi 
kepada guru dan orang tua, 
menjaga kesehatan diri dan 
berolahraga secara rutin dan 
melaksanakan pembelajaran 
di rumah dan/atau belajar 
tatap muka terbatas di satuan 
pendidikan dan di rumah dengan 
rasa senang dan gembira. 

Apa saja tips aman PTM di masa 
pandemi ini? 

Sebagaimana diuraikan di 
atas, skema-skema pembelajaran 
(seperti kombinasi dari PTM 
terbatas dan belajar dari rumah) 
harus diputuskan bersama 
melibatkan berbagai pihak, karena 
tantangan dan kondisi masing-
masing sekolah berbeda. Dan 
yang penting adalah memastikan 
bahwa protokol kesehatan 
diterapkan dengan ketat. [*]
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Buku ini menceritakan 
tentang si bungsu dari 
empat bersaudara, Amelia. 

Ia selalu dipanggil Amel di mana-
mana. Amel tinggal di salah satu 
kampung di pulau Sumatera. Amelia 
tidak ingin menjadi anak bungsu 
dan tidak ingin dipanggil Amel. 
Amelia tidak ingin menjadi anak 
bungsu karena kakaknya, Pukat 
dan Burlian selalu mengejeknya 
tentang menunggu rumah. Amelia 
ingin dipanggil Eli. Nama itu adalah 
nama panggilan kakak sulungnya, 
Eliana. Bukan karena anak pertama 
bisa menyuruh-nyuruh adik-adiknya, 
tapi karena Eli adalah kakak terbaik 
sedunia. Eliana selalu menjaga adik-
adiknya, membujuk ibu mereka agar 
tugas adik- adiknya di berikan ke 
padanya saja. Amelia ingin menjadi 
seperti kakaknya yang pemberani.

Ayahnya pernah bilang “Kau 
anak paling kuat Amel. Itu benar 
sekali. Bukan kuat secara fisik, tapi 
kuat dari dalam. Kau adalah anak 
paling teguh hatinya, paling kokoh 
dengan pemahaman baik.” 

Amel dan teman-temannya, 
Norris, Maya, dan Tambusai telah 
melakukan banyak petualangan. 
Salah satunya bertujuan untuk 
mengubah cara hidup penduduk 
kampung. Saat Amel dan Mayaikut 
paman Unus (Paman Amel) 
berpetualang di hutan, paman Unus 
memperlihatkan pohon Medang 

raksasa. Tidak hanya itu, paman Unus 
juga memerlihatkan pohon kopi 
yang sedang berbuah. Pohon kopi 
di kampung mereka panjangnya 
tidak sama, daunnya berbeda-beda. 
Sedangkan pohon kopi yang mereka 
lihat daunnya lebar, buahnya juga 
besar besar. Amel memasukkan 
buah kopi itu ke dalam tasnya.

Pada saat rapat kampung, 
Amel mengusulkan pendapat untuk 
mengganti pohon kopi mereka 
dengan yang lebih bagus dengan 
menyemai buah kopi tadi. Setelah 
perdebatan yang panjang akhirnya 
diputuskan mereka akan menyemai 
buah kopi tersebut menjadi bibit 
di halaman bellakang sekolah. 
Dengan bantuan pemuda kampung 
dan paman Unus Amel dan teman 
temannya bisa menyemai buah 
kopi itu. Setahun kemudian bibit 
kopi sudah mulai tumbuh dan siap 
dipindahkan ke ladang yang sudah 
dibeli dengan uang kas kampung. 
Enam bulan berlalu, pohon kopi 
sudah tumbuh bercabang. Pohon 
kopi di hutan itu jelas induk terbaik. 
Namun, malam itu hujan deras turun 
membungkus lembah. Lebat sekali. 
Tidak ada yang menduga hujan akan 
membawa bencana serius.

Pada pukul empat dini hari 
datang kabar bahwa bebat besar di 
hulu sungai mereka putus.  Banjir 
bandang terjadi. Air dengan tinggi 
tiga meter tumpah dari lembah 

bagian atas, menelan apa saja yang 
di lewatinya. Tidak ada korban jiwa 
dalam bencana tersebut. Tetapi 
ladang kopi tempat dua ribu bibit 
kopi terbaik itu berada tak jauh dari 
tepi sungai. Ladang bibit kopi hancur 
lebur di hantam air bah. Batang 
kopinya tercabut, rebah jimpah.

Amel menangis saat menatap 
sekeliling. Hilang sudah dua ribu 
batang kopi subur yang berbris rapi. 
Amel tetap terisak mencengkram 
lumpur di depannya walau sudah 
dihibur banyak orang. Hampir 
setengah jam Amel duduk, tak 
ada yang bisa menenangkannya 
sampai paman Unus datang dan 
berkata “Kau baru memulainya, 
Nak. Ini bukan akhir. Ini justru awal 
segalanya. Kau selalu kembali 
dangan kekuatan yang lebih besar. 
Kau anak yang kuat, Nak.” Dua puluh 
tahun kemudian Amel menjadi guru 
di sekolah tempat ia bersekolah 
dulu bersama salah satu teman, 
Eliana. Kini ia telah kembali dengan 
kekuatan penuh.

Tak hanya itu saja kisah 
tentang si bungsu. Buku ini terdiri 
dari beberapa bab. Juga ada buku 
tentang ke tiga kakaknya, Eliana 
si Anak Pemberani, Pukat si Anak 
Pintar, Burlian si Anak Spesial 
dan buku tantang ibu mereka 
menyelamatkan kampung dari 
penjahat, Nurmas si Anak Cahaya. 
Kisah mereka juga tidak kalah seru, 
lo. Buku yang ditulis oleh Tere Liye 
juga ada banyak tidak hanya itu saja. 
Cover yang aku tunjukan ini cover 
yang kedua, jadi beda sama yang 
sebelumnya. Ayo segera beli dan 
baca buku ini. [*]

Diandra Rosa Resvari (V-D Madrid)

Si Anak Kuat
Judul Buku  : Si Anak Kuat 
Penulis  : Tere Liye
ISBN  : 978-602-5734-42-7
Tahun Terbit  : 2019
Penerbit  : Republika Penerbit
Cetakan  : ke 2
Jumlah Halaman  : 393
Peresensi  : Diandra Rosa Resvari
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Baitul Arqam Global Guru 
dan Tenaga Kependidikan 
(GTK) SD Muhammadiyah 

4 Pucang Surabaya (Mudipat) 
secara daring dan luring di 
Auditorium Prof Din Syamsudin 
TMB, Kamis (15/4/2021).  Baitul 
Arqam angkatan VII/1442 H ini 
mengusung tema “Peran Strategis 
GTK Muhammadiyah Membangun 
Persyarikatan, Umat, dan Bangsa”.

Kegiatan ini global sebab 
selain menghadirkan pemateri dari 
dalam negeri, juga ada beberapa 
yang berasal dari luar negeri. 
Diantaranya Muhammad Afdillah, 
MA., M.Si Ketua Departemen 
Dakwah dan Dialog PCIM Amerika 
Serikat, Wakil Ketua PCIM New 
South Wales Australia, Haidir Fitra 
Siagian, S. Sos., M.Si., Ph.D., dan 
Razak Lazim Excecutive Director of 
Irsyad Trust Limited Singapura.

Sementara pemateri dari 
dalam negeri ada Wakil Ketua 
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah 
Jawa Timur Dr KH Syamsuddin 
Mag., Dr. KH. Mahsun 
Jayadi, M.Ag., Ketua 
PDM Kota Surabaya, Drs. 
H. Ahmad Zaini, M.Pd., 
Ketua PCM Ngagel 
Kota Surabaya, dan 
Misbachul Munir, Ketua 
Tim Tajdid PWM Jawa 
Timur. 

Pada kesempatan itu 
Muhammad Afdillah dan Haidir 
Fitra Siagian menyampaikan 
tentang Perkembangan Islam 
dan Dakwah Muhammadiyah di 
Australia dan amerika Serikat.  
Menurut Haidir Fitra Siagian Islam 
pertama kali masuk ke Australia 
dibawa oleh para pelaut muslim 
dari Makassar. Meski Islam bukan 
agama mayoritas di Australia, tapi 
Islam merupakan agama paling 
cepat pertumbuhannya. Dengan 
peningkatan 39,9 persen dari 
tahun 2006 sampai 2011.

Sementara itu, tak 
ketinggalan dalam kegiatan 
ini juga membahas tentang 
jadwal imsak dan subuh versi 
Muhammadiyah terdapat selisih 
delapan menit lebih lama dari 
ketetapkan pemerintah, dengan 
narasumber Wakil Ketua Pimpinan 
Wilayah Muhammadiyah Jawa 
Timur Dr. KH. Syamsuddin M.Ag.

Kyai Syamsuddin menjelaskan 
waktu subuh mundur 8 menit.

Ustadz Syamsuddin 
mengatakan putusan waktu 
subuh mundur 8 itu merupakan 
hasil dari Musyawarah Nasional 
XXXI Tarjih Muhammadiyah, pada 
28 November – 20 Desember 
2020. Munas memutuskan 
kriteria masuknya waktu subuh 
berdasarkan ketinggan matahari 
dari yang tadinya minus 20 derajat 
menjadi minus 18 derajat. Adapun 
ketinggian matahari minus 20 
derajat digunakan pemerintah 
untuk menentukan waktu 
subuh. Maka Muhamamdiyah 
memandang awal waktu subuh 
di Indonesia terlalu pagi atau 24 
menit sebelum fajar sadiq.

Lebih lanjut ia mengatakan, 
keputusan itu adalah pemikiran 
keagamaan yang dihasilkan oleh 
forum Munas tarjih itu forum 
tertinggi majelis tarjih. Namun 
demikian hasil-hasil dari tadi 
belum bisa untuk diterapkan 
sebelum memperoleh keputusan 
dari PP Muhammadiyah. (Mul)

Baitul Arqam Global GTK #Angkatan VII

Peran Strategis GTK Muhammadiyah 
Membangun Persyarikatan, Umat, dan Bangsa

Haidir Fitra Siagian, S. Sos., M.Si., Ph.D (bawah) 
sedang mengisi Baitul Arqam Global

 Kyai Syamsuddin menjelaskan waktu subuh 

mundur 8 menit
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Meski masih dalam masa pandemi, 
namun SD Muhammadiyah 4 
Pucang Surabaya (Mudipat) tiada 

henti menyuguhkan kegaiatan yang bernilai. 
Terkhusus kegaiatan selama bulan Ramadhan, 
seperti kegiatan Darul Arqam untuk siswa Kelas 
I-VI. Kegaiatan ini berlangsung secara daring via 
zoom, dengan mengusung tema “Ramadhan 
Bernilai di Masa Pandemi”. 

Materi yang disampaikan dalam kegiatan 
ini meliputi Aqidah, Ibadah, dan Akhlak, yang 
disesuaikan dengan masing-masing level kelas. 
Materi tersebut langsung disampaikan melalui 
zoom, dan di-support dengan PPT serta video 
materi yang menarik. 

Selain materi pokok tersebut, juga 
ditambahkan materi pendukung, seperti 
mendongeng dan motivasi. Seperti pada 

Kegiatan DA Kelas III dan IV, materi motivasi 
disampaikan oleh Ustadz Dikky Syadqomullah, 
MHES., Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda 
Muhammadiyah (PWPM) Jawa Timur, Kamis 
(22/4/2021). 

Selain menyampaikan manfaat puasa, 
Ustadz Dikky juga.memberi tausiyah tentang 
adab berteman. Menurutnya menjalin 
pertemanan harus didasari karena Allah.

“Jika bergaul dengan orang baik, maka kita 
ikutan baik. Jika bergaul dengan orang buruk, 
maka kita juga ikutan buruk,” tuturnya.

Kegiatan DA tiap level kelas berbeda 
waktunya. Kelas VI dilaksanakan pada Jumat-
Sabtu (16-17/4/2021), Kelas I dan II pada Senin-
Selasa (19-20/4/2021), Kelas III dan IV pada 
Rabu-Kamis (21-22/4/2-21), dan Kelas V pada 
Jumat-Sabtu (23-24/4/2021). (Azizah)

Darul Arqam 1442 H

Ramadhan Bernilai di Masa Pandemi

Ustadz Dikky Syadqomullah, MHES. memberi motivasi pada 
Darul Arqam Kelas III dan IV. 
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Tim Ekskul Menulis SD 
Muhammadiyah 4 Pucang 
Surabaya (Mudipat) setiap 

tahun selalu melatih anak-anak didik  
Mudipat untuk menulis sebuah 
cerita pendek (cerpen). Selanjutnya 
cerpen-cerpen siswa itu diabadikan 
ke dalam buku antologi ber-ISBN.

Pelatihan menulis kali ini 
dikemas via daring dengan aplikasi 
zoom meeting. Pelatihan bertajuk 
Ngabuburit Nulis Buku dengan tema 
Aku Bisa Menulis Buku Best Seller, 
Jumat (7/5/2021). Acara tersebut 
diikuti 25 peserta dari2 kelas 1 
hingga kelas 6.

Ngabuburit (menunggu bedug 
adzan magrib) dimaksudkan karena 
kegiatan ini dilaksanakan menjelang 
buka puasa atau momentum 
Ramadhan.

Ada tiga materi singkat dari 
tiga narasumber yang disampaikan 
dalam kegiatan tersebut. 
Narasumber pertama Ustadzah 
Syamsa Midar menyampaikan 

cara menggali ide untuk menulis. 
Narasumber kedua, Ustadz 
Mulyanto mengupas cara membuat 
kalimat pembuka dan ending 
cerita. Sedangkan narasumber 
ketiga Ustadzah Tazkiyah El Hawa 
membeber kiat menulis cerpen yang 
menyentuh kalbu pembaca.

“Menulis itu sebuah ekspresi 
kekayaan ilmu di otak kita. Apalagi 
cerpen atau 
fiksi. Kita bisa 
menghidupkan 
lampu, uang 
koin, laptop, 
buku dalam 
cerita kita. 
Karena 
kita yang 
membuatnya 
bisa bergerak 
bisa bicara di 
situ layaknya 
manusia. Jadi 
tokoh dalam 
menulis 

cerpen tidak harus manusia,” terang 
Tazkiyah yang sekaligus memandu 
workshop penulisan cerpen.

Setelah selesai materi 
kemudian dilanjutkan workshop 
menulis cerpen. Karya peserta 
itu yang diproyeksikan menjadi 
buku antologi. Peserta ditugasi 
menulis cerpen bertema karakter. 
Yakni kejujuran, kemandirian, dan 
pantang menyerah.

Sementara itu Wakil kepala 
sekolah, Ustadzah Aliyatuz Zakiyah 
dalam sambutanya saat membuka 
acara tersebut menyampaikan 
pentingnya menulis buku. Sebab 
dengan menulis seseorang berarti 
sedang mengabadikan hidupnya. 
Bapak BJ Habibie presiden ketiga 
Indonesia itu, beliau menulis buku 
dan mengaku dengan menulis 
banyak manfaatnya.

“Yaitu salah satunya tidak 
pikun. Dan memang dengan 
menulis otak kita akan terjaga dan 
terjauhkan dari kepikunan,” tuturnya. 
(Mul)

Ngabuburit Nulis Buku

Aku Bisa Menulis Buku Best Seller

Ustadzah Aliyah membuka acara Ngabuburit Nulis Buku. 

Ustadzah Tazkiyah mengisi Ngabuburit Nulis Buku.
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Sejak pagi, Sabtu (10/4/2021) siswa siswi kelas 
VI beserta orang tuanya berbondong-bondong 
datang ke sekolah dengan membawa hasil karya 

masing-masing. Mereka adalah perwakilan siswa kelas 
VI yang akan mengisi acara Pameran Produk Unjuk 
Kerja dan Karya (UKK). Acara diadakan di Hall lantai 
1 gedung sekolah. Berbagai produk hasil karya siswa 
antara lain turbin angin, hand sanitiser, cairan kumur atau 
mouthwash dan lain-lain.

Pengawas Sekolah, Ustadz Muhammad Naim 
dalam sambutannya mengatakan bangga atas hasil 
karya siswa dalam program UKK. “Kemarin kalian sudah 
mempresentasikan hasil karya melalui kertas kerja, itu 
merupakan awal kalian nanti mempertahankan disertasi 
mempertahankan gelar profesor kalian ke depan. 
Nanti kalau kalian jadi doktor, profesor membuat karya 
disertasi, kalian presentasikan lagi. Saya doakan kalian 
jadi profesor,” tuturnya.

Serunya Perayaan UKK Kelas VI

Ustadz Muhammad Naim, pengawas SD Dinas Pendidikan 
Surabaya memberikan sambutan pada pameran UKK Kelas VI.

Ustadzah Ika dengan si Beki 
sedang bercengkrama dengan 
salah satu siswa kelas VI.

Dalam sesi testimoni yang dipandu Ustadzah Ika 
Lukita beserta boneka Beki, perwakilan siswa kelas 
VI tampil maju ke depan. Di situ mereka berbincang-
bincang dengan boneka Beki tentang produk apa yang 
sudah dibuat.

Seperi saat Tanya jawab antara boneka Beki dan 
siswa yang bernama Annisa (VI-D Los Angeles). “Annisa 
kamu membuat apa?’

“Saya membuat mouthwash atau cairan untuk 
berkumur,” jawab Annisa.

Lalu Beki bertanya bahan-bahan apa saja yang 
dibutuhkan. “Air dan daun sirih”, jawabnya.

“Dapat ide dari mana membuat mouthwash,” 
tanya Beki lagi. Lalu Annisa mengatakan dapat ide dari 
Mamanya.

“Saya dapat ide membuat mouthwash dari mama 
karena mama dokter gigi,” kata Annisa.

Ditemui setelah acara, koordinator kelas 6 ustadz 
Jama’adi mengatakan langkah awal dari pelaksanaan 
UKK adalah sosialisasi kepada orang tua siswa pada Rabu 
(10/2/2021) via Zoom.

Setelah sosialisasi lalu masuk ke tahap pengerjaan 
UKK mulai 11 Februari-7 April 2021. Kemudian dilanjutkan 
ke tahap presentasi atau penilaian via Zoom pada Kamis-
Jumat (8-9/4/2021). Tahap terakhir adalah pameran 
produk UKK pada Sabtu (10/4/2021).

Wali Kelas VI-A Ustadzah Anik Purnawati 
menjelaskan UKK merupakan program kegiatan akhir 
peserta didik di jenjang Sekolah Dasar kelas VI sebagai 
wujud dari penerapan Penguatan Pendidikan Karakter 
(PPK).

“Melalui program UKK diharapkan dapat mengasah 
kemampuan siswa berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif, 
sehingga menjadi pengalaman belajar yang baik untuk 
siswa,” jelasnya.

Ustadzah Anik menerangkan kegiatan UKK terdiri 
atas tujuh tahapan. Pertama, siswa terlebih dahulu 
dijelaskan tugas yang akan dibuat. Kedua, siswa memilih 
tema sesuai dengan minat masing-masing. Ketiga, 
membuat proposal dan siswa berkonsultasi dengan wali 
kelas. Keempat, siswa langsung membuat produk sesuai 
tema. Kelima, setelah direvisi laporan, siswa mencetak 
dan mengumpulkan hasil karya. Keenam, presentasi hasil 
karya atau produk yang sudah dibuat. Ketujuh, pameran 
hasil karya atau produk. (Anang)
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“Janji Allah kepada orang yang 
menghafalkan Quran, yang 
waktunya habis untuk Alquran 

adalah dia yang pertama kali akan 
dimasukkan surga.” Demikian tausiyah 
Wakil Ketua PDM Surabaya Ustadz 
H M Luthfi MPd dalam acara Wisuda 
Tahfidzul Quran SD Muhammadiyah 
4 Pucang Surabaya (Mudipat) 
angkatan  ke-VII tahun 2021. Acara 
yang bertema Syubbaanul Qur’an 
Yunawwirul Ardl; Quranic Generation 
Enlightens the World; Generasi Qur’ani 
Mencerahkan Dunia diselenggarakan 
secara daring via zoom, Jumat 
(28/5/2021).

Tak lupa Ustadz Luthfi juga 
menjelaskan nikmat surga yang luar 
biasa yang didapatkan oleh para 
penghafal Quran.

“Tapi ini bukan sembarang 
surga. Orang-orang yang 
menghafalkan Quran, yang suka 
menghabiskan waktunya untuk 
membaca Quran tidak hanya segera 
masuk surga tapi mereka dihiasi 
oleh Allah dengan gelang-gelang 

yang terbuat dari emas dan mutiara,” 
ungkapnya.

“Allah memberikan mereka 
mahkota di kepalanya dan mereka 
masuk surga dengan jubah 
kehormatan yang tidak diberikan oleh 
Allah kepada ahlul Jannah yang lain. 
Hanya diberikan kepada orang-orang 
yang menghafal Quran orang-orang 
yang mencintai Alquran”, lanjutnya.

Ia berdoa semoa termasuk 
230 Ananda-Ananda tercinta dari 
Mudipat yang pada malam hari ini 
sudah diwisuda oleh Allah dimasukan 
ke surga yang tinggi sekali levelnya. 
Amin.

Wisuda ini merupakan puncak 
rangkaian kegiatan Munaqasyah yang 
diselenggarakan pada Februari dan 
Maret 2021. Dimana siswa mengikuti 
ujian munaqasyah sesuai dengan 
level yang ditentukan secara daring 
melalui zoom meeting.

Adapun materi hafalan dibagi 
menjadi beberpa level. Materi hafalan 
level I adalah Surat An Naba’-An 
Naziat. Level II materinya surat An 
Naba’-Al Muthaffifin. Level III materi 
hafalanya adalah surat An Naba’-Adh 
Dhuha. Sedangkan level IV adalah 
surat An Naba’- Al Qari’ah. Terakhir 
level Mumtaz adalah seluruh juz 30 
atau lebih.

Peserta level I diikuti sebanyak 
85 siswa. Level II diikuti 53 siswa. Level 
III diikuti 12 siswa. Sedangkan level IV 
diikuti sebanyak 14 siswa dan Mumtaz 
diikuti 66 siswa. (Mul)

230 Siswa Ikuti Wisuda 
Tahfidzul Quran Angkatan VII

Wakil Ketua PDM Kota Surabaya Ustadz H M Luthfi MPd saat memberi tausiyah. 

Tangkapan layar peserta Wisuda Tahfidzul Quran Angkatan VII. 
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SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya (Mudipat) 
sepanjang Ramadhan tahun ini (1442 H/2021 
M) membuka posko Zakat, Infaq, dan Shadaqah 

(ZIS). Muzakki (pembayar zakat) membayar zakat 
melalui transfer ke rekening sekolah dan ada pula 
yang datang langsung ke sekolah.

Dari pengumpulan ZIS tersebut terhimpun dana 
sebesar Rp 70 juta. Dana itu kemudian 
dibelanjakan beras sebanyak 2,5 ton 
untuk dibagikan kepada 
masyarakat kurang mampu 
di lingkungan sekolah dan 
sekitarnya. Panitia mendonasikan 
sisa dananya kepada warga 
binaan di pelosok-pelosok, 
seperti di wilayah 
Ponorogo, Jombang, 
Bojonegoro, Lumajang, 
Lamongan, dan Tuban.

Sedangkan Distribusi terbanyak adalah kepada 
kaum fakir, miskin, dan dhuafa di Surabaya. Serta bina 
lingkungan Guru dan Karyawan Mudipat, yakni para 
fakir, miskin, dan dhuafa di sekitar guru/karyawan 
tinggal, di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo

Ketua Panitia ZIS Ustadz Mujahied Faried 
Abduh SHI menyampaikan beribu-ribu terima kasih 
kepada para muzakki yakni keluarga besar siswa dan 
orangtua siswa Mudipat, yang telah mempercayakan 
zakat, infaq, dan shadaqahnya melalui Panitia ZIS 
Mudipat.

“Kami berdoa untuk para 
muzakki beserta keluarga 
tercinta, semoga Allah SWT selalu 
memberikan kesehatan kemudian 
keberkahan atas harta yang telah 

dikeluarkan dan harta yang masih 
ada. Karena panjenengan telah 
memberi manfaat bagi orang 
lain maka insya Allah Allah 

SWT akan terus menjaga 
kehidupan panjenengan,” 

tuturnya. (Mul)

Panitia ZIS Himpun Dana Rp 70 Juta

Arba’a Magazine
Edisi 57 | Juni 2021 35

Agenda Sekolah



Belajar dengan Ms Heela
Native Speaker dari California

Meski pembelajaran 
secara daring, namun 
SD Muhammadiyah 4 

Pucang Surabaya (Mudipat) tetap 
menyuguhkan program keren 
tahun ini. Program itu adalah 
LENS (Learning English with Native 
Speaker).

LENS adalah kegiatan 
yang diselenggarakan untuk 
meningkatkan kemampuan 
berbahasa Inggris siswa Mudipat. 
Dalam kegiatan ini siswa mendapat 
kesempatan untuk belajar dan 
berkomunikasi langsung dengan 
native speaker.

Dalam program ini siswa siswi 
Mudipat mendapatkan kesempatan 
belajar dengan Ms. Heela Hassas. 
Beliau adalah English teacher dari 
California, USA. Program ini diikuti 
oleh semua siswa CIP dari kelas 
1 sampai 4 secara online. Acara 

ini diselenggarakan setiap Selasa 
selama Februari dan Maret 2021.

Direktur Cambridge 
International Program (CIP) 
Mudipat, Novita Utami SPd 
mengatakan, “Program LENS 
diselenggarakan di bulan Februari 

untuk siswa kelas 1 dan di bulan 
Maret untuk siswa kelas 2, 3, dan 
4. Setiap kelas mendapatkan 
kesempatan 1 kali pertemuan 
dengan Ms. Heela.” terang Guru 
Bahasa Inggris itu.

Dia menambahkan, setiap 
kelas belajar tentang materi yang 
berbeda, misalnya kelas 1 belajar 
tentang memperkenalkan diri, kelas 
2 tentang makanan, kelas 3 tentang 
ungkapan yang sopan dan tidak, 
dan di kelas 4 anak-anak belajar 
tentang mengutarakan keinginan.

“Program LENS ini bertujuan 
untuk memberikan kesempatan 
kepada siswa berkomunikasi 
langsung dengan native 
speaker,” ungkap 
alumni Universitas 
Muhammadiyah 
Malang itu. (nv)

Ms. Heela bersama Peserta LENS

Siswa CIP saat mengikuti kegiatan LENS
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Mengawal sukses 
akademik dan kelulusan 
kelas VI tahun pelajaran 

2020/2021, SD Muhammadiyah 
4 Pucang Surabaya (Mudipat) 
menggelar doa bersama virtual 
kelas VI, Sabtu (24/4/2021) 
sore. Acara berlangsung di 
Auditorium Prof Din Syamsuddin 
TMB Mudipat diikuti seluruh 
siswa kelas VI serta seluruh GTK 
Mudipat via zoom, total peserta 
tak kurang dari 400.

Doa bersama bertema 
“Sukses Meretas Masa Depan 
dengan Akhlaqul Karimah” 
kali ini dikonsep berbeda dari 
tahun-tahun sebelumnya. Acara 
tersebut oleh Panitia Akhir 

Tahun kelas VI dikemas dengan 
menghadirkan 20 santri Panti 
Asuhan Muhammadiyah KH Mas 
Mansyur II Pabean, Surabaya.

Acara doa bersama dan sesi 
motivasi dipandu oleh Ustadz 
Mukhlisin M.Pd.I kemudian 
diakhiri dengan pemberian 
santuan kepada seluruh santri 
panti.

“Kami berharap dengan 
berbagi sebagian rezeki untuk 
adik-adik (panti), maka Allah SWT 
akan meridhai dan memudahkan 
urusan putra-putri kami dalam 
menghadapi dan menyelesaikan 
ujian kelulusannya. Aamiin,” tutur 
Ketua Panitia Akhir Tahun kelas VI 
Bunda Siska Prabawati Amd.Kep.

Kepala Mudipat Muhammad 
Syaikhul Islam MHI mengucapkan 
terima kasih kepada seluruh guru 
Mudipat yang mendidik siswa 
sepenuh hati dari kelas satu 
hingga kelas VI. Terkhusus guru-
guru kelas VI yang menjadi tim 
penentu kesuksesan akademik 
siswa menjelang lulus kali ini.

“Selanjutnya saya berpesan 
kepada kalian, anak-anakku. Yang 
pertama, karena kalian akan 
purna belajar, maka kelulusan 
ini bukan segala-galanya. 
Ini bukan capaian tertinggi 
dalam karir belajar kalian. Ini 
baru tahapan sukses pertama 
kalian. Maka pesan Ustadz 
Syaikhul, tolong ajaran baik dari 
Mudipat senantiasa diingat dan 
dilaksanakan dengan baik,” ujar 
Ustadz Syaikhul.

 “Kalian diajarkan shalat 
sesuai ajaran Nabi Muhammad 
saw, maka kalian harus senantiasa 
mengamalkan ajaran shalat 
sesuai ajaran Nabi itu. Semua 
ajaran baik dari guru-guru itu 
lestarikan, jaga dengan baik,” 
pesannya. (mul)

Doa Bersama Kelas IV 

Mengetuk Pintu Langit 
dengan Menyantuni Santri Panti

Kepala Mudipat Muhammad Syaikhul Islam MHI dan Ketua Panitia Kegiatan Akhir Tahun 
kelas VI (kanan) usai memberi santunan kepada santri-santri panti (mul)
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SD Muhammadiyah 4 Pucang 
Surabaya kedatangan siswi 
kelas VI, Kamis (6/5/2021). 

Kedatangan mereka untuk 
mendapatkan imunisasi HPV 
(Human Papiloma Virus). Pelaksana 
imunisasi HPV ini adalah tim 
medis dari Puskesmas Pucang 
Sewu dan dibantu paramedis UKS 
Mudipat.

Ketika memasuki area 
sekolah mereka membersihkan 
tangan dengan hand sanitizer lalu 
dicek suhu tubuh. Setelah itu, 
para siswi mengisi daftar hadir, 
lalu menunggu untuk mendapat 
giliran imunisasi. Saat menunggu 
giliran, para siswi duduk dengan 
menjaga jarak dan memakai 
masker. Mereka saling bercakap-
cakap dan bersenda gurau 
melepas kangen karena cukup 
lama tidak bertemu tatap muka.

Satu per satu 

siswa dipanggil maju oleh tim 
medis dari Puskemas Pucang 
Sewu untuk diimunisasi. Beragam 
ekspresi pun “ditampilkan” oleh 
para siswi. Mulai ekspresi tegang, 
tenang, dan meringis menahan 
sakit. Diantaranya adalah Nahla 
Khanza. Siswi kelas VI-E Los 
Angeles itu tenang saat disuntik. 
“Saat disuntik rasanya biasa saja,” 
katanya.

Berbeda dengan Ailivia 
Ervinne. Siswi kelas VI-F Ottawa 
itu merasakan sedikit sakit. “Tadi 
saat disuntik rasanya agak kemeng 
(sakit), tapi cuma sebentar saya 
bisa menahan,” akunya.

Dihubungi di sela-sela 
menunggu kedatangan siswi 
yang akan disuntik, dokter Neni 
Anggraini menjelaskan Human 
Papiloma Virus (HPV) adalah suatu 
virus yang jika masuk ke dalam 
servik dan dapat menyebabkan 

kanker servik atau kanker mulut 
rahim.

“Pemberian vaksin HPV 
ini merupakan program dari 
pemerintah untuk mengurangi 
resiko kanker mulut rahim bukan 
terbebas dari penyakit tersebut. 
Diberikan ke siswa perempuan 
mulai kelas V SD untuk dosis 
pertama, lalu dilanjutkan dosis 
kedua kelas VI,” terang dokter yang 
bertugas di Puskesmas Pucang 
Sewu itu.

 “Siswi yang tidak sempat 
imunisasi HPV di sekolah sejak 
kelas 5, bisa imunisasi dengan 
biaya sendiri di rumah sakit,” 
tambahnya.

Sementara itu, paramedis 
UKS Dwi Arianto mengatakan 
sebelum pelaksanaan imunisasi 
dosis pertama, siswa perempuan 
kelas V diberi surat pemberitahuan 

dan formulir kesediaan yang 
harus diisi orang tua 

siswa.
“Jika pada dosis 

pertama siswi sudah 
disuntik lalu dosis 

kedua tidak bisa 
hadir di sekolah, 
maka siswi 
bisa imunisasi 

di puskesmas, 
tetapi 
sebelumnya 

harus melapor 
ke paramedis UKS 
lebih dulu,” ujarnya. 
(Anang)

Imunisasi HPV

Ada yang Biasa Saja Ada yang Agak Sakit
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Ketua Majelis Dikdasmen PCM Ngagel Kota 
Surabaya Ridwan MPd mengetok palu 
sidang The Annual Meeting atau Rapat Kerja 

(Raker) Academic Year 2021/2022, di Auditorium Prof. 
Din Syamsuddin TMB, Jumat (2/4/2021). Tandanya, 
Raker SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya 
(Mudipat) secara resmi dimulai.

Ust. Ridwan pada pidatonya mengajak peserta 
sidang (guru dan karyawan) Mudipat di raker tersebut 
untuk membahas dan membuat program yang 
bagus. Yakni yang urgent dan relevan dengan kondisi 
pandemi saat ini.

“Program-program yang dimunculkan harus 
dengan pemikiran yang matang, dibahas dengan 
ide yang jernih lalu ke depan bisa diaplikasikan 
dengan baik, agar tidak menjadi pembahasan kosong 
yang melalui perdebatan-perdebatan panjang saja,” 
paparnya. 

Hari kedua rapat kerja dihadiri oleh Prof Dr 
Zainuddin Maliki MSi. Anggota Komisi X DPR itu 
menjadi keynote speaker secara daring, Sabtu 
(3/4/2021).

Terkait dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di 
masa pandemi, Prof Zainuddin mengatakan  bahwa 
PJJ memang bisa membawa pada apa yang kita 
khawatirkan, yakni learning loss. Anak-anak tidak 
mengalami proses pembelajaran langsung seperti 
semula.

Mendikbud memutuskan untuk membuka kelas 
dengan pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran 
baru mendatang. Namun, dari laporan penanganan 
Covid-19 menunjukkan positive rate-nya semakin 
bertambah. Karena itu, Prof Zainuddin meminta agar 
sekolah mempersiapkan secara matang.

Ia kembali mengingatkan kepada guru-guru 
jangan hanya menjadi guru yang mengajarnya 
seolah-olah. Supaya tidak mencetak siswa yang juga 
seolah-olah. Maka, guru harus mampu mengemas 
pembelajaran otentik agar menghasilkan lulusan 
otentik pula.

“Artinya, kalau kita belajar berenang ya di 
kolam, belajar bahasa Inggris ya ngomong. Artinya 
mengalami. Ini yang perlu dilaksanakan guru kita. 
Seperti konsep Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung 
tuladha, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani,” 
jelasnya. (Mul)

Prof. Dr Zainuddin Maliki, M.Si 

Guru yang Mengajar Seolah-olah Cuma 
Hasilkan Murid yang Seolah-olah

Ust. Ridwan berpidato dan membuka Raker Mudipat. (mul/mudipat.co)

Anggota Komisi X DPR Prof Zainuddin Maliki saat mengisi di acara 
raker guru dan karyawan Mudipat. (mul)
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Koperasi Syariah Asy Syams 
melaksanakan Rapat 
Anggota Tahunan (RAT) 

di Auditorium Din Syamsuddin, 
Sabtu (1/5/2021). RAT tahun ini 
mengambil tema “Bermuamalah 
menguatkan maslahah, berniaga 
membangun sejahtera”. RAT tahun 
ini mendatangkan Iman Supriyono, 
konsultan senior SNF Consulting 
untuk memberikan motivasi 
bisnis kepada guru dan karyawan 
Mudipat.

Alumnus Teknik Mesin ITS ini 
mengatakan era ekonomi modern 
adalah era ekonomi berjamaah. 
Bisnis yang dijalankan secara 
perorangan lama kelamaan akan 
mati atau kalah bersaing dengan 
bisnis yang dijalankan secara 
berjamaah atau istilahnya bisnis 
korporasi.

“Dulu kita beli obat di Apotek 
Seger Waras misalnya, tapi itu lama 

kelamaan akan kalah bersaing 
dengan Apotek K-24 atau jaringan 
apotek lainnya. Lalu kita beli 
kebutuhan sehari-hari di toko Pak 
Jo misalnya, toko itu lama kelamaan 
juga akan kalah bersaing dengan 
jaringan toko Indomart atau 
Alfamart. Nah, kalau bisnis masih 
berpikir perorangan lama kelamaan 
akan habis kalah bersaing dengan 
bisnis korporasi,” jelasnya.

Tahapan yang kedua adalah 
kerugian. Menurutnya, kebanyakan 
bisnis yang baru dirintis akan 
melewati tahapan ini terlebih 
dahulu. Kemudian, tahapan ketiga 
adalah Break Even Point (BEP), yakni 
pendapatan yang dimiliki sama 
dengan modal yang dikeluarkan. 
“Jadi pada BEP ini tidak terjadi 
kerugian ataupun keuntungan dari 
bisnis yang dijalani,” lanjutnya.

Iman juga menerangkan tahap 
keempat yaitu bisnis yang sudah 

mendapatkan keuntungan atau 
laba. “Di saat bisnis mendapatkan 
laba, jangan hanya dibelikan mobil 
atau merenovasi rumah, tapi 
juga menggunakan laba untuk 
pengembangan bisnis.”

Pada tahap kelima, Iman 
mengungkapkan bahwa 
bisnis yang dijalankan sudah 
mendapatkan keuntungan yang 
dapat diperkirakan. “Intinya 
di tahapan ini sudah tahu apa 
yang perlu dan yang tidak perlu 
dilakukan,” urai pria yang juga 
Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan 
Kewirausahaan PWM Jawa Timur 
itu.

Tahapan yang keenam adalah 
scale up atau melakukan ekspansi 
dengan biaya lima kali dari laba 
yang dimiliki, karena diharapkan 
akan terjadi peningkatan bisnis 
yang pesat. Kemudian tahap 
ketujuh, bisnis yang dijalankan 
tentunya akan membutuhkan 
banyak sumber daya manusia. 
Pada tahapan kedelapan, 
perusahaan tidak lagi memegang 
saham pengendali serta 
menguasai lebih dari 100 negara. 
“Hal ini supaya kontribusi setiap 
negara pada omzet perusahaan 
tidak lebih dari 1 persen,” ungkap 
Iman.

Iman mengatakan bahwa 
delapan tahapan dalam siklus 
pengembangan bisnis ini 
merupakan rumus umum, sehingga 
tidak harus berpatokan pada 
tahapan-tahapan tersebut. Iman 
juga berharap bisnis-bisnis yang 
dijalankan bisa berkembang 
sampai ke tahapan terakhir. (Anang)

Motivasi Bisnis RAT Koperasi 
Iman Tekankan Ekonomi Berjamaah

Iman Supriyono saat memberi motivasi di Mudipat (anang)
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MUDIPAT.CO-Guru dan 
karyawan sekolah se-Kecamatan 
Gubeng mengikuti vaksinasi 
Covid-19 bertempat di SMP 
Muhammadiyah 5 Surabaya, Senin 
(29/3/2021). Sebanyak 80 guru 
dan karyawan SD Muhammadiyah 
4 Pucang Surabaya atau 
Mudipat turut bergabung dalam 
vaksinasi itu.

Kegiatan dilaksanakan oleh 
petugas dari Puskesmas Pucang 
Sewu mulai pukul 08.00 WIB. 
Diikuti peserta vaksinasi yang 
namanya sudah terdata di Dinas 
Pendidikan Kota Surabaya.

Rendra, salah satu karyawan 
Mudipat sedang divaksin. (anang)

Dokter dari Puskesmas 
Pucang Sewu, dr Ani Rahmawati 
menjelaskan, akan ada efek-efek 
yang muncul bagi sebagian orang 
setelah pemberian vaksin ini.

“Vaksin ini merupakan virus 
yang dimasukkan. Adeno virus 
yang disisipkan gen Covid. Ketika 
dimasukkan ke dalam tubuh, 
tubuh mengenalinya sebagai 
Covid. Tubuh yang telah 

dimasuki virus 
yang sudah 

dilemahkan tadi akan membentuk 
antibodi dan bagi sebagian orang 
akan merasakan efek panas atau 
demam, pusing, mual, muntah,” 
jelasnya saat ditemui di ruangan 
pemeriksaan tekanan darah.

Dia menjelaskan efek yang 
dirasakan setelah divaksin. 
“Keluhan-keluhan seperti itu wajar, 
bisa minum paracetamol atau 
dibiarkan saja bisa hilang sendiri 

keluhan itu,” tambahnya
Beberapa guru 

Mudipat mengalami 
keluhan seperti 
yang dijelaskan dr 
Ani. Diantaranya 
ustadzah Firenda 
Mega dan ustadzah 
Warmiati.

Ketika 

dihubungi via WhatsApp pada 
Selasa (30/03/2021), kedua guru 
tersebut mengeluh demam dan 
badan terasa sakit.

Lebih lanjut dr Ani 
menerangkan sebelum divaksin 
tubuh harus dalam kondisi fit 
sehat, tidak sedang sakit. Tekanan 
darahnya maksimal 140/80 atau di 
bawahnya.

Orang-orang dengan 
penyakit jantung atau kanker, 
lanjutnya, bisa juga divaksin 
asalkan terkontrol dalam 
perawatan dokter.

“Orang yang pernah positif 
harus menunggu minimal tiga 
bulan sejak dinyatakan negatif 
baru boleh divaksin,” ujarnya. 
(Anang)

Plong, Guru Karyawan Mudipat 
Sudah Divaksin

Guru dan Karyawan Mudipat seusai divaksin (humasmudipat)
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Tim Robotika SD 
Muhammadiyah 4 
Pucang Surabaya 

(Mudipat) kembali 
mengharumkan nama sekolah. 
Kali ini, Tim Junior Robotika 
Mudipat memenangi lomba 
robotika Baronas (Lomba 
Robot Nasional) ITS yang 
digelar pada 3-5 April 2021 
oleh Teknik Elektro Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember 
Surabaya.

Para jawara yang 
tergabung dalam Mudipat 
Wow Team itu adalah Faith 
Muktiwidodo Anchoni (IV-C 
Cassablanca), Arya Bagus Nur 
Mahdi (IV-A Algiers), dan Aleta 
Khansa Maghfira (IV-B Tunis).

Penanggung jawab 
Robotika, Endik Setyawan, S.Si 
mengatakan proses lomba 
diawali dengan 
peserta lomba 
yang 

harus mengikuti seleksi awal 
membuat video running robot. 
“Misinya membawa vaksin 
(dadu) ke gudang robot (titik 
pojok warna ungu, hijau, biru, 
kuning),” ujarnya.

Endik lantas menjelaskan 
jalannya lomba. Semua lomba 
dilakukan secara daring 

atau online. Pada babak 
kualifikasi running robot 

video akan diambil 35 
tim. Setelah itu 35 
tim dibagi menjadi 
6 grup tim (A-F). 
Setiap tim berisi 4-5 

tim.

Di setiap grup tim, 
masing-masing akan melawan 
semua tim dari satu grup yang 
sama. Misalnya, grup A berisi 
5 tim, maka setiap tim di grup 
A bertanding 4 kali melawan 
semua tim di grup A. “Begitu 
seterusnya,” katanya.

Setelah itu, lanjut Endik, 
setiap grup akan diambil 
pemenang dan runner-
up untuk masuk ke babak 16 
besar. Setelah itu, di babak 
16 besar bertanding kembali 
untuk diambil 8 besar. 
Terakhir, diambil 4 besar untuk 
penentuan juara 1, 2, dan 3.

 “Meski para siswa 
robotika Mudipat sedikit 
mengalami kesulitan 
karena kurang fokus, 
mereka bisa mengatasi dan 
mampu merebut juara 1,” 
tandasnya. (Mul)

Tim Junior Robotika Juara 1 Baronas ITS

Tim junior Mudipat (kiri atas) saat ikut lomba robotika Baronas ITS secara 
daring.
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Tim Robotika 
Digdaya di Ajang LRN 2021

Tim Robotika SD 
Muhammadiyah 4 Pucang 
Surabaya (Mudipat) kembali 

digdaya dalam Lomba Robotika 
Nasional (LRN) 2021. Tim robotika 
meraih 5 medali emas, 5 medali 
perak, dan 3 medali perunggu 
sehingga berhak menjadi juara 
umum.

Ajang Lomba Robotika 
Nasional itu diselenggarakan 
Club Rotary Persada Surabaya 
bekerjasama dengan Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur serta Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Timur. 
Perlombaan diselenggarakan 
27 dan 28 Maret 2021. Diikuti 90 
peserta dari berbagai provinsi di 
Tanah Air.

Penanggung 
jawab Robotika, 
Endik Setyawan, 
S.Si.,mengapresiasi 
prestasi yang ditoreh 
timnya. “Alhamdulillah, 
tim robotika Mudipat 

selalu berjaya dalam kompetisi 
robotika level nasional. Meski 
dalam kondisi pandemi, anak-anak 
selalu semangat berlatih di rumah,” 
tuturnya.

Ia menambahkan, dalam 
kompetisi tersebut 

diberlakukan aturan 
yang sangat ketat. Di 
setiap pertandingan 
diterapkan protokol 

kesehatan untuk 
semua peserta lomba. 

Adapun Tim robotika 
Mudipat mengikuti kategori robot 
sumo, transporter, maze solving, line 
tracer, underwater, dan drone.

“Anak-anak sempat 
mengalami kesulitan dalam 
kategori transporter karena track/
jalannya robot tingkat kesulitannya 
selevel senior. Namun, anak-anak 
mampu memprogram dengan 
sabar dan teliti sehingga mampu 
memboyong juara 1, 2 dan 3 pada 
kategori ini,” jelasnya. (Mul)

Pemenang Lomba Robotika Nasional (LRN) Menerima Penghargaan
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Tim Robotika Berjaya 
di RoboCup Asia-Pacific Tianjin 

Invitational Tournament CoSpace Challenge

Tim Robotika SD Muhammadiyah 4 Pucang 
Surabaya (Mudipat) kembali menorehkan 
prestasi membanggakan di level internasional. 

Mereka berjaya di kontes RoboCup Asia-Pacific Tianjin 
Invitational Tournament CoSpace Challenge pada Rabu-
Senin (19-24/5/2021). Tim robotika Mudipat menyabet 
juara 1, 2, dan 3 dalam kontes robot yang dilaksanakan 
secara online itu. Tim robot itu adalah AlRobo juara 1, M4 
Tech juara 2, dan Mudi Robo 4 juara 3.

Tim AlRobo beranggotakan Dzaki Rasyad Fahrezi 
(VI-E Ottawa) dan Muhammad Zarir Raihan (VI-E 
Ottawa). Razan Muhammad Dzaki (VI-F Buenes Aires) 
dan Shaan Ananda Majid (VI-A New York) tergabung 
dalam tim M4 Tech. Sedangkan Mudi Robo 4 terdiri 
dari Muhammad Azka Dzakwan (VI-A New York) dan 
Nakeisha Alviena Sakhi (VI-D Los Angeles)

Kontes robot ini diikuti sekitar 400 tim dari 12 
negara yaitu Korea Selatan, China, Indonesia, Australia, 
Thailand, Iran, Singapura, Jepang, India, Portugal, Brazil, 
dan Rusia.

Pembina Robotika Mudipat Ustadz Endik Setyawan 
mengatakan bangga dan bersyukur atas capaian kali ini. 
“Semua prestasi ini karena ketekunan anak-anak 
berlatih dan doa dari seluruh keluarga 
besar Mudipat. Mereka yang tergabung 

dalam tim robotika 
adalah anak-anak yang 

luar biasa,” katanya 
ketika dihubungi via 

WhatsApps (WA) pada 

Kamis (3/6/2021).
Ustadz Endik menjelaskan sebelum kontes tim 

robotika melakukan persiapan dengan matang dan 
baik. “Kontes robot ini dilaksanakan secara online, maka 
memastikan sinyal wifi benar-benar stabil adalah suatu 
keharusan. Jangan sampai putus saat kontes,” katanya.

“Selanjutnya adalah memasang kamera yang 
memonitor aktivitas peserta kontes serta program yang 
sedang di-create di laptop. Panitia yang berkedudukan 
di China, melakukan monitor atau pengawasan setiap 
peserta berdasarkan tampilan yang tampak, sehingga 
kejelasan monitor sangat penting,” terangnya.

Laptop, lanjutnya, harus memiliki spesifikasi 
yang bagus dan mumpuni karena program CoSpace 
Autonomous Driving Challenge menghendaki laptop 
dengan spesifikasi yang cukup tinggi yaitu Core i7 
dengan aplikasi Windows 10.

Ia menuturkan agar mendapat hasil yang maksimal 
pemrograman harus dibuat sebaik mungkin. Dengan 
setting speed motor yang optimal, setting sensor IR dan 
ultrasonic yang tepat, creating statement yang sesuai 
untuk memastikan laju robot yang stabil, dapat 
mengambil seluruh cek point/way point yang ada, 
dengan durasi waktu tercepat. “Alhamdulillah, 
tim robot Mudipat telah melakukan semua 
persiapan tersebut 
dengan baik, sehingga 
mendapat hasil yang 
maksimal,” ucapnya. 
(Anang)

Peraih Juara 1, 2, 3 RCAP CoSpace Autonomous Driving Challenge U12 First Steps.
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Siswa SD Muhammadiyah 
4 Pucang Surabaya 
(Mudipat) berhasil meraih 

prestasi membanggakan dalam 
lomba matematika online 
yang diselenggarakan Klinik 
Pendidikan MIPA (KPM).  Lomba 
Matematika tersebut bertajuk 
ROC (Read 1 Online Competition) 
Aritmatika dan Aljabar yang 
dilaksanakan pada Ahad 
(28/3/2021). Pengumuman 
pemenang disampaikan pada 
Jumat (2/4/2021) melalui 
Youtube.

Dalam kompetisi 
matematika itu, dua siswa 
Mudipat lainnya juga meraih 
medali emas, yatitu Misha 
Syifaul Hafidzah (I-G Sidney), 
Muhammad Arga (II-C Kuala 
Lumpur), dan Muhammad King 
(II-B Istambul) meraih medali 
perunggu.

Misha Syifaul Hafidzah 
mengungkapkan perasaannya. 
Ia senang sekali. “Saat 
diumumkan di Youtube waktu 
itu saya deg-degan, kok tidak 
dipanggil-panggil nama saya. 
Alhamdulillah ternyata disebut 
juga, dapat medali emas,” 
kata Misha saat dihubungi via 
WhatsApp (WA) pada Jumat 
(30/4/2021).

Misha mengatakan Umi 
dan Abi selalu menyemangati 
dan memberi informasi kalau 
ada lomba-lomba. Ketika akan 
menghadapi lomba, lanjutnya, 
dia melakukan persiapan-
persiapan yaitu pembinaan-
pembinaan yang dilaksanakan 
KPM Surabaya, belajar sendiri 
pakai buku KPM, dan bertanya 
ke Umi atau Abi kalau masih 
bingung.

Misha mengaku menyukai 
matematika saat mulai sekolah 

di Mudipat. “Awalnya agak 
susah, tetapi karena terbiasa 
latihan jadi lumayan bisa, 
dan karena bisa itu jadi suka 
Matematika,” tuturnya.

Ketekunan Misha pada 
matematika mengantarkannya 
meraih beberapa prestasi. 
Diantaranya meraih medali 
emas (Nasional) bidang 
Matematika di kegiatan JMBI 
Ke-4 diselenggarakan KPM 
Serang, 20-21 Maret 2021. 
Medali emas (Nasional) bidang 
Matematika di kegiatan ISMAC 
diselenggarakan SD IRADA 
Gresik, 24 Januari 2021

“Saya bersyukur atas 
prestasi yang telah diraih. 
Semoga bisa memudahkan 
meraih cita-cita saya, sehingga 
saya bisa membanggakan 
Umi, Abi, serta mudipat,” kata 
Misha yang bercita-cita menjadi 
dokter dan hafiz Quran. (Anang)

Duta Matematika Sabet 2 Emas 
pada ROC Aritmatika dan Aljabar
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Muhammad Airell Higashi Tradani (V-G London) 
meraih medali emas kategori Compound 
U12 dalam FAST Archery Academy Internal 

Competition Piala Bupati Bangkalan pada Kamis-Ahad 
(11-14/03/2021). Kejuaraan yang diselenggarakan di 
Taman Budaya Sentra IKM Bangkalan itu diikuti berbagai 
klub panahan yang berada di Jawa Timur, dengan 
mempertandingkan kelas  Standart Bow, Barebow, 
Compound, Recurve, kelas Paralon U 15 dan Paralon 
Umum dengan total peserta lebih dari 200 orang. 

Ketika dihubungi via WhatsApp (WA) pada Sabtu 
(27/2/2021), ia mengatakan tidak menyangka, ternyata 
Allah menitipkan bakat ini kepadanya. Dia pun berjanji 
akan berlatih lebih giat lagi untuk lebih membanggakan 
banyak orang.

Lebih lanjut Airel menjelaskan pengalamannya 
saat mengikuti kompetisi panahan. “Setiap lomba itu 
mempunyai aroma atau chemistry sendiri, deg-degannya 

pun berbeda-beda karena memang dalam setiap lomba 
kita bertemu dengan lawan tanding baru dari berbagai 
daerah, bertemu dengan jarak dan bentuk target 
panahan yang berbeda,” jelasnya.

“Namun yang terpenting dalam setiap lomba 
adalah percaya diri dan fokus, yang membuat saya fokus 
adalah saya anggap bahwa di lapangan itu hanya ada 
saya, panah dan target,” lanjutnya.

Setiap lomba, dia melanjutkan, harus dipersiapkan 
dengan baik, H-14 sudah harus dipersiapkan. Porsi 
latihan juga harus ditambah. Latihan tembak target 
sesuai jarak yang dilombakan dan latihan fisik harus 
konsisten dilakukan baik di lapangan atau jika saya tidak 
bisa hadir di lapangan tetap berlatih di rumah. 

Ketertarikan Airell pada olahraga panahan 
ketika duduk di kelas III. “Mulanya saya mengikuti 
ekstrakurikuler panahan di sekolah sejak kelas III 
tahun 2018. Saya tertarik panahan karena olahraga ini 
adalah sunah Rasul. Setelah melihat bakat saya, Mama, 
Papa, dan Pak Arief guru olahraga menyarankan saya 
masuk klub panahan. Kemudian saya bergabung di 
klub panahan FAST Archery Academy. Setelah gabung 
di FAST saya berganti alat menjadi compound. Saya 
berlatih satu minggu tiga kali di lapangan dan dua kali 
di rumah. Latihan tembak target dan berlatih fisik adalah 
menu latihan yang rutin dilakukan,” katanya bercerita.

Beberapa kejuaraan yang dia diikuti membuahkan 
hasil yang membanggakan. Diantaranya medali emas 
dalam Archery Friendship Mudipat dan Al-Azhar 35 
Surabaya 2019, medali perak dalam Surabaya Archery 
Competition 2019, medali emas dalam Archery 
Competition di Bali kategori Coumpond SD Putra 
Februari 2020, medali emas dalam Archery Competition 
HUT Lanudal Juanda Surabaya Agustus 2020, medali 
perunggu dalam FAST Archery Kejuaraan Panahan Antar 
Klub se-Jatim (Piala Danpuspenerbal) 2020, medali perak 
dalam Ramadhan Archery Event Mei 2021, dan masih 
banyak lagi.

Airell mengatakan, harapan ke depan bisa 
berprestasi di tingkat internasional sehingga apa 
yang dia lakukan ini bisa membanggakan. Juga ingin 
memberikan inspirasi kepada semua orang khususnya 
muslim tentang olahraga panahan. (Anang)

Muhammad Airell Higashi Tradani  (V-G London)

Sabet Medali Emas Panahan Piala Bupati Bangkalan
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Tiada henti meraih prestasi. 
Itulah SD Muhammadiyah 4 
Pucang Surabaya (Mudipat), 

sekolah Teladan Nasional. Prestasi 
kali ini datang dari cabang olahraga 
wushu. Aisha Ikramia Rahman kelas 
IV-D Alexandria meraih medali 
perunggu kategori Jian Shu Junior 
C (Pedang Level C) pada Sirkuit 
Nasional Wushu Taolu pada Selasa-
Sabtu (23-27/03/2021). Kejuaraan 
dilaksanakan secara online, live 
streaming di Youtube. 

”Alhamdulillah saya senang 
meskipun dapat medali perunggu, 
ke depan saya akan berlatih 
lebih giat lagi agar meraih emas,” 
ujar Aisha ketika dihubungi 
via WhatsApp (WA) pada Rabu 
(21/04/2021).

Ini bukan kali pertama Aisha 
meraih prestasi. Sebelumnya 
dalam Kejuraan Provinsi Wushu 
Jawa Timur pada 1-4 Mei 2019 
di Kenjeran Park Surabaya, 
Aisha meraih medali 
emas kategori Female 
Changquan Junior 
D2 (Jurus Tangan 
Kosong Level 
D2). Sealain itu 
pada Wushu 
Championship 
Kapolda Bali pada 
19-23 Desember 
2019 di Denpasar 
Bali meraih juara 
harapan kedua 
kategori 
Female 
Changquan 

D (Jurus Tangan Kosong Level D).
Aisha mengenal wushu sejak 

Kelas II. “Pertama kenal wushu dari 
mama dan papa. Saya diarahkan 
ikut wushu, karena kakak sudah ikut 
wushu lebih dahulu. Awalnya hanya 
untuk olah raga, olah gerak karena 
saya dulu sering sakit disebabkan 
kurang olah raga. Ternyata seiring 
berjalannya waktu ketika dipilih 
mengikuti kejuaraan mendapat 

juara dan 
merasakan 

euforia 
ikut 

kejuaraan, akhirnya saya 
menyukainya,” kata Aisah bercerita.

“Saya bergabung di Sasana 
Yasanis yang bertempat di jalan 
Pemuda, tepatnya di samping Hotel 
Plaza Surabaya atau depan gedung 
WTC. Jadwal latihannya Senin-Jumat 
jam 17.00-19.00,” tambahnya.

Menjelang kejuaraan, lanjut 
Aisha, porsi latihan ditambah, 
menjaga stamina, makan dan tidur 
juga harus dijaga. Aisha mengatakan 
selama mengikuti latihan wushu, dia 
merasa senang karena selain tubuh 
menjadi sehat juga bisa menambah 
teman, bisa membuat jadi hebat. 
Dukanya kadang terlalu capek 
karena latihannya cukup berat.

Aisha tidak ingin prestasinya 
berhenti di sini. Dia berharap bisa 
terus menambah prestasi dan 
menjadi pribadi yang disiplin. 
Tidak hanya prestasi di tingkat 

kota, provinsi tapi 
juga internasional. 

”Saya mempunyai 
cita-cita suatu 
saat saya ikut 
bertanding pada 

kejuaraan 
wushu 
tingkat 
internasional, 
berhasil 

meraih medali 
emas, dan bisa 

mengharumkan 
nama Indonesia,” 

tuturnya penuh 
harap. (Anang)

Aisha Ikramia Rahman (IV-D Alexandria)

Raih Perunggu Sirkuit Nasional Wushu Taolu
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Mirza Karim Benzada (V-A Paris)

Juara 2 IPSI Kategori Tunggal Putra

Siswa SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya (Mudipat) 
berhasil meraih juara kedua dalam Kejuaraan Nasional Live 
Virtual Competition IPSI kategori Tunggal Putra Usia Dini 

9-12 Tahun pada Jumat-Ahad (19-21/3/2021) dan Jumat-Ahad 
(26-28/3/2021). Dia adalah Mirza Karim Benzada (V-A Paris).

Dihubungi via WhatsApps (WA) pada Selasa (27/3/2021) 
Mirza mengatakan senang atas prestasi yang diraih. 
“Alhamdulillah saya sangat senang karena bisa membuat orang 
tua bangga,” katanya.

Mirza mulai mengenal olah raga bela diri sejak kelas I. 
“Awalnya disuruh orang tua tapi lama-kelamaan jadi suka. Untuk 
meningkatkan kemampuan, saya ikut latihan Tapak Suci di luar 
sekolah. Saya latihan hari Sabtu-Ahad pagi dan Selasa-Kamis 
malam. Jadi hampir setiap hari saya latihan,” tuturnya.

Mirza mengatakan ikut bela diri tapak suci untuk jaga diri 
dan kesehatan. “Kalau dapat prestasi atau medali itu adalah 
bonusnya,” katanya.

Prestasi Mirza tidak berhenti di sini. Beberapa kejuaraan 
tapak suci atau pencak silat yang dia diikuti membuahkan 
hasil yang membanggakan. Diantaranya juara 3 kategori 
Tanding Kelas C Putra SD A Tapak Suci Competition pada 
Kejuaraan Sport and Art Competition 2018 di Surabaya. 

Selain itu, prestasi lainnya adalah juara 2 seri 
Tunggal Putra SD A pada Kejuaraan Sport and Art 
Competition 2019 di Surabaya. Juara 2 kategori Seni 
pada Kejuaraan Surabaya Tapak Suci Competition 
2020 se Jawa Timur dan juara 3 kategori Beregu 
Bersenjata pada Kejuaraan Pencak Silat Seni 
Tapak Suci Virtual Remaja Tingkat Nasional 
November 2020 di Surakarta.

Harapan ke depan, Mirza ingin berprestasi 
lebih tinggi lagi, tidak mudah puas atas prestasi 
yang telah diraih. “Saya ingin suatu saat jadi 
juara satu di tingkat internasional sehingga 
apa yang saya lakukan ini bisa membanggakan,” 
harapnya. (Anang)
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Raisa Hanun Rahmani (III-H Cairo)

Juara 3 Menyanyi Lagu Anak 
Dispendik Kota Surabaya

Prestasi kembali diraih siswa 
SD Muhammadiyah 4 
Pucang Surabaya (Mudipat). 

Kali ini prestasi diraih Raisa Hanun 
Rahmani dalam Lomba Bakat dan 
Minat Siswa Kategori Menyanyi 
Lagu Anak Jenjang SD yang 
diselenggarakan Dinas Pendidikan 
Kota Surabaya (Dispendik). 
Siswa kelas III-H Cairo itu meraih 
juara ketiga dalam lomba yang 
dilaksanakan secara online pada 
Sabtu (20/03/2021). Pengumuman 
pemenang disampaikan via 
website Dispendik pada Senin 
(19/04/2021).

Dalam lomba itu ada tujuh 
kategori yang dilombakan yaitu 
Lomba Cipta Mainan Kreatif, 
Lomba Video Kreatif, Lomba 
Minicraft, Lomba Menggambar 
Poster, Lomba Review Mainan 
Tradisional, Lomba Menyanyi Lagu 
Anak, dan Lomba Membaca Puisi. 

Dihubungi via Whatsapp (WA) 
pada Jumat (30/04/2021), Raisa 
mengatakan sangat senang atas 
prestasi yang diraih.  “Perasaan 
saya sangat senang, lombanya 
banyak diikuti berbagai SD di 
Surabaya dan Alhamdulillah 
bisa juara ketiga. Terima kasih 
mama, papa, dan kakak atas 
dukungannya,” katanya.

Raisa menerangkan, dalam 
lomba itu dia menyanyikan lagu 
berjudul Bunda ciptaan Melly 
Goeslow. “Perform saya menyanyi 
lalu direkam video kemudian di-
upload di Instagram saya terus di 
tag di Instagramnya Dispendik,” 
terangnya.

Menyanyi adalah hobi yang 
sudah digemari Raisa saat masih 
kelas I. Ia mengatakan menyanyi 
itu membuat perasaan 
menjadi bahagia 
karena saat menyanyi 
pikiran menjadi lebih 

santai atau rileks. “Itulah mengapa 
saya suka menyanyi,” katanya.

Kegemaran Raisa menyanyi 
tidak main-main. Dia ikut les 
menyanyi dengan jadwal 
latihan satu minggu dua 
kali. Ketekunannya berlatih 
menyanyi membuahkan prestasi. 
Diantaranya masuk TOP 10 Lomba 
Menyanyi Religi Tingkat Nasional 
dan juara ketiga Lomba Menyanyi 
Lagu Anak Dinas Pendidikan Kota 
Surabaya.

“Semoga kedepan bisa 
bernyanyi lebih baik lagi dan 

bisa membawa nama harum 
Mudipat lewat prestasi yang 
saya raih,” harap Raisa yang 
punya cita-cita menjadi dokter. 
(Anang)
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“   The essential of change is not about manager, 
method, structure, or building. But, it’s about mind 
and behave.” (Esensi dari perubahan bukanlah 

tentang manajer, metode, struktur, atau bangunan. 
Tapi, ini tentang pikiran dan perilaku).

Demikian disampaikan Kepala SD 
Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya (Mudipat) M. 
Syaikhul Islam MHI di hadapan tamu studi banding 
dari Tim FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. 
HAMKA (UHAMKA) Jakarta, Rabu (7/4/2021). Tim 
UHAMKA berjumlah 7 orang dipimpin oleh Dr Gufron 
Amirullah MPd, Direktur SDM Sekolah Lab. UHAMKA.

“Esensinya ada pada aspek terbukanya pola pikir 
dan mau mengubah perilaku, bukan siapa kepala 
sekolahnya, bukan seberapa megah gedungnya. 
Itulah esensi perubahan terbaik,” tegas Ustadz 
Syaikhul.

Tim UHAMKA disambut hangat di Mudipat. 
Sebelumnya rombongan diajak berwiyata mandala, 
melihat-lihat lingkungan Mudipat. Termasuk melihat 
Garden By The Sky (GTS) dan Literacy Corner (Licor) di 
lt. 5 gedung belajar. Selanjutnya rombongan dijamu 
sambil berdiskusi hangat membincang konsep 
dan manajemen keunggulan sekolah dan juga kiat 
membesarkan sekolah.

UHAMKA sendiri memiliki dan mengelola 
beberapa sekolah di Jakarta dan sekitarnya. 
Rombongan studi banding ini terdiri dari kepala-
kepala sekolah yang dikelola UHAMKA.

Selain itu, lanjut Wakil Ketua PW Pemuda 
Muhammadiyah Jatim itu, ada hal prinsip 
yang dilakukan sekolah guna menuju sekolah 
berkeunggulan. Yakni pertama menyamakan persepsi 
bahwa kita pegawai swasta maka kita akan bahu 
membahu menguatkan visi misi sekolah.

Kedua, selalu upgrade program sekolah, karena 
zaman selalu berkembang. Maka kami terbaru 
bekerjasama dengan Al-Irsyad Singapura, kami 
mendirikan program baru namanya Cambridge 
International Program (CIP). “Ini sangat diminati saat 
ini,” tuturnya.

Ketiga, dalam menjalankan program-program 
sekolah menerapkan prinsip kolektif kolegial di 
semua lini. Sekolah adalah ladang bekerja dan ibadah 
sehingga untuk menyukseskan program harus 
dikerjakan bersama-sama.

Keempat adalah aksi nyata. Soliditas tim sangat 
penting. Ditambah bekerja bersama secara nyata. 
Termasuk guyub saling menopang antara pegawai 
yang satu dengan yang lain, berbagi tugas, dan 
dibagi dengan cermat. “Kami membangun metode 
guyub dengan olahraga bersama. Yang suka 
badminton difasiltasi, yang ibu-ibu ada senam, dan 
ada yang suka gowes. Metode untuk membagun 
soliditas saya pikir banyaklah,” kata pria yang asli 
Bojonegoro itu. (Mul)

Silaturahim dari Tim 
FKIP UHAMKA Jakarta 
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Sobat Arba’a yang hebat, yuk uji ketelitian mata kita sejenak. Temukan lima 
perbedaan diantara dua gambar berikut! Kalian bisa memberi tanda centang (√) 
atau melingkari perbedaan gambar yang kalian temukan. Semoga berhasil ya!

Find 5 Differences

Sumber: https://id.depositphotos.com/vector-images/menemukan-lima-perbedaan.html
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Kelas I & II

KUPON KUIS   Edisi 57
Nama : .................................................
Kelas : .................................................

Help Ammar, please !
Sobat Arba’a, bantu Ammar untuk Kembali ke rumahnya, ya. Tarik garis 

menggunakan pensil mulai dari ujung labirin tempat Ammar berdiri hingga rumahnya.

Pemenang Kuis  Edisi 56

2. Cecile bellvania 
sugiaharto (I-G Sidney)

1. Haura Insiyah Nafisah 
Zahra (I-I Tokyo)

3. Yunka Arganta Zufaramies
 (II-I Osaka)
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Kelas III & IV

KUPON KUIS   Edisi 57
Nama : .................................................
Kelas : .................................................

Find It, Guys!

Yuk, temukan beberapa kata pada kotak di bawah ini 
sehingga dapat membentuk 2 kalimat, “Siswa Mudipat cinta 

dan membela rakyat Palestina. Doa kami untuk mereka.”

Pemenang Kuis  Edisi 56

2. Zudaish Zidan 
 Wardhana (III-H Cairo)

1. Diandhari Pramangesti
 (III-C Beirut)

3. Fawnia Zafirah Izzaty
 (III-I Manama)
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Kelas V & VI

KUPON KUIS   Edisi 57
Nama : .................................................
Kelas : .................................................

Negara-negara Pendukung Palestina

Pemenang Kuis  Edisi 56

2. Tanaya Reswara
 (V-D Madrid)

1. Farah Madina Azkiyah
 (VI-B Rio de Janeiro)

3. Aurellya Neylasari Putri 
Prastyo (V-F Viena)

Sobat Arba’a tahu kan konflik yang sedang terjadi di Palestina akhir-akhir ini. Banyak 
negara yang pada akhirnya mendukung Palestina. Di bawah ini terdapat bendera negara-
negara yang mendukung Palestina. Yuk, tuliskan nama-nama Negara tersebut di bagian 

kolom yang tersedia.

Malaysia 

Mesir 

Turki 

Qatar 

Yordania

Indonesia

Arab Saudi

Bahrain

Brunei Darussalam

China
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Soal Olimpiade Matematika
Misbachul Yusroh, S.Pd.

Guru SD Muhammadiyah 4 
Pucang Surabaya

Banyak yang bilang Matematika itu 
sulit. Siapa bilang? Matematika itu 
mudah lho. Asalkan sabar, teliti, dan 

terus belajar. Apalagi, jika menghadapi 
soal olimpiade. Tentu sangat berbeda 
dengan soal-soal yang kita dapat di 
sekolah sehari-hari. Sebab soal olimpiade 
memang dirancang dengan tingkat 
kesulitan yang tinggi. Oleh karena itu 
kita dituntut untuk memiliki kreativitas, 
keuletan, ketelitian, dan sering berlatih. 

Berikut contoh soal olimpiade 
Matematika dan pembahasannya. 
Usahakan sebelum melihat 
pembahasannya, kalian bisa mengerjakan 
terlebih dahulu. Selamat mencoba!

1. Tentukan hasil dari :
 12 – 22 + 32 – 42 + ….. + 972 – 982 + 992 

= ….

2. Pada gambar berikut ABC adalah 
segitiga siku-siku di B, sedangkan 
ACD adalah segitiga sama kaki (AC = 
AD) dengan luas 20 satuan luas. Luas 
trapezium ABCD adalah ….

Anak-anak kalau ingin mencoba 
jangan lihat penyelesainnya dulu.

Penyelesaian:
1. 12 – 22 + 32 – 42 + ….. + 972 – 982 + 992 

= …..

Kita lihat bahwa yang negatif adalah 
bilangan yang genap dan ingat sifat 
(formula) a2 – b2 = (a+b) x (a – b) 

Kalau kita tulis dari belakang diperoleh :

992 – 982 = (99 + 98) x (99 – 98) 
972 – 962 = (97 + 96) x (97 – 96)
…..
52 – 42 = (5 + 4) x (5 – 4) 
32 – 22 = (3 + 2) x (3 – 2)
12 = 1

Yang dicoret sama dengan 1, perkalian 
dengan satu hasilnya tetap.
Sehingga menjadi :
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ….. + 96 + 97 + 
98 + 99 yang merupakan jumlah 99 
bilangan asli yang pertama
Hasilnya adalah 
n x (n + 1) : 2 = 99 x (99 + 1) : 2
= 99 x 100 : 2 = 4.950

2. Perhatikan gambar berikut!

Tarik garis bantu dari A ke sisi CD. 
Tandai titik potongnya dengan E. 
sehingga terdapat 3 buah segitiga 
yang sama (ABC, AEC, dan AED)

Karena luas ACD 20 satuan luas, 
maka luas AED 10 satuan luas. 
Jadi luas trapezium ABCD 
adalah 3 x 10 = 30 satuan luas. 
[*]
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Sahabat Arba’a pasti sudah tahu 
ya kalau bumi memiliki lapisan 
pelindung yang disebut 

dengan atmosfer. Bukan hanya bumi 
yang memiliki atmosfer, planet-
planet yang lain juga memilikinya 
tetapi dengan ketebalan dan lapisan 
penyusun yang berbeda. 

Atmosfer memiliki fungsi yang 
sangat penting bagi sebuah planet. 
Dengan adanya atmosfer, tidak 
semua panas matahari masuk ke 
bumi. Hanya sekitar 47 persen panas 
matahari yang mencapai permukaan 
bumi. Sisanya sebagian dipantulkan 
kembali ke angkasa dan ada juga 
yang diserap oleh atmosfer dan 
awan. Itulah mengapa suhu bumi 
tidak terlalu panas dan makhluk 
hidup bisa bertahan. 

Atmosfer menyediakan 
berbagai macam gas yang 
diperlukan oleh makhuk hidup. 
Selain itu, atmosfer juga melindungi 
bumi dari benda-benda luar angkasa 
dan sebagai media cuaca.  
Atmosfer bumi tersusun atas 
berbagai lapisan gas dengan 
ketebalan mencapai seribu 
kilometer. 

Para ilmuwan membagi 
atmosfer menjadi enam lapisan, 
yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, 
termosfer, ionosfer, dan eksosfer. 
Troposfer adalah lapisan yang paling 
dekat dengan permukaan bumi dan 
merupakan lapisan yang paling tipis. 

Campuran 
gas pada lapisan troposfer 
merupakan yang paling baik untuk 
menopang kehidupan di bumi. 

Lapisan di atas troposfer adalah 
stratosfer. Lapisan ini merupakan 
tempat terbangnya pesawat, yaitu 
pada ketinggian 11 hingga 48 
kilometer di atas permukaan bumi. 
Pada lapisan ini terkandung ozon, 
yaitu lapisan udara yang berfungsi 
untuk menyerap dan menyaring 
radiasi sinar matahari yang 
berbahaya. 

Lapisan atmosfer yang ketiga 
adalah mesosfer. Lapisan ini berada 
pada ketinggian 48 hingga 80 
kilometer di atas permukaan bumi. 
Meteorid atau benda luar angkasa 
lainnya yang mengarah ke bumi 
akan terbakar pada lapisan ini 
sehingga tidak sampai ke bumi. 

Lapisan atmosfer yang keempat 
adalah termosfer. Lapisan berada 
pada ketinggian 80 hingga 482 
kilometer di atas permukaan bumi. 
Lapisan ini sangat panas. Suhunya 
mencapai 1.232 derajat Celcius. 
Pada lapisan ini terkandung lapisan 
ion yang membantu pematulan 
gelombang radio. Pada lapisan inilah 
satelit-satelit buatan yang dikirim 
dari bumi berada dan mengorbit.

Lapisan selanjutnya adalah 
ionosfer. Lapisan ini berbeda 
dengan lapisan-lapisan lainnya 

karena ionosfer dapat bergerak dan 
bergejolak. Ionosfer berada pada 
lapisan atmosfer yang lain, yaitu 
mesosfer, termosfer, dan eksosfer. 
Lapisan ini mengandung muatan 
listrik dari gas-gas yang terkena 
radiasi sinar matahari. 

Lapisan terluar dari atmosfer 
adalah eksosfer. Lapisan ini berada 
pada ketinggian 482 hingga 1000 
kilometer di atas permukaan bumi. 
Eksosfer merupakan lapisan atmosfer 
yang paling tebal. Pada lapisan ini 
terkandung hidrogen dan helium 
yang tersebar dan saling menjauh 
sehingga udara pada lapisan ini 
sangat sedikit.

Sahabat Arba’a, kira-kira 
apa yang akan terjadi jika bumi 
kehilangan atmosfer? Jangan 
sampai terjadi, ya. Tanpa atmosfer 
tidak akan udara untuk bernapas. 
Burung pun tidak akan bisa terbang. 
Kita juga tidak akan bisa mendengar 
suara apa pun, karena indera 
pendengaran kita bisa menangkap 
bunyi karena adanya udara sebagai 
media pengantar. 

Selain itu, tanpa atmosfer 
tidak akan ada awan dan langit 
akan tampak gelap seperti di luar 
angkasa. Dampak lain jika tidak 
atmosfer adalah benda-benda 
luar angkasa bisa masuk dan 
jatuh di bumi dengan bebas. Wah, 
mengerikan sekali ya! Mahabesar 
Allah yang telah menciptkan 
atmosfer dengan segala manfaatnya 
bagi kehidupan manusia. Semoga 
bisa meningkatkan keimanan kita, 
amin. [*]

Sang 
Pelindung 
Bumi

Lina HR, S.Si. 
Guru SD Muhammadiyah 4 

Pucang Surabaya
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Pandemi Covid-19 
memberikan dampak 
yang sangat besar bagi 

kehidupan manusia, tak lain 
dalam dunia pendidikan. Satu 
tahun lebih pendidikan di 
Indonesia menggunakan sistem 
online learning (PJJ), sehingga 
siswa dan guru hanya berjumpa 
melalui platform online seperti 
Zoom, Google Classroom, Edmodo, 
Schoology dan lain sebagainya. 
Namun, beberapa kalangan 
mulai mengkhawatirkan dampak 
dari PJJ di antaranya adalah 
ancaman putus sekolah, risiko 
ketikdaksetaraan pencapaian 
pembelajaran dan 
masih banyak 
lagi.

Selain itu, pemerintah 
juga mencemaskan hilangnya 
pembangunan dan pembentukan 
karakter pada siswa. Oleh 
karena itu, pemerintah telah 
membuat berbagai macam 
kebijakan untuk mengoptimalkan 
proses pembelajaran sekaligus 
meminimalisir tersebarnya 
Covid-19 dengan tetap 
memperhatikan peraturan-
peraturan yang telah ditetapkan. 
Salah satu kebijakan yang terbaru 
yaitu tentang implementasi hybrid 
learning sebagai transformasi 
dari online learning untuk 

pembelajaran tahun ajaran 
baru mendatang. 

Nah, 
sobat 

Arba’a 

mungkin kata “hybrid learning” 
terkesan baru di telinga kalian. 
Hybrid learning adalah sebuah 
metode pembelajaran yang 
mengkombinasikan dua 
pendekatan yakni pembelajaran 
tatap muka dan pembelajaran 
berbasis online. Pembelajaran ini 
dilakukan untuk meminimalisir 
dampak psikososial siswa. 

Selain itu, pembelajaran ini 
dilakukan secara rotasi dengan 
jumlah siswa 50 persen. Misalnya, 
dari jumlah siswa 32 anak menjadi 
16 anak per pertemuan tatap 
muka di kelas. Sisanya mengikuti 
pembelajaran daring dan 
dilakukan secara bergantian.

Dalam implementasi 
pembelajaran tatap muka di 
sekolah, ada beberapa persyaratan 
yang wajib dipenuhi oleh sekolah 
antara lain kondisi kelas harus 
memenuhi jaga jarak minimal 
1,5 meter dengan jumlah 
maksimal peserta didik diperkecil 
per kelas, memperhatikan 
protokol kesehatan, serta tidak 
menggunakan tempat duduk 
di kelas secara bergantian atau 
pindah-pindah.

Dengan adanya penerapan 
model belajar baru ini merupakan 
alternatif sebagai solusi 
mewujudkan pembelajaran 
berkualitas dibandingakan dengan 

model belajar PJJ yang banyak 
mendatangkan banyak 

kekhawatiran.(dari 
berbagai sumber) [*]

Hybrid LearningHimma Jihadiah Arrosyidah, S.Pd
Guru SD Muhammadiyah 4

Pucang Surabaya
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Sobat Arba’a  ada yang pernah 
ke Trenggalek? Kabupaten 
yang pernah dipimpin oleh 

wakil gubernur Jawa Timur Emil 
Dardak itu memiliki berbagai 
tempat wisata, lo! Seperti Goa 
Lowo (Goa Kelelawar), Pantai 
Prigi, Pantai Karanggongso, dan 
lainnya. Namun, kali ini Arba ‘a 
ingin mengajak kalian ke pantai 
yang agak sepi. Pantai ini bisa 
jadi alternatif tempat liburan 
yang belum banyak dikunjungi 
wisatawan. Pantai Cengkrong 
namanya.

Pantai Cengkrong terletak di 
Desa Karanggandu, Kecamatan 
Watulimo, Kabupaten Trenggalek, 
Jawa Timur. sekitar 47 km dari kota 
Tulungagung atau sekitar 42 km 
dari arah selatan kota Trenggalek. 
Pantai ini adalah objek wisata 
bagian dari deretan pantai selatan 
Pulau Jawa. Ombaknya relatif kecil 
karena terhalang oleh perbukitan 
karang yang dapat menahan 
derasnya ombak. 

Di bagian barat pantai, 
kalian dapat menjumpai sebuah 
bukit karang yang menjulang. 
Di bawahnya terdapat aliran 
air sungai payau dari hutan 

mangrove. Banyak nelayan yang 
memanfaatkannya sebagai 
dermaga tempat istirahat kapal-
kapalnya.

Di sana terdapat beberapa 
fasilitas yang dapat membuat 
liburan kalian makin seru. Di 
antaranya persewaan motor 
ATV yang dapat digunakan 
untuk berkeliling pantai dan 
area camping ground yang 
biasanya digunakan untuk 
berkemah. 

Di seberang pantai juga 
ada kawasan hutan mangrove. 
jika sudah menikmati pantai 
anda dapat juga menikmati 
kaindahan dari hutan mangrove 
tersebut. Di sekitar pantai dan  
dan hutan mangrove juga 
terdapat penjual makanan khas 
pantai. Seperti berbagai olahan 
ikan laut, makanan khas Ayam 
Lodho Trenggalek, dan es kelapa 
muda yang baru dipanen dari 
pohonnya. Perfecto! 

Pantai ini belum begitu 
dikenal sehingga tak seramai 
pantai lain di Trenggalek. Sehingga 
kalian bisa ajak saudara dan teman 
untuk menerbangkan layang-
layang. Perjalanan menuju pantai, 

banyak penjual layang-layang. 
Jadi tak perlu membawanya dari 
rumah, rek!

Nah, gimana nih? Bisa 
bayangkan serunya main layang-
layang sambil kaki terendam air 
pantai kan! Jangan lupa juga bveli 
kudapan ikan bakar dan es kelapa 
muda yang fresh from the trees. 
Kalian akan menemukan sensasi 
yang tak bisa ditemukan di kota. 
Selamat berlibur! (Erfin)

Pantai Cengkrong
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Sejarah Asal kota Semarang

Di akhir abad 15, hiduplah 
seorang pangeran bernama 
Raden Made Pandan dari 

Kerajaan Demak. Raden Made Pandan 
juga dikenal sebagai seorang ulama 
yang disegani oleh berbagai kalangan 
masyarakat. Raden Made Pandan 
mempunyai putera bernama Raden 
Pandanarang. Raden Pandanarang 
adalah anak yang baik, ramah, sopan 
santun, dan menghormati kedua 
orangtuanya.

Suatu ketika Raden Pandanarang 
dan beberapa pengiring kerajaan 
diajak oleh Raden Made Pandan pergi 
dari wilayah Kesultanan Demak. 
“Puteraku. Maukah kamu ikut pergi 
berkelana denganku? Besok kita akan 
meninggalkan wilayah Kesultanan 
Demak ini bersama-sama dengan 
beberapa pengiring kerajaan,” 
tanya Raden Made Pandan kepada 
puteranya.

“Hendak kemanakah, 
Ayahanda?” ujar Raden Pandanarang 

penasaran.
“Kita akan pergi menuju arah 

barat. Di sana kita akan menyebarkan 
agama Islam. Konon, aku dengar 
tanah di daerah itu sangat subur. 
Persiapkanlah dirimu, Puteraku,” ujar 
Raden Made Pandan seraya menepuk 
pundak puteranya. 
“Baiklah, Ayahanda.”

Mereka akhirnya pergi ke arah 
barat. Hingga pada suatu hari, mereka 
sampai di suatu daerah yang subur. 
Kemudian mereka membuka hutan 
dan mendirikan rumah di sana.

“Kita berhenti di daerah sini 
saja. Segera perintahkan kepada 
para pengiring kerajaan untuk 
membabat beberapa pohon di hutan 
ini, kemudian dirikan sebuah rumah 
untuk tempat tinggal kita,” perintah 
Raden Made Pandan.

Akhirnya Raden Made Pandan 
menyebarkan agama Islam di tempat 
itu dengan mendirikan pondok 
pesantren. Pada awalnya, hanya 
pengiring dan pengikutnya saja yang 
menjadi muridnya. Namun, semakin 
lama semakin banyak orang yang 
menjadi muridnya dan menetap di 
daerah itu.

Suatu hari datang seorang 
pengiring kerajaan menghadap 
Raden Made Pandan. “Gusti, di luar 

ada banyak penduduk yang datang. 
Mereka ingin belajar agama Islam di 
pondok pesantren ini. Bagaimana ini, 
Gusti?”.

“Persilakan mereka masuk ke 
pondok ini. Aku akan menerimanya 
menjadi muridku dan kita akan 
mendalami ajaran agama Islam 
bersama-sama,” ujar Raden Made 
Pandan.

Raden Made Pandan 
mengharapkan pada suatu saat nanti 
puteranya mampu menggantikannya 
sebagai ulama di daerah itu. “Puteraku, 
jika ayah meninggal nanti, teruskanlah 

perjuangan kita untuk menyebarkan 
agama Islam di daerah ini. Bimbinglah 
umat dalam mengolah lahan 
pertanian. Tetaplah tinggal di sini. 
Berpegang teguh lah kepada ajaran 
Islam. Insya Allah hidupmu kelak 
selamat dunia dan akhirat.” “Baiklah, 
Ayahanda,” jawab Raden Pandanarang 
penuh hormat.

Raden Pandarang selalu 
mengingat pesan orangtuanya. 
Setelah Raden Made Pandan 
meninggal dunia, Raden Pandanarang 
terus melanjutkan mengajarkan 
agama Islam kepada masyarakat 
dan mengelola tempat itu sebaik-
baiknya. Semakin hari daerah itu 
semakin subur, hampir semua 
tanaman dapat tumbuh di daerah 
itu. Banyak orang-orang lain dari luar 
daerah berdatangan dan menetap di 
daerah itu. Murid dan pengikut Raden 
Pandanarang pun semakin banyak.

Suatu ketika, Raden 
Pandanarang melihat suatu hal yang 
janggal. Di daerah yang subur, di 
antara pohon-pohon yang menghijau, 
tampak beberapa pohon asam yang 
tumbuhnya saling berjauhan.

“Mengapa pohon-pohon asam 
itu tumbuh berjauhan, padahal 
tanah di sini subur, kan?” tanya Raden 
Pandanarang.

“Iya, Raden.” jawab beberapa 
orang pengikut.

“Ini memang suatu hal yang 
tidak lazim terjadi. Kalau begitu 
daerah ini akan kunamakan Semarang. 
Berasal dari kata asam yang jarang-
jarang (asem kang arang-arang).”

Sebagai pendiri dan pembuka 
daerah Semarang yang pertama 
kali, Raden Pandanarang langsung 
diangkat sebagai pemimpin dan 
bergelar Ki Ageng Pananarang 1. 

Demikian asal mula terjadinya 
kota Semarang yang sekarang ini 
adalah ibukota Provinsi Jawa Tengah.[*]

Ika Lukita, SS
Guru SD Muhammadiyah 4 

Pucang Surabaya
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Menanam memang aktivitas yang 
menyenangkan. Apalagi di masa 
pandemi, kebanyakan dari kita 

memiliki banyak waktu luang di rumah. 
Nah, akan lebih seru jika menanam itu 
menggunakan pot hasil kreasi sendiri. Ayo 
coba praktikkan cara membuat pot lucu 
dari botol bekas untuk mengembangkan 
kreativitas di rumah.

Membuat pot lucu dari botol bekas 
selain mampu kembangkan kreativitas, juga 
membantu kurangi limbah. Sebab, botol 
plastik bekas hanya bisa terurai setelah 2000 
tahun kemudian. Padahal, limbah botol plastik 
bekas sudah pasti semakin bertambah setiap 
harinya.

Alat dan Bahan:
- Botol bekas ukuran 2 liter 
- Spidol  (biasa dan permanen)
- Paint pen
- Pisau cutter
- Gunting
- Cat akrilik
- Kuas

Cara Membuat:
1.  Lepaskan plastik label pada 

botol. Lalu bersihkan terlebih 
dahulu bagian lengketnya.

2.  Gambar pola bentuk hewan atau bunga 
sesuai keinginan menggunakan spidol 
biasa.

3.  Potong dan bentuk botol sesuai pola 
menggunakan gunting. Pada bagian yang 
sulit dipotong dan dibentuk gunakan 
pisau cutter agar lebih rapi.

4.  Buat lubang kecil tempat resapan air 
dengan cutter pada bagian bawah botol 
plastik.

5.  Setelah bentuknya dibuat dan sudah 
rapi, maka hapus tanda pola yang sudah 
dibuat menggunakan spidol biasa tadi.

6.  Warnai botol yang sudah dibentuk itu 
menggunakan cat akrilik. Disarankan 
mewarnai dengan warna dasar dulu. 
Misalnya putih, kuning, dan pink polos.

7.  Biarkan hingga kering terlebih dahulu.
8.  Jika kamu sudah memastikan warna 

dasarnya telah kering, gambar wajah 
dengan paint pen dan spidol permanen.

9.  Setelah selesai digambar, diamkan lagi 
dan tunggu sampai kering.

10.  Ketika sudah kering, masukkan tanah 
dan tanaman ke dalam pot. Jika ingin 
membuat pot hias gantung bisa diberi 
gantungan tali pada kedua sisinya.

Selamat mencoba! [*]

Pot dari Botol Bekas
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Sudah satu semester aku 
belajar dengan secara 
daring. Aku kangen belajar 

di kelas sama teman-temanku, 
bermain bersama mereka waktu 
istirahat dan makan di kantin. 
Aku pengen keluar rumah, piknik 
ke tempat wisata dan pergi ke 
mall. Aku tanya ke Bapak dan Ibu, 
kapan kira-kira kita sekeluarga bisa 
piknik. Bapak bilang padaku kalau 

sekarang belum boleh pergi ke 
tempat wisata. Virus Korona masih 
ada, masih bahaya.

 Ibu bilang kita tidak boleh 
sembarangan pergi ke luar rumah, 
takut nanti kalau tertular. Lebih 
baik kita di rumah saja, di rumah 
masih bisa piknik. Aku bingung, 
piknik di rumah itu piknik yang 
bagaimana? Bapak dan Ibu 
tersenyum. “Besok kalau sudah 

liburan sekolah, kita akan piknik 
sekeluarga,” kata Ibu. Aku tambah 
penasaran, piknik seperti apa? 
Bapak bilang, ini kejutan. Pasti aku 
akan senang.

Libur sekolah pun tiba. 
Biasanya kalau liburan sekolah 
seperti ini, kami pergi ke pantai, 
ke tempat-tempat bermain, ke 
mall, dan mengunjungi saudara-
saudara di luar kota. Aku kangen 
ketemu Paman, Bibi, dan sepupu-
sepupuku di luar kota.

 Nah, di hari Minggu pagi, 
setelah shalat subuh Ibu berkata 
padaku, hari ini kita akan mulai 
pikniknya. Aku senang tapi 
penasaran juga, karena kemarin 
aku diberi tahu kalau pikniknya 
di rumah. Aku disuruh mandi 
dulu, lalu sarapan, dan setelah itu 
diajak ke halaman. Oh, ternyata 
di situ ada Bapak yang sudah 
menungguku. 

Hari ini kita pikniknya 
menanam selada, kata Bapak. 
Bapak menunjukkan padaku 
biji selada. Ibu masuk ke 
garasi dan keluar membawa 
beberapa benda. “Ini busa buat 
menyemai biji selada,” kata Ibu. 
Aku memperhatikan Bapak dan 

Piknik Asyik Sekeluarga 
di Rumah Saja

Raline Azkadina Chantari 
(III-G Doha)
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Ibu menata busa-busa itu, lalu 
menaruh biji selada di atasnya. 
“Ini namanya rockwool,” kata Ibu 
menjelaskan padaku. 

Bapak mengajakku ikut 
menaruh biji selada di atas 
rockwool hingga semua biji 
habis. Cuma seperti itu? Aku 
tidak mengerti. Katanya liburan, 
kok cuma menaruh biji selada 
di atas busa. Ibu tersenyum dan 
menjelaskan padaku kalau hari 
ini kita sedang mulai menanam 
selada secara hidroponik.

 Aku bertanya apa itu 
hidroponik. Bapak menjelaskan 
kalau hidroponik itu adalah cara 
menanam tanaman menggunakan 

media air, tidak menggunakan 
tanah. Tempat yang dibutuhkan 
juga tidak memerlukan lahan 
yang luas, karena dapat ditaruh 
pada tempat atau wadah yang 
bisa muat di pekarangan rumah 
yang kecil. Rumahku sendiri 
bukan rumah yang besar tapi 
sangat nyaman karena lingkungan 
perumahanku banyak pohon 
rindang, dan di sini hawanya sejuk. 

Bapak dan Ibu kemudian 
mengajakku ke rumah Pak 
Budi, tetangga kami samping 
rumah. Tentu saja kami memakai 
masker, dan tak lupa mencuci 
tangan terlebih dahulu sebelum 
berkunjung. Setelah mengucapkan 

salam dan dipersilakan masuk, aku 
terpana melihat begitu banyak 
tanaman tumbuh di wadah-
wadah kecil yang tersusun rapi di 
halaman rumahnya. 

Ada sawi, selada, tomat dan 
lain-lain. Bapak cerita ke Pak Budi 
kalau kami di rumah sedang piknik 
dengan berkebun hidroponik. 
Pak Budi tersenyum dan dengan 
ramah menunjukkan pada kami 
biji tanaman yang sedang ditaruh 
di busa seperti yang kami buat di 
rumah tadi. Kemudian, Pak Budi 
membawa kami ke tempat yang 
lebih teduh. 

Di situ kulihat biji-biji tadi 
sudah pecah dan bertunas. Pak 
Budi menjelaskan padaku kalau 
nanti biji yang telah bertunas 
itu akan dipindahkan ke wadah 
yang telah dilubangi, yang di 
dalamnya ada pot berongga. 
Nantinya wadah-wadah itu akan 
disusun seperti wadah-wadah di 
halaman depan. Pak Budi bilang 
kalau bertanam hidroponik itu 
waktunya lama, tapi menarik untuk 
diamati karena kita bisa melihat 
bagaimana kehidupan mulai 
tumbuh dan berkembang. 

“Kita bisa belajar tentang 
kebesaran Allah SWT sebagai 
Sang Pemilik Hidup dengan cara 
berkebun hidroponik dan merawat 
tanaman yang kita tanam,” ucap 
pak Budi. Sungguh piknik yang 
sangat mengasyikkan![*]
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Dokter
Keysha  Ramadhani  Vilian (IV-E  Tripoli)

Dokter, tugasmu sungguh mulia
Kau menolong banyak manusia
Merawat dan mengobati
Tanpa kata lelah

Mengenakan baju putih yang bersih
Mengobati pasien dengan kasih
Merawat tanpa rasa risih
Tanpa mengucap ucapan terimakasih

Dengan tanganmu kau obati kami
Dengan kemampuanmu kau menolong kami
Tugasmu sungguh terpuji
Semoga Allah selalu meridhoi

Pohon 
Meyra Rizqina (V-D Madrid)

Pohon … 
Diciptakan untuk semua makhluk Tuhan
Pohon menghijaukan bumi 
Pohon menjaga alam

Pohon…
Memberi kita sumber makanan
Menjadikan indahnya pemandangan
Menghasilkan udara, membantu kehidupan

Jagalah pohon dari kerusakan
Kurangilah penebangan pohon 
Stop pembakaran hutan
Jagalah pohon demi masa depan

Terima kasih Tuhan 
Telah memberikan pohon 
Hargailah pemberian berharga ini
Rawatlah pohon dengan sepenuh hati
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Doaku untuk Palestina
Aurellya Neylasari Putri Prastyo (V-F Vienna)

Jerit sana, jerit sini
Suara tembakan di mana-mana
Dari Gaza hingga Jerussalem
Tangisan bayi yang lapar menggema di telinga

Musuh meluncurkan roket di maana-mana
Roket menggulung kebun kurma mereka
Ketika itu, Masjid Al Aqsa meledak
Ribuan mayat tergeletak di jalan-jalan

Ketika aku melihat video mereka
Aku diam seribu kata
Aku menangis tak tega melihatnya
Melihat kesakitan mereka terkena bom 

Mereka berkata “Beri kami masa kecil”
kalimat itu terulang-ulang di otakku
Rasanya ingin membawa mereka ke Indonesia
Tetapi, aku hanya bisa mendoakannya

Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengasih
 Kasihanilah negara mereka 
Ya Allah, Engkau adalah yang Maha Pelindung 
Lindungilah negara mereka 
Semoga negara mereka cepat pulih 
seperti semula
Aamiin
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Agatha Salsabila Arga Putri (II-E Medina)

Azra Amanda Durrabadya Ahmad (V-D Madrid)

Raissa Kamania Putri Kirana (I-G Sidney)

Khalilah Alimah (II-D Mumbai)

Nauval  Rahmadhika (V-D Madrid)
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Assalamu’alaikum
Halo sobat Arba’a perkenalkan namaku Muhammad Fathir Azka, panggil aku dengan nama 

Azka ya.
Tempat kelahiranku di Bangkalan tanggal  20 Mei 2012. Asal sekolah saya dulu berada di SD 

Demangan I. Saya tinggal bersama orangtua di Jalan Kalikepiting 125 Blok B3A Surabaya. Saya 
anak ke-1 dari tiga bersaudara. Saya mempunyai hobi menggambar dan makanan favoritku burger. 
Pelajaran yang saya sukai Matematika dan Bahasa Inggris karena sangat menyenangkan, 
cita-cita saya menjadi seorang dokter. Saya suka sekolah di mudipat karena ingin menggapai 
cita-citaku.

Assalamu’alaikum
Sahabat Arba’a, perkenalkan namaku Kalinda Qya Nayyara, kalian bisa panggil aku Qya. Aku 

Lahir di kota Bandung, 30 November 2010 tahun silam, sekarang usia ku sudah 11 tahun. Asal 
sekolah lama SDIT Daarussalam, sekarang saya berada di kelas V-C Moscow, wali kelasku Ustadz 
Misbahkul Yusro. 

Aku tinggal di Grand Harvest Cluster Belvoir BB27 surabaya. Anak ke 1 (satu) dari 1 saudara, 
saya mempunyai hobi nonton film.

Makanan favorit ku sate ayam, kelak jika saya dewasa ingin bercita-cita menjadi dokter/
penyiar radio. Di sekolah pelajaran yang saya sukai adalah Bahasa Inggris. Banyak yang bilang 
kalau menguasai Bahasa Inggris kita bisa menaklukkan dunia. Aku suka sekolah di Mudipat 
karena memacu saya untuk giat belajar. Ketika baru pertama kali masuk sekolah, 
teman-teman baik semua walaupun masih daring. 

Assalamu’alaikum
Perkenalkan, nama saya Azalia Diandra Radisti, panggil saya Aza. Aku lahir 

di  Surabaya, 01 Mei 2012.  Saya berasal dari SD Khadijah Pandegiling Surabaya. 
Sekarang saya tinggal di Jl Tanjung Raja II No.40. Saya punya hobi membaca dan 
berenang, makanan favoritku adalah ikan Salmon yang banyak manfaatnya. 
Saya bercita-cita menjadi Artis yang berakhlakul karimah. Pelajaran yang saya 
sukai adalah Komputer karena pelajarannya langsung mempraktekkan. Aku suka 
sekolah di Mudipat karena sekolahnya bagus dan pendidikannya bagus.

Assalamu’alaikum
Salam kenal, Namaku Raisya Naila Ulfatunnisa Putri Nugroho, teman-

teman bisa panggil saya Raisya.  Di kota Klaten saya dilahirkan, tepatnya 
tanggal 11 Februari 2014. Asal sekolah saya SD Muhammadiyah 8 Banjarmasin, 
saat ini saya duduk di bangku kelas I-A Beijing. Teman-teman jika mau main ke 
rumah silahkan, saya tinggal di Jl. Wonorejo Indah Timur 3A  no.25.  Rungkut 
Surabaya. Makanan favoritku sate ayam lontong dan hobiku menggambar. Cita-
cita  saya ingin menjadi Dosen (profesor). Pelajaran yang saya sukai Matematika 
dan Bahasa Inggris, sebab saya suka berhitung dan speak english. Saya suka 
sekolah di Mudipat karena mudipat sekolahnya keren, gurunya baik dan pintar. 
Gedung sekolahnya bagus banget.  I Love study in Mudipat Surabaya.
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Sepeda

اَجٌة َدرَّ
Bicycle

Motor

الٌَة َجوَّ
Motorcycle

Mobil

َسيَّاَرٌة
Car

Kereta Api

ِقطَاٌر
Train

Pesawat

طَائِرٌَة
Airplane

Bus

َحاِفلٌَة
Bus

Kapal

َسِفْيَنٌة
Ship

Delman

َعَربٌَة
Cart

Truk

َشاِحَنٌة
Truck

Mobil Ambulan

َسيَّاَرُة اْلِْسَعاِف
Ambulance

Alat-Alat Transportasi

َلُت الُْمَوصَّ
(Nyanyikan dengan nada lagu “Naik Becak”)

Ayolah teman-teman belajar Bahasa Arab tentang alat transportasi darat, laut, udara.
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