
November 15 AF Magazine 1

AFMAGAZINE
Educat ion and L i festy le  !  November 2015

FR
EE

MENJADI 
REMAJA KREATIF
by Tika Bisono, Psi

+

Pahami Remaja 
Generasi-Z

LESSONS LEARNT
FROM

BEIJING

LIPUTAN FOTO
PASAR SORE

INDONESIA 2015

+ +



AF Magazine2 November 15

Daftar IsI

Daftar Isi
Susunan Redaksi
Salam Redaksi

Artikel
•  Pahami Remaja Generasi Z
•  Al-Fath Mendidik Generasi Z

Liputan
•  Calon Diplomat Lulusan SMP 

Al-Fath
•  Penggemar Science yang  

Sukses jadi Penyanyi

Acara & Berita
Pasar Sore Indonesia 2015

Info Keluarga
Menjadi Remaja Kreatif

Jalan-Jalan
Lessons Learnt from Beijing

Pojok Guru

Pojok Anak

Apa Kata Mereka
Tentang Sekolah, Teman,
Orangtua serta Gadget & Medsos

2
2
3

4
7

16

18

11

27

20

31

34

35

AFMAGAZINE

PEMIMPIN REDAKSI
Evita Mayanti

REDAKSI PELAKSANA
Ana Silviana

EDITOR 
Evita Mayanti

Wilujeng Agustiningsih

KONTRIBUTOR
Ninik Hariyani MPd

Herry Muchlis
Taufiq, SSos.I, MPDi

Faizzatul Ulwiyah SPd
Hannisa Pratiwi, SPd 

Fatkhul Muin, SPd

DISTRIBUSI
Dewi Lanjarwati

KREATIF
Diski Parasayu

ALAMAT
SMP-SD-TK Al-Fath Cirendeu

Jl. Cirendeu Raya No. 24/36
Pisangan Tangerang 15419

Telp: (021)7415419, (021) 7419580



November 15 AF Magazine 3

salam reDaksI

“Orang tua yang keren tuuuh, yang bisa ngerti dunia kita sekarang, jadinya gak 
banyak ngelarang…, gak gap-tek…,gak baper.., yang kalo ngasih nasehat gak 
sambil marah-marah..,yang paling penting tuuuh.., gak membanding-bandingkan 
kita dengan anak yang lain…!” ini celoteh ABG - Anak Baru Gede- saat ini. 

Bagaimana reaksi kita sebagai orangtua? Marah? Sedih? Gundah gulana? Yang 
jelas kemarahan, kesedihan dan kegalauan tidak akan membuat anak kita 
‘lulus’ dari masa remajanya dengan baik dan menjadi orang dewasa yang baik. 
Diperlukan kelembutan hati dan pengertian yang super tinggi dalam menghadapi 
remaja di masa kini. Perbuatan mereka terkadang bahkan dapat menyulut emosi 
kita. Sabar... coba kenali lebih dulu sifat-sifat remaja masa kini yang menurut para 
pakar disebut dengan Generasi Z, yang banyak diakui kalau gaya hidup mereka 
sangat mungkin dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan komunikasi yang 
sangat pesat.

Edisi ini mengupas tentang sifat-sifat Generasi Z yang perlu dipahami oleh 
orangtua. Penanganan yang tepat pada remaja Generasi Z ini insyaAllah akan 
menghasilkan generasi masa datang yang modern, cerdas, kreatif, kritis dan 
berakhlakul karimah. Untuk itu kami mengundang psikolog kondang, Tika Bisono, 
untuk berbagi pengalamannya dalam menangani remaja, sehingga mereka bisa 
menjadi remaja yang kreatif. Selain itu orangtua perlu sekali mempertimbangkan 
sekolah bagi remaja yang cocok dengan kondisi masa kini. Ada SMP Al-Fath juga 
di edisi ini yang menceritakan pengalamannya dalam mendidik remaja Generasi Z 
ini. 

Di kolom Jalan-Jalan ada beberapa pelajaran dari Beijing yang dibagi oleh Ms 
Ninik Hariyani, MPd, Kepala Sekolah SMP Al-Fath ketika mendapat hadiah dari 
kemenangannya sebagai Kepala Sekolah Berprestasi Nasional 2011. Selamat 
membaca..

Salam,

Pemred.

Cover : Biru Bagas Dewangga 
(1,5 Tahun)
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artIkel 

Siapa Generasi Z ?

Dalam teori generasi hingga saat 
ini dikenal ada 5 generasi, yaitu: 1. 
Generasi Baby Boomer, lahir 1946-
1964, 2. Generasi X, lahir 1965-1980, 
3. Generasi Y, lahir 1981-1994. 4. 
Generasi  Z, lahir 1995-2010, disebut 
juga iGeneration,  Generasi Net, 
atau Generasi Internet, terlahir dari 
generasi X dan Generasi Y. Dan 5. 
Generasi Alpha, lahir 2011-2025.

Generasi Z merupakan generasi terkini 
yang lahir sesudah tahun 1994 dan 
sebelum tahun 2004,sekarang mereka 
telah tumbuh menjadi remaja, lahir 

dan dibesarkan di era digital, dengan 
aneka teknologi yang  canggih, 
seperti: laptop, HandPhone, iPads, 
PDA, MP3 player, BBM, internet, dan 
aneka perangkat elektronik lainnya. 
Sejak kecil, mereka sudah mengenal 
dan akrab dengan berbagai gadget 
yang canggih itu.

Apabila kita amati, anak-anak 
generasi Z ini menunjukkan ciri-ciri 
di antaranya memiliki kemampuan 
tinggi dalam mengakses dan 
mengakomodasi informasi sehingga 
mereka mendapatkan kesempatan 
lebih banyak dan terbuka untuk 
mengembangkan dirinya. Banyak 

Pahami Remaja Generasi-Z

Era cyber  adalah era  yang 
unik dan penuh tantangan. 
Beragam perangkat canggih, 
secara tidak langsung telah 
merubah pola pikir dan gaya 
hidup remaja saat ini yang 
tergolong dalam Generasi Z.  
Akibatnya tidak melulu positif, 
untuk itu peran orang tua dan 
lingkungan sangatlah penting 
agar Generasi Z ini selamat 
melalui era ini menuju kesuk-
sesan di kemudian hari.

Penulis : Herry Mukhlis
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anak Generasi Z tidak lagi terlibat 
secara fisik dengan orang lain, tetapi 
lebih banyak berkomunikasi melalui 
dunia maya. Karena itu, sebelum 
berupaya menghadapi generasi Z yang 
sangat melek teknologi, ada baiknya 
pahami nilai plus minus untuk generasi 
Z ini.

Nilai Plus Gen-Z
Sikap ingin tahu generasi Z sangat 
tinggi, ketika dihadapkan dengan 
teknologi, mereka tidak perlu diajari. 
Generasi Z dengan sendirinya akan 
berusaha menguasai apa yang 
dibutuhkan atau apa yang harus 
dilakukan untuk tahu dan mampu 
mengaplikasikan 
suatu teknologi. 
Sifat khas 
mereka 
lainnya adalah 
multitasking; 
terbiasa dengan 
berbagai 
aktivitas  dalam 
satu waktu yang 
bersamaan, bisa membaca, berbicara, 
menonton, atau mendengarkan musik 
dalam waktu yang bersamaan.
Generasi ini  memiliki kepedulian 
yang tinggi soal lingkungan dan 
politik, sehingga apabila generasi 
ini mendapatkan pendidikan yang 
baik dan cocok maka mereka akan 
sangat bermanfaat bagi diri dan 
lingkungannya.

Nilai Minus Gen-Z
Anak Generasi Z cenderung tidak 
sabaran, ingin menyelesaikan masalah 
menggunakan cara-cara instan 

karena terbiasa  berkomunikasi dan 
menyelesaikan masalah melalui dunia 
maya yang serba cepat dan praktis.  
Sebagian dari generasi ini kurang 
terampil berkomunikasi verbal yang 
bisa menjurus menjadi tidak peduli 
dengan lingkungan sekitar. Apabila 
nilai minus ini dapat diakamodir 
dengan baik oleh lingkungannya, 
baik di lingkungan pendidikannya 
maupun pekerjaannya, maka besar 
kemungkinan nilai minus ini akan 
tergerus.

Menghadapi Generasi Z
Dalam belajar, Generasi Z cenderung 
menyukai hal-hal yang bersifat 

aplikatif dan 
menyenangkan. 
Mudahnya 
memperoleh 
informasi 
membuat 
generasi 
ini cepat 
bosan dalam 
menangkap 

pelajaran di sekolah yang disampaikan 
dengan cara konvensional. 

Inovasi dalam mengajar  mutlak 
diperlukan. Media-media 
pembelajaran yang real harus 
disiapkan. Mereka tidak akan 
menyukai model pembelajaran satu 
arah. Mereka harus diberi kesempatan 
mengemukakan pendapat.

Generasi-Z ini mempunyai konsep 
berpikir yang berbeda. Internet telah 
sedikit banyak membentuk pola pikir 
mereka. Namun demikian mereka 
harus didampingi untuk bisa diarahkan 
kepada penggunaan internet yang 
terarah. 
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Misalnya,  Channel video Youtube 
bisa di pakai bagi anak anak yang 
punya hobi musik dan menari, bahkan 
bisa juga untuk meng-upload projek-
projek sekolah untuk dilombakan 
ataupun hanya untuk diperlihatkan 
kepada teman atau keluarga. Bagi 
yang berbakat di dunia bisnis bisa 
memanfaatkan  penjualan secara 
daring ( online). Menulis blog 
bisa melatih mereka dalam dunia 
jurnalistik. 

Sebaliknya mereka juga diarahkan 
untuk dapat men-download sumber-
sumber pembelajaran dari situs-
situs yang terpercaya, yang begitu 
banyaknya terdapat di internet 
sehingga wawasan mereka menjadi 
sangat luas, tidak terbatas hanya dari 
yang diajarkan guru saja.

Generasi ini juga sangat menyukai 
game online. Sisi negatif dari game 
online ini apabila kecanduan bisa 
merusak masa depan seperti halnya 
narkoba. Namun kalau mau digali 
ada juga sisi positifnya, anak-anak 
penggemar game online seharusnya 

dapat diarahkan untuk menjadi ahli 
pemrograman game atau paling tidak 
ketika kuliah nanti mengambil jurusan 
komputer. 

Dalam hal ini peran orang tua di 
rumah dan guru di sekolah sangat 
penting. Orang tua wajib tahu kapan 
anaknya membutuhkan internet 
dan kapan saatnya mereka harus 
libur menggunakan internet. Guru 
di sekolah berperan sangat penting 
dalam membentuk akhlak anak-anak 
didiknya supaya mereka sadar dengan 
sendirinya untuk tidak mencari situs-
situs yang mereka dilarang untuk 
membukanya.Mereka juga harus 
paham untuk berhati-hati dengan  
orang yang menggunakan internet 
dengan maksud tidak baik, seperti 
berjudi, penipuan, kejahatan seksual 
dan lain-lain .

Intinya dengan penggunaan internet 
dan teknologi pendukungnya yang 
tepat, maka Generasi Z akan selamat 
dan dapat meraih kesuksesan di masa 
depan.

MENGHANTAR REMAJA GENERASI - Z MENUJU KESUKSESAN DI MASA DEPAN :

1.  Pahami dan kenali karakteristik remaja Generasi Z
2.  Penuhi kebutuhan mereka dalam penguasaan teknologi, baik kebutuhan 
      ilmunya maupun perangkat teknologinya
3.  Berusahalah untuk paham teknologi juga
4.  Temani sang buah hati ketika menggunakan perangkat teknologinya
5.  Tanamkan akhlak mulia sejak dini, sehingga mereka paham baik dan buruknya
      suatu laman dan perlu tidaknya laman itu dikunjungi
6.  Beri mereka lingkungan belajar dan berteman yang baik dan berakhlak mulia
7.   Beri mereka kepercayaan sambil awasi sekilas untuk menggunakan perangkat
      teknologinya, terutama dalam pengerjaan tugas sekolah. Jangan mencurigai
      mereka secara nyata dan terus menerus
8.   Selalu berkomunikasi dengan sang Generasi Z untuk hal apapun, terkait dengan
       internet dan teknologi maupun tidak
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Pembentengan Diri dengan 
Akhlak Islami

Penanaman akhlak Islami menjadi 
pilihan utama Sekolah Al-Fath untuk 
membentengi anak-anak Indonesia 
dari pengaruh negatif budaya asing, 
yang dengan mudahnya masuk 
melalui internet dan perangkat-
perangkat canggihnya. 

Sebelum  memasuki kelas, seluruh 

siswa SMP Al-Fath berkumpul untuk 
membaca ikrar bersama. Kegiatan 
ikrar ini dilakukan setiap hari agar para 
siswa selalu ingat akan pentingnya 
nilai – nilai keislaman yang harus 
diwujudkan dalam kehidupan sehari 
– hari. Pada setiap jam pelajaran 
pertama siswa SMP Al-Fath selalu 
mengawali pelajaran dengan 
muraja’ah (mengingat) surat bersama-
sama, agar hafalan surat yang sudah 
mereka hafal sejak TK dan SD terjaga 

artIkel

Remaja masa kini, yang bisa dikategorikan Generasi Z, memiliki keunikan 
tersendiri, sangat berbeda dengan remaja di zaman ayah ibunya apalagi di 
zaman kakek neneknya. Pengaruh budaya asing, positif maupun negatif, 
dengan mudahnya mengalir dalam hati sanubari dan tingkah laku mereka 
berkat terbukanya informasi seluas-luasnya melalui perantaraan teknologi yang 
semakin canggih. Al-Fath, sebagai sekolah yang mengutamakan penggalian 
potensi diri masing-masing siswanya, menjawab tantangan ini dengan 
menerapkan metode pengajaran yang berbeda...

Al-Fath Mendidik 
Generasi Z
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hafalannya. Selain itu agar proses 
belajar mengajar di Al-Fath berjalan 
baik penuh keberkahan.

Pada mata pelajaran BTQ, para siswa 
menghafal  surat Yasin dan memahami 
isi kandungan ayatnya, juga diperkaya 
dengan pemahaman hukum tajwid 
agar para siswa dapat membaca Al – 
Qur’an dengan baik. Karena membaca 
Al – Qur’an tidak seperti membaca 
kitab – kitab lain buatan manusia.
Membaca Al – Qur’an harus sesuai 
dengan yang diperintahkan Allah 
swt. dan dicontohkan oleh Rasulnya, 
sebagaimana firman 
Allah swt. dalam surat al 
– Baqarah ayat 121 :

 ” Orang – orang yang 
telah Kami berikan 
Al – Kitab kepadanya, 
mereka membacanya 
dengan bacaan yang 
sebenarnya, mereka itu 
beriman kepadanya. 
Dan barangsiapa yang 
ingkar kepadanya, maka 
mereka itulah orang – 
orang yang rugi”.  

Selain itu siswa SMP Al-Fath juga 
bertadarus bersama dan juga 
dibekali dengan hafalan do’a sehari-
hari agar segala aktifitas mereka 
senantiasa bernilai ibadah. Shalat 
dzuhur berjama’ah dan shalat Dhuha 
wajib dilakukan karena kita tahu 
bahwa ibadah-ibadah itu sama sekali 
bukan untuk kepentingan Allah swt. 
Meskipun seluruh manusia di muka 
bumi ini tidak mau beribadah, Allah 
tidak akan berhenti menjadi Tuhan. 
Allah sama sekali tidak membutuhkan 
apapun dari makhluk-Nya. Allah Maha 

Besar.. Allah Maha Besar.. Tiada Tuhan 
selain Allah swt.

Semua kegiatan tersebut menjadi 
dasar bagi penanaman moral Islami 
yang akan mereka bawa kemanapun 
mereka melangkah sesudah lulus dari 
SMP Al-Fath. InsyaAllah halangan 
dan rintangan yang berasal dari 
budaya negatif dapat dilewati dengan 
selamat.

Penerapan metode Active 
Learning Membuat Siswa 
Betah Belajar

Remaja Generasi 
Z tidak akan betah 
duduk berlama lama 
mendengarkan 
penjelasan dari 
guru yang mengajar 
dengan metode 
satu arah, oleh 
sebab itu SMP Al-
Fath menggunakan 
metode Active 
Learning, dimana 
siswa selalu 

diarahkan untuk bisa melakukan 5M 
: Menanya, Mengamati, Mencoba, 
Menalar dan Mengkomunikasikannya.

Kegiatannya akan variatif sekali dan 
menarik karena selain menerapkan 5 
M tersebut, juga menggunakan media-
media pembelajaran. Setiap anak akan 
lebih mudah memahaminya dan tidak 
cepat bosan. Pelajaran Matematika 
umumnya menakutkan bagi sebagian 
siswa, namun metode pembelajaran 
ini menolong mereka. Dengan media 
dan kesempatan diskusi kelompok 
serta kesempatan mempresentasikan 
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Pembelajaran Bahasa, Inggris 
maupun Indonesia, yang aktif 
dan menyenangkan

Belum lagi kita bicara tentang 
pengajaran bahasa, Inggris maupun 
Indonesia. Metode pengajaran ini 
sangat mendukung siswa untuk mahir 
menulis dan mempresentasikan ide-
ide mereka dalam bahasa Inggris 
maupun bahasa Indonesia. Generasi 
Z ini sangat aktif berkomunikasi 
melalui sosial media. Dengan memiliki 
kemampuan yang mumpuni dalam 
bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, 
mereka bisa memanfaatkan sosial 
media untuk menyiarkan hasil karya 
mereka, misalnya dengan menulis 
blog, mengiklankan produk buatan 
mereka, menyiarkan tugas-tugas 
sekolah dan lain-lain.

Pembiasaan berbahasa Inggris lisan 
dan tulisan di sekolah menjadi dasar 
bagi generasi Z ini untuk berhasil 
di luar sana. Kelas 7 SMP Al-Fath 

tugas-tugas membuat mereka lebih 
paham.

Pelajaran Science pun demikian, selalu 
ada kesempatan mempraktekkan 
langsung apa yang sedang dipelajari 
dan diamati. Mengamati, mencoba, 
berdiskusi dan mempresentasikannya 
menjadi kegiatan sehari-hari bagi 
siswa SMP Al-Fath. 

Pelajaran Ilmu Sosial tak kalah 
menariknya. Field trip, bedah buku, 
diskusi dan presentasi memperkaya 
materi ilmu sosial mereka. Banyaknya 
diskusi membuat wawasan mereka 
luas dan dapat berpikir kritis. Generasi 
ini memang mempunyai kepedulian 
yang tinggi akan lingkungannya serta 
politik dan sosial budaya di sekitarnya. 
Oleh sebab itu metode pengajaran 
seperti ini sangatlah cocok diterapkan.

Program Adiwiyata dari Kementrian 
Lingkungan Hidup yang diterapkan 
oleh SMP Al-Fath juga turut 
mendorong terciptanya pengetahuan 
dan kesadaran warga sekolah dalam 
upaya pelestarian lingkungan hidup 
dengan berpartisipasi melestarikan 
dan menjaga lingkungan hidup di 
sekolah dan lingkungan sekitarnya.

SMP Al-Fath menyiapkan 

Generasi Z nya berakhlak 

mulia, percaya diri, 

kreatif, inovatif dan man-

diri melalui pendidikan 

berbasis agama Islam dan 

bermetode Active 

Learning supaya mampu 

bersaing di Era Globalisasi



AF Magazine10 November 15

memiliki tugas mempresentasikan apa 
saja yang mereka sukai dalam bahasa 
Inggris. Majalah dinding atau Class 
Display, kami menyebutnya, menjadi 
arena mereka mempresentasikan 
tulisan-tulisannya.

Kelas 8 mampu menyajikan sebuah 
cerita dan mengeksplorasi cerita 
tersebut dalam bahasa Inggris 
dalam sebuah kegiatan Story Telling, 
dengan menggunakan atribut atau 
aksesoris yang sesuai dengan kisah 
yang diceritakan. Selain itu siswa 
juga mampu menulis cerita narasi 
berdasarkan ide mereka sendiri yang 
nantinya cerita ini akan dibukukan 
menjadi kumpulan cerpen yang 
menarik.

Salah satu kegiatan yang dilakukan 
Kelas 9 meliputi News Caster, Debate, 
dan Presenting Ideas dengan topik 
terkini. Diharapkan dalam kegiatan 
komunikatif ini, selain untuk 
mengasah kemampuan bahasa 
Inggrisnya, siswa juga memiliki rasa 
percaya diri yang nantinya akan 
berguna di kehidupan sosial yang 
nyata.

Demikianlah SMP Al-Fath menjawab 
tantangan menghadapi remaja 
Generasi Z yang unik dengan 
menerapkan sistem pendidikan active 
learning dengan sebaik-baiknya,serta 
berlandaskan agama Islam, sehingga 
mampu membentuk generasi yang 
berakhlak mulia, percaya diri, kreatif, 
inovatif dan mandiri serta mampu 
bersaing di Era Globalisasi. InsyaAllah.. 
(em & hm)
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Traditional Games for Kids

@ Pasar Sore In
donesia 2015

8 november 2
015

aCara & BerIta
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lIputanaCara & BerIta

Pertunjukan OPERA KUDUSADA

Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki
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--Dirangkum dari Tulisan Mr Taufiq, 
SSos.I, MPDi, Ms Faizzatul Ulwiyah 
SPd, Ms Hannisa Pratiwi, SPd , Mr 
Fatkhul Muin, SPd --

@ Pasar Sore Indonesia 2015

8 november 2015
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Calon Diplomat Lulusan 
SMP Al-Fath

Nama Ginaa Nabiila tercatat 
sebagai Alumni SMP Al-Fath 
angkatan ke 2, lahir di Jakarta 
20 Juni 1996, dan merupakan 
putri  kedua dari tiga ber-
saudara. 

Kehidupan remaja sekarang yang 
sangat dinamis dan penuh kebebasan 
diartikan beda oleh gadis cantik ini. 
“Bebas itu , menurutku adalah bebas 
berekspresi, dalam berpikir, bertindak 
dan bebas melakukan apa yang kita 
suka, kebebasan untuk menentukan 
apa dan bagaimana nanti masa depan. 
Jadi buat seorang Ghina kebebasan 
adalah “Free to be your self”  tapi 
tetap  ada batasannya,” ujarnya me-
nimpali.

Diakuinya, mendapat pendidikan 
agama dari SD membangun pondasi 
yang kokoh sebagai benteng dalam 
pergaulan remaja masa kini. ”Setamat 
dari SMP Al-Fath dan berlanjut ke jen-
jang SMA, aku sempat shock dengan 
cara bergaul remaja , banyak hal –hal 
yang menurutku seharusnya tidak di-
lakukan, tapi menurut teman-temanku 
itu hal yang biasa. Nah, karena aku 
mendapat pendidikan agama dari ke-
cil, jadi sudah ada di mindset aku, apa 
yang boleh dan apa yang tidak boleh. 
Jadi aku susah untuk dipengaruhi.”
Ghina yang sekarang sedang meng-
enyam pendidikan di Universitas 

lIputan
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bekerja secara berkelompok untuk 
menyelesaikan  home project, dan di-
latih untuk mengapresiasi segala sikap 
positif.”  

“Padahal dulunya aku pemalu 
loooh…!!, sambungnya. Selain cara 
belajar yang seru dan para guru yang 
kreatif, Ghina masih ingat hapalan Ya-
sin dan Juzz Amma. ”Pelajaran Renang 
menjadi pelajaran favoritku, dan yang 
paling seru adalah pelajaran menari..!!, 
dan sampai sekarang aku masih me- 
nari di acara kampus,” katanya terse-
nyum mengakhiri pembicaraan.(hm)

Parahiyangan Jurusan Hubungan 
Internasional, mengajak kepada 
seluruh remaja untuk menyalurkan  
kebebasan berekspresi  kepada  hal-
hal yang bermanfaat dan menunjang 
kesuksesan di masa depan nanti. 
”Seperti halnya sekarang, aku aktif 
di event organizer dan lagi sibuk jadi 
stage manager Festival of  Nations, ini 
acara yang memperkenalkan beragam 
budaya dari banyak negara” ujarnya. 
Ini merupakan rangkaian acara “Pasar 
malam Kampus Tiga Universitas Para-
hiyangan”.

Bercita-cita untuk bisa keliling dunia 
menambah wawasan , mem-
buat Ghina memilih jurusan 
Hubungan Internasional sebagai 
konsentrasi pendidikan strata 
satu. ”Kuliahnya asyik , sering 
banget kita praktek diplomasi, 
misalnya belakangan ini aku 
membantu dosen dalam agenda 
Diplomacy in Practice, isi acaran-
ya kurang lebih adalah  simulasi 
sidang United Nations, dibarengi 
dengan Short Diplomatic Course, 
terus ada Gala Dinner juga 
dimana para peserta dinilai sikap 
dan kesopanannya.”

“Aku sangat menyadari bahwa 
bekal  pendidikan yang didapat 
dari SD-SMP Al-Fath sangat 
membantu sekarang di masa 
perkuliahan, terlebih  lagi dari 
kemampuan public speaking-ku. 
Semasa di Al-Fath kita terbiasa 
untuk presentasi materi di depan 
teman-teman dan guru, terbiasa 
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lIputan

Penggemar Science yang Sukses jadi 
Penyanyi

Remaja lulusan SD dan SMP Al-Fath Cirendeu ini bercita-cita 
sebagai Dokter Ahli Bedah, namun sejak kecil bakat musiknya sudah 
terlihat menonjol. Jadilah ia berkarir sebagai penyanyi dan pencipta 
lagu di masa remajanya ini dan insyaAllah mulai tahun depan ia 
akan memulai pendidikannya di bidang kedokteran. Raza Adanzio 
Khairasyid namanya.

Raza, demikian dia akrab disapa, mulai 
dikenal semenjak bergabung dengan 
salah satu boyband cilik Indonesia 
“Super Seven“ yang terbentuk pada 
tahun 2011 silam. Bersama grup ini, 
ia mempunyai segudang prestasi, 
antara lain pada tahun 2012 Super7 
meluncurkan debut Album yang 
berjudul “The adventure Of Super 
Seven” yang dipasarkan oleh gerai 

makanan siap saji,  Super7 pun merilis 
FTV “Best Friend Forever” yang 
ditayangkan di salah satu saluran 
televisi  nasional, dan  grup ini juga 
memperoleh penghargaan “Duta 
Lingkungan” pada tahun yang sama. 

Karir Raza di dunia tarik suara mulai 
diakui yang dibuktikan dengan  
sederet penghargaan dari ajang 
bergengsi ;  memperoleh predikat 
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“Top Song Of The Day” untuk lagu 
“Best Friend Forever” 2013 di TOP POP 
MNCTV, serta penghargaan Album 
Anak-Anak Terbaik pada AMI Awards 
2013. Pada  bulan Desember 2013 
Super7 Meluncurkan Buku Khusus 
Fans Berjudul Bersama Meraih Mimpi 
yang menceritakan tentang Perjalanan 
Karier Super7 selama berada di 
industri musik Indonesia. Sebagai 
pencipta lagu, Raza sudah dua kali 
berturut-turut meraih penghargaan 
pada Lomba Cipta Lagu di Depok.

Sempat juga  beradu akting dengan 
aktor sekelas Tora Sudiro, dalam  film 
omnibus berjudul Princess, Bajak 
Laut & Alien. Raza,  yang sangat 
menggemari pelajaran sains di 
SD dan SMP Al-Fath, sekarang 
disibukkan dengan beberapa 
proyek sains dan beberapa kali  
meraih penghargaan. Salah 
satunya adalah proyek sains 
berjudul “Membasmi Kutu Kebul 
dengan Biji Sirsak”. Kalau mau 
lihat seperti apa proyeknya 
silahkan kunjungi https://youtu.
be/WdK8UtMbx1k.

Semasa masih mengenyam 
pendidikan di SD Al-Fath 
Cirendeu, Raza sangat menonjol 
di  di pelajaran seni dan sains, 
berbagai penghargaan dari 
lomba bidang sains antar sekolah 
pernah diraihnya diantaranya 
menjadi finalis Olimpiade Sains 
Nasional, dan Juara Harapan 3 
Kompetisi Sains. Di bidang seni, 
ia pernah menjadi tokoh sentral 
di drama sekolah “Quantum 
Leaps” di Pentas Akhir Tahun SD 
Al-Fath Cirendeu, dan bergabung 
di  “Born to Dance“, grup yang 

beranggotakan siswa-siswi SD Al-Fath 
yang berbakat di bidang Tari Modern 
dan Tradisioanl, dan  memenangkan 
pelbagai lomba dan sering diundang 
untuk memeriahkan event anak anak 
di wilayah Jabodetabek. 

Raza mengakui, sistem dan cara 
belajar serta pengalaman yang dia 
alami selama di SD Al-Fath dan 
berlanjut ke jenjang SMP Al-Fath, 
turut andil dalam membentuk 
karakter dirinya dan merupakan modal 
utama untuk mencapai kesuksesan 
berikutnya.(hm)
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Jalan-Jalan

Beijing merupakan satu dari empat wilayah 
besar utama di Tiongkok. Pusat terpenting 
transportasi, kota berpredikat Megapolitan, 
dimana gedung - gedung dengan fasilitas 
modern bersanding dengan keanggunan si-
tus situs bersejarah yang terpelihara dengan 
sangat baik.

Lessons Learnt from Beijing
By Dra Ninik Hariyani, MPd (Edited by : Herry Mukhlis)
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Alhamdulillah, setelah terpilih 
sebagai salah satu Kepala Sekolah 
Berprestasi Nasional 2011, penulis 
berkesempatan untuk ‘ belajar’ ke 
Negeri Tirai Bambu, dan semenjak 
mendarat di Beijing Capital Inter-
national Airport ada beberapa hal  
menarik yang bisa kita pelajari…. 

lesson I : Belajar Dari Tembok 
China

Dengan bentangan wilayah yang 
sangat luas Tiongkok perlu menjaga 
keamanan wilayahnya, keberadaan 
Great wall of China  salah satu 
solusinya, dibangun pada zaman  
Dinasti Qin,dilanjutkan oleh Dinasti 
Han, dan Dinasti Ming. Panjangnya 
mencapai 10.000 kilometer, mem-
punyai ketinggian setinggi 8 meter. 
Menariknya , setiap dinasti memakai 
bahan yang berbeda ; Di jaman Di-
nasti Qin bahan yang digunakan ta-
nah bercampur kerikil, jaman Dinasti 
Han memakai tanah dan batu, dan 
jaman pemerintahan Dinasti Ming  
baru memakai batu bata, sedangkan 
untuk menempelkan batu bata satu 
dengan yang lain menggunakan be-
ras ketan. Awalnya tembok ini dibuat 
secara terpisah-pisah, barulah pada 
221 SM saat Negara Qin menyatukan 
Tiongkok, tembok besar pun disatu-
kan.
 Ada tiga lokasi sebagai  pintu masuk  
wisatawan ke tempat ini , yaitu 
Badaling, Mutianyu, dan Simatai. 
Tembok besar di Badaling merupa-

kan bagian tembok besar pertama 
yang dibuka untuk umum dan
banyak di kunjungi oleh wisatawan, 
dinding di disini sempit di bagian atas 
dan luas di bagian pangkal, dengan 
benteng bertingkat dua yang berfung-
si sebagai menara  pertempuran pada 
jaman dahulu.
Menapaki tangga yang licin ditemani 
oleh rintik gerimis hujan, penulis 
kagum pada kemampuan para penda-
hulu yang memadukan antara tekhnik 
dan bahan berkualitas  menjadikan 
tembok ini kokoh sampai sekarang.

lesson II: Istana Raja yang 
Cantik dan Unik

Istana termegah ada di Kota Terlarang 
(FORBIDDEN CITY), oleh UNESCO 
disebut merupakan koleksi terbesar 
struktur kayu kuno di dunia dan ter-
daftar sebagai salah satu Situs Warisan 
Dunia UNESCO pada 1987.
Disebut Kota Terlarang, karena pada 
jaman dahulu tempat ini sangat 
terlarang bagi siapapun, kecuali para 
kaisar yang dianggap sebagai titisan 
Tuhan. Kota Terlarang terletak di 
pusat Beijing dan meliputi area seluas 
sekitar 72 hektar  terdiri dari 90 istana 
dan , 980 bangunan dan 8.704 kamar.
Bangunan tersebut merupakan rumah 
bagi 24 kaisar yang hidup pada masa 
Dinasti Ming hingga Dinasti Qing. Ada 
beberapa lokasi yang harus dikunjungi 
ketika menyambangi Forbidden City, 
seperti Six Eastern Palace, Palace of 
Abstinence, dan Palace of Heavenly 
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meter.Uniknya lagi, bentuk bangunan 
ini bulat dan lapangan luas yang men-
gitarinya berbentuk kotak, ini melam-
bangkan bumi dan langit.   

lesson III : Belajar Demokrasi 
di Tian An Men Square

Terletak di Dongcheng,  Beijing. Bila 
kita masuk ke kawasan Tian An Men ini 

kita akan melihat gapura besar, yang 
konon di bangun pada tahun 1415 
sewaktu pemerintahan Dinasti Ming, 
pada tahun 1950 gapura di renovasi 
dan di perbesar empat kali dari sebel-
umnya.
Di lapangan besar ini ada beberapa 
peristiwa yang terjadi, yaitu pada 
tahun 1919 terjadi gerakan politik yang 
disebut May Fourth Movement. Ge-
rakan ini terjadi ketika pemimpin besar 
China Mao Zedong memproklamirkan 
berdirinya Republik Rakyat China. Se-

Purity yang merupakan istana-istana 
kecil tempat para selir kaisar. Ada 
pula istana lainnya seperti Hall of 
Mental Cultivation, Outer East Route, 
dan Three Rear Palace yang adalah 
tempat para dayang-dayang istana 
serta para pejabat istana. Kemegahan 
istana  istana yang menakjubkan ini 
dipercantik dengan keberadaan empat 
taman utama yaitu Imperial Garden, 
The Garden of Benevolent Tranquilty, 
The Garden of Creating Happiness dan 
Qianlong Garden.
 Imperial Garden adalah taman terbe-
sar yang berada di belakang istana, 
memiliki luas 12 ribu meter persegi, 
serta ditata dengan sangat apik dan 
cantik, dengan suasana yang sejuk. 
Keunikan istana ini terletak pada 
tiang-tiang penyangganya. Kayu-kayu 
yang digunakan untuk menyangga 
bangunan ini berbau harum. 
Istana  yang tak kalah megahnya 
adalah Temple of Heaven, yang sem-
pat penulis kunjungi di hari terakhir.
 Merupakan tempat upacara Kaisar 
yang dilaksanakan 1 tahun sekali. 
Temple of Heaven di bangun pada 
tahun 1406 – 1420 dan memiliki luas 
167 hektar dan merupakan salah satu 
simbol kota Beijing dan terletak di 
bagian tenggara kota Beijing. Bila 
kita perhatikan bangunan kokoh ini, 
kita tidak akan menyangka bahwa 
bangunan ini hanya menggunakan 
kayu saja sebagai penguatnya tidak 
menggunakan paku seperti bangunan 
pada umumnya,padahal bangunan ini 
memiliki pilar-pilar yang sangat besar 
dan tinggi, kurang lebih tingginya 38 
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lain itu terjadi juga demo besar di Tian 
An Men Square di tahun 1976 setelah 
perdana mentri China Zhou Enlai tutup 
usia. Serta ada juga demonstrasi pada 
tanggal 4 Juni 1989 sekitar 3000 ma-
hasiswa tewas sebagai tindakan dari 
pasukan bersenjata. 
Tian An Men sebagai simbol adanya 
desakan dari masyarakat China teruta-
ma mahasiswa menuntut kepemimpi-

nan penguasa menuju China yang 
modern dan bisa mensejahterakan 
rakyatnya. 

lesson IV: Confusious Temple 
& Middle School 39 Beijing

Terletak di Guozijian Street, Confu-
sious Temple merupakan salah satu 
kuil terbesar kedua di China yang 
merupakan pusat pendidikan karakter 
di Beijing. Disana terdapat beberapa 

tempat pendidikan karakter dian-
taranya tempat pendidikan khusus 
keluarga raja, tempat pendidikan 
calon pegawai pemerintah dan lain-
nya.Penerapan  ajaran Confusious  di 
masyarakat Tiongkok sangat terlihat 
sekali, hali ini penulis rasakan saat 
berkunjung ke Middle School 39 Bei-
jing, sekolah berasrama  yang sangat 
tertata dengan rapi. Yang sangat 
penulis kagumi adalah ketertiban, 
sewaktu makan siang para pelajar 
dengan tertibnya mengambil makan 
siang mereka dengan mengantri dan 
tanpa ada suara sama sekali, mereka 
makan tanpa bersuara dan mengobrol 
dengan teman di sampingnya, sampai 
mereka selesai makan juga tidak ada 
suara. Mereka menyimpan nampan 
setelah mereka makan di tempatnya 
dan langsung kembali lagi ke kamar 
masing-masing sambil menunggu jam 
belajar berikutnya. Di Middle School 
ini setiap murid wajib memiliki satu 
keahlian di bidang olahraga. Disana 
penulis memberikan kenang-kenangan 
tas Koja, tas ini adalah tas tradisional 
dari suku Baduy yang terbuat dari kulit 
kayu Pohon Teureup.

lesson V : Jejak Islam di 
Tiongkok

Tidak lengkap sepertinya bila kita 
tidak shalat di salah satu mesjid tertua 
di Cina, yaitu NIUJIE MOSQUE. Mesjid 
ini dibangun pada tahun 996 masehi, 
dibangun pada masa pemerintahan 
Kaisar Tonghe dari Dinasti Liao. NIU-
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pada tahun 1955, 1979 dan 1996 dan 
terakhir di renovasi pada penyeleng-
garaan Olimpiade 2000, sewaktu Cina 
menjadi penyelenggara.

lesson VI :Tiongkok dan 
Teknologi

Tak kalah menariknya adalah  kun-
jungan ke China Science Technology 
Museum, China sudah menjadi negara 
super power dalam bidang ilmu pen-
getahuan dan teknologi, di musium 
dipamerkan seluruh hasil teknologi 
Cina dari teknologi home industeri 
sampai ke teknologi canggih. Di dalam 
China Science Technology Museum 
kurang lebih ada 14 exhibition hall,  

JIE artinya jalan sapi, dikarenakan 
di wilayah mesjid Niujie menjual 
makanan halal dengan menggunakan 
bahan baku daging sapi serta banyak 
restoran muslim di kawasan sekitar 
mesjid Niujie ini. Bila kita perhatikan 
mesjid Niujie terdapat pencampuran 
kebudayaan Cina dan Arab, bagian 
luar bangunan mesjid ini terdapat 
pengaruh tradisional Cina yang kental, 
sedangkan di dalam mesjid terdapat 
arsitektur Islam. Mesjid Niujie ini telah 
beberapa kali mengalami perbai-
kan, pertama kali di perbaiki semasa 
pemerintahan Dinasti Ming pada 
tahun 1442, diperlebar tahun 1696 
sewaktu Dinasti Qing bertahta. Pada 
tahun 1949 berdirilah Republik Rakyat 
Cina (RRC), Mesjid Niujie direnovasi 
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diantaranya Air Navigation and Aero-
space, Food Industry, Children’s Science 
Center, Transportation and Civilization, 
dan lain-lain. Hampir semua tempat 
tujuannya tidak hanya menghibur 
pengunjung yang datang ke museum 
tapi juga memberikan edukasi.
Kecanggihan tekhnologi Tiongkok 
dalam bidang transportasi  penulis 
rasakan sendiri ketika mendapat kes-
empatan menjajal  kereta cepat yang 
diberi nama CRH380A (China Railway 
High-Speed) dan  mampu melesat 
dengan kecepatan 300 km per jam. 
Kecepatannya terpantau melalui panel 
digital yang ada diatas pintu gerbong. 
Di atas kereta terasa nyaman sekali 
dan tidak terasa getaran dan suara 

bising diluar. Kereta cepat ini men-
ghubungkan kota Guangzhou yang 
merupakan pusat bisnis di Cina Selatan 
dengan Ibukota Beijing.Dengan jarak 
2298 kilometer jalur ini adalah salah 
satu yang terpanjang, menurut ket-
erangan media resmi Tiongkok, waktu 
dimulainya pengoperasianya dipilih 
tanggal 26 Desember. Bertepatan 
dengan hari lahir Mao Zedong. 

Teknologi  dalam seni arsitektur juga 
telihat di beberapa gedung yang 
sempat penulis kunjungi salah satunya 
adalah Stadium of National Olympyc 
Sport Centre terletak di Olympic Green 
Village. Bentuk dari stadion ini  seperti 
“Bird Nest”. Stadion mempunyai luas 
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260.000 meter persegi dan mampu 
menampung 91.000 pengunjung, 
masih dalam satu kawasan berdiri juga 
Beijing National Aquatic Center yang 
lebih dikenal sebagai “water cube” 
yaitu bangunan berbentuk kubus ber-
warna biru. Dengan struktur bangunan 
super hebat dengan karya arsitektur 
memukau juga kerangka baja yang 
kuat, ditambah dengan memakai kaca 
ETFE seluas 100.000 m2. Bangunan ini 
merupakan salah satu rangka terluas 
di dunia. Kaca ETFE ini dapat meng-
hemat energi sampai 30 % untuk men-
gurangi pemanasan global. Setelah  
Olimpiade Beijing tahun 2008 selesai, 
kedua gedung ini juga di fungsikan un-
tuk  konser musik  dan salah satu objek 
wisata yang menarik.

Teknologi yang canggih juga di 
aplikasikan  dalam seni pertunjukan, 
tata cahaya lampu, sound system, dan 
panggung hidrolik yang di pakai sudah 
memenuhi  standard internasional 
yang sangat memanjakan penonton. 
Hal ini penulis rasakan ketika menon-
ton  “Legend of Kung Fu” di Red The-
atre, ini adalah 
tempat per-
tunjukan  Kung 
Fu Tionghoa, 
menceritakan, 
kisah seorang 
anak muda 
yang mempun-
yai mimpi ingin 
menjadi Kung 
Fu Master. 
Pertunjukan 

ini  luar biasa hebatnya dan penuh 
kejutan-kejutan. Sayangnya kita tidak 
boeh mengambil gambar atau mer-
ekam selama berada di dalam ruang 
pertunjukkan. 

lesson VII : Nikmatnya kuliner 
Tiongkok

Malam terakhir  kami di Beijing 
dihabiskan dengan berburu masakan 
Tiongkok di Negara aslinya, kami 
mendapat rekomendasi untuk mampir 
makan malam di Roast Duck Man-
sion, diawali dengan   mencecap  Teh 
Tiongkok, teh hijau yang disajikan 
hangat penuh khasiat,  dan dilanjut-
kan dengan  mencicipi bebek Peking 
yang sangat tersohor seantero dunia, 
wuiih….,kulit bebeknya garing,  dag-
ingnya empuk bahkan sampai meleleh 
di mulut, dan bumbunya meresap 
banget, irisan dagingnya yang pas di 
padu dengan nasi Hainan….. luar biasa 
enaknya !
Mengagumi kemegahan kota Beijing 
dengan segala kehebatanya mengin-

pirasi  penulis 
untuk lebih me-
ningkatkan ilmu 
pengetahuan 
yang dimiliki, 
sehingga kata-
kata bijak yang 
mengatakan 
“Belajarlah sam-
pai ke Negeri 
China “ memang 
benar adanya.
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InfO keluarGa

Menjadi Remaja Kreatif
Penulis : Tika Bisono, Psi.

Bagaimana memberi motif yang benar 
agar kreatifitas remaja dapat disalurkan 
ke hal-hal yang positif atau dari sudut 
psikologi, bagaimana potensi ekspresif dan 
agresif remaja diarahkan menjadi sejumlah 
prestasi yang positif, menjadi tema kita 
kali ini. Dalam hubungan itu kita harus 
melihat kompleksitas persoalan remaja ber-
sama-sama dengan kompleksitas persoalan 
masyarakat modern masa kini. 

Hubungan antara orangtua dengan 
putra-putrinya tentunya tidak sama 
lagi antara masa kini dengan masa 
lalu. Remaja masa kini jelas lebih 
berani berpendapat. Sementara itu 
perubahan-perubahan dalam dunia 
modern semakin cepat sehingga 
semakin sulit memastikan arah 
perubahan masyarakat. Jadi tema 
yang kita pilih hari ini, sebenarnya 
berangkat dari sejumlah persoalan 
besar yang tidak dapat diselesaikan 
dengan sikap santai-santai saja, 
melainkan harus dipikirkan dengan 
sungguh-sungguh agar sikap hidup 
yang kita pilih nanti benar-benar 
dapat membawa manfaat bagi 
masa depan kita. Nah, berikut ini 
saya akan menguraikan beberapa 
pokok soal yang menyangkut prob-
lematik remaja masa kini. 

Pembentukan pribadi yang berkualitas 
tentunya tidak diperoleh dalam waktu 
yang singkat, tetapi melalui berbagai 
proses dan perjuangan dari setiap 
tahap perkembangan kita. Adapun 
perkembangan pertumbuhan manusia 
diharapkan dapat diselesaikan dengan 
baik agar masa depanpun dapat teran-
tisipasi dengan baik pula. Saya ingin 
menekankan bahwa apa yang kita 
lakukan hari ini bukan hanya untuk 
menyelesaikan hari ini dengan baik 
saja, tetapi justru untuk mempersiap-
kan masa depan yang tidak lama lagi 
akan segera menjelang. Maka berikut 
ini saya akan memaparkan sedikit 
mengenai tantangan masa depan 
sebelum kita kupas kiat-kiat untuk 
mengatasi berbagai rintangan yang 
muncul sekarang.
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Tantangan Masa Depan

Apakah yang kita sebut dengan masa 
depan? Biasanya kita berbicara ten-
tang masa depan bila kita berpikir ten-
tang karier, kehidupan kita sekarang 
ini. Demikianlah misalnya seorang 
remaja ditanya tentang apa yang 
ingin dia lakukan dimasa depan, maka 
sering dijawab sekenanya misalnya: 
”Lihat saja nanti, kan usiaku belum de-
wasa”. Atau yang lain menjawab : “Ah, 
nanti saja, jangan sekarang nanyanya, 
takut nggak kesampaian”. Beberapa 
remaja lain menjawab dengan lebih 
berani, “Aku ingin menjadi presiden 
wanita pertama di Indonesia” atau 
“Aku akan buktikan pada orangtuaku 
bahwa harapan mereka pasti akan aku 
capai”. 
Masa depan memang ada di depan, 
tetapi isi masa depan itu sebetulnya 
sudah ada pada kita sekarang ini. 
Masa depan bukan lagi ruang dan 
waktu yang ada beberapa langkah 
di depan kita, melainkan ada pada 
setiap langkah yang kita ayun setiap 
hari. Dengan kata lain masa depan itu 
adalah apa yang kita tetapkan untuk 
kita capai hari ini. Jadi dalam hal ini 
yang penting bukanlah masa depan itu 
sendiri, melainkan sikap kita terhadap-
nya. Sekali kita pesimis, maka masa 
depan itu juga menjadi mimpi buruk. 
Tetapi sekali kita optimis, maka selalu 
kita punya peluang untuk mencapai 
masa depan yang indah. Jadi bila tema 
temu remaja kali ini menekankan pada 
pembentukan pribadi yang berkuali-
tas, maka tentu yang dimaksud adalah 
membangun sikap optimis agar setiap 

usaha atau kerja yang kita buat hari ini, 
kecil atau besar, akan menjadi tuaian 
yang bagus di hari esok. 
Tetapi mempersiapkan masa depan 
juga berarti memperhatikan tantan-
gan yang ada. Bagi remaja masa kini, 
jelas tantangan ini semakin besar. Du-
nia modern adalah dunia yang berger-
ak dengan sangat cepat. Kita semakin 
sukar membayangkan perubahan yang 
teratur. Artinya tidak ada lagi rumus 
baku untuk memastikan perkemban-
gan arah masyarakat. Peristiwa di Uni 
Sovyet dulu, menunjukkan misalnya 
bahwa  apa yang tadinya dianggap pe-
rubahan yang akan berhasil, tiba-tiba 
menjadi peristiwa sejarah yang mema-
lukan. Demikian juga, arus informasi 
dunia yang begitu cepat menyebabkan 
suatu peristiwa yang terjadi di suatu 
negara dapat diketahui pada saat yang 
bersamaan di negara lain. Gaya hidup 
masa kini juga lebih bervariasi, ada 
banyak pilihan untuk mengkonsumsi 
busana, kosmetik, bacaan, hiburan dan 
lain-lain. Walaupun kita melihat kecen-
derungan umum para remaja untuk 
meniru suatu gaya yang sedang “top” 
(misalnya model rambut artis Korea 
dalam serial The Heirs, BBoys Before 
Flower/BBF atau Princess House), 
tetapi pada dasarnya gaya hidup masa 

Yesterday is just a Dream
And Tomorrow is only 

a Vision
But Today Well Lived
And every Tomorrow 
a Vision of Success
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kini cepat sekali berubah-ubah. 
Namun semua gerakan dan inisiatif 
remaja tentunya tidak akan pernah 
lepas dari hadirnya tokoh otoritas di 
sekitarnya, seperti kedua orangtua, 
guru, dosen, konselor, kakak, oom, 
tante, kakek, nenek, dan pihak-pihak 
lain. Kehadiran mereka akan mem-
berikan pengaruh yang besar pada 
proses perkembangan remaja yang 
bersangkutan. Maka baik buruknya 
seorang remaja sangat tergantung 
pada dampingan dan bimbingan yang 
diberikan oleh tokoh-tokoh otoritas 
tersebut. Berikut ini akan saya sing-
gung sedikit mengenai keterlibatan 
orangtua dengan proses dinamika 
kehidupan remaja.

Kondisi Remaja Masa Kini dan 
Sikap Orangtua

Bersamaan dengan meningkatnya in-
formasi, pengetahuan juga meningkat. 
Remaja masa kini lebih kritis. Semakin 
banyak remaja yang berani berdebat 
dengan orangtua, guru dan orang 
yang lebih dewasa. Sejauh sikap kritis 
itu dimaksudkan untuk memperluas 
pengetahuan dan memenuhi hasrat 
keingintahuan yang memang poten-
sial bagi remaja, maka sikap kritis 
itu tentu sangat positif (tentunya ini 
bukanlah merupakan sikap melawan 
orangtua sebagaimana yang selama 
ini dianut oleh masyarakat Indonesia). 
Ini berakibat  pada hubungan antara 
orangtua dengan anak. Orangtua 
masa kini tidak dapat lagi memonopoli 
kebenaran. Nasehat atau hukuman 
mau tidak mau harus didasarkan pada 

argumentasi  yang jelas. 
Seorang sahabat saya yang telah 
menikah menceritakan bagaimana dia 
sadar akan dunia yang berubah ketika 
suatu waktu dia membentak putrinya 
yang berusia TK, karena si Ibu merasa 
terganggu dengan pertanyaan-pertan-
yaan si kecil. Kata si kecil “Ibu curang! 
Mengapa harus membentak bila tidak 
bisa menjawab?, akui saja toh Bu, 
bahwa Ibu tidak tahu. Putri juga mak-
lum koq”. Rupanya si putri kecil adalah 
penonton setia film seri dari Turki yang 
sedang popular di Indonesia, CHANSU 
& HAZEL atau ELIF dimana hubungan 
antara anak dengan orangtua ber-
langsung atas dasar argumentasi, dan 
tidak jarang orangtua minta maaf bila 
dia ternyata salah. Jadi bila seorang 
putri TK sudah mampu bereaksi kritis, 
maka hal yang lebih tentu berlaku 
pada remaja-remaja kita. 
Psikologi memang mengajarkan 
bahwa dalam tahap perkembangan 
kepribadian seseorang ada tahap 
dimana individu mengalami konflik ke-
pribadian. Pada suatu sisi dia merasa 
ingin mengekspresikan diri agar 
memperoleh pengakuan dari orangtua 
dan dari lingkungannya, tetapi pada 
sisi lain dia masih terikat pada perlind-
ungan orangtua dan lingkungannya 
baik dalam hal kebutuhan ekonomi, 
rasa aman dan ketergantungan sosial. 
Konflik dengan orangtua biasanya 
terjadi karena pola komunikasi dua 
arah antara orangtua dan remaja tidak 
terbentuk. 
Orangtua merasa putranya tetaplah 
seorang remaja yang perlu pengarah-
an dan bimbingan sementara si remaja 
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membutuhkan keleluasaan yang tidak 
berlebihan agar dia dapat menguji 
dirinya sendiri dalam pergaulan sosial 
yang lebih bervariasi. Ketegangan 
antara orangtua dan remaja seharus-
nya dapat diselesaikan bila orangtua 
juga memahami tahap perkembangan 
kepribadian si remaja. Memberi tang-
gung jawab dengan dasar penjelasan 
yang rasional akan akibat dan kon-
sekuensi dari melatih pembentukan 
sikap dewasa si remaja, daripada 
sejumlah larangan dan doktrin-doktrin 
konvensional. 
Terutama di alam modern yang 
bergerak cepat ini, orientasi sikap dan 
perilaku remaja lebih banyak terben-
tuk di luar rumah, sehingga fungsi 
pengawasan konvensional tidak dapat 
lagi diandalkan.

Seorang remaja yang sejak dini 
dibekali dengan kemampuan berfikir 
rasional akan lebih mampu beradap-
tasi secara positif dengan lingkungan-
nya daripada remaja yang dibayang-
bayangi oleh sikap over-protective dari 
orangtua. Dalam konteks ini, tentu 
bukan maksud saya untuk menggurui 
orangtua, tetapi ingin saya ingatkan 
bahwa dalam dunia yang berubah 
secepat ini, para orangtua juga mau ti-
dak mau harus belajar melihat akibat-
akibat dari cepatnya perubahan itu 
bagi pematangan kepribadian remaja. 
Dalam kondisi yang serba cepat ini, 
remaja juga mengalami penyesuaian-
penyesuaian yang sulit. Kerjasama 
yang baik antara orangtua dan remaja 
niscaya akan memberikan hasil yang 
baik pula.

KIAT REMAJA MERAIH MASA DEPAN
•  Sekali seorang remaja menyatakan diri “mandiri dan siap memilih masa  
depan sendiri”, maka ada konsekuensi yang harus dia pikul. Yaitu tang-
gung jawab untuk tidak merengek kepada orangtua bila ia gagal. Bang-
kitlah dan kejar kembali apa yang tertinggal. Kegagalan adalah soal yang 
biasa dalam hidup. Dia hanyalah sukses yang tertunda. Dan bila keyakinan 
diri selalu terarah ke masa depan, maka kegagalan harus dilihat sebagai 
cermin untuk maju lebih cepat melangkah lebih pasti.
 
•  Hendaklah disadari sepenuh-penuhnya bahwa masa depan bukan lagi 
tanggung jawab orangtua, tetapi tanggung jawab si remaja itu sendiri. 
Adalah sikap kekanak-kanakan untuk menyerahkan masa depan pada 
orangtua. Orangtua sudah cukup bersusah payah memberi nafkah hidup 
sehari-hari, pengetahuan dan moral, maka jangan lagi membebani orang-
tua dengan hal-hal yang sebenarnya dapat diputuskan sendiri dan dapat 
diwujudkan sendiri.
 
•  Kalimat ‘terserah orangtua’ seharusnya diganti dengan kalimat ‘itu 
keinginan dan keputusan saya’. Seorang remaja mengambil sikap positif 
ini tentu akan lebih berani berdiskusi dengan orangtuanya dalam mengha-
dapi masa depan, dan orangtua juga akan lebih terbuka untuk membicara-
kan ‘daya dukung’ bagi cita-cita si remaja itu sendiri.
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pOJOk Guru
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pOJOk anak

Namaku Zhilaan Abdurrasyid Rus-
mawan, aku belajar di SMP Al-Fath 
BSD, pertama kali ini aku mencoba 
sekolah berwawasan Islami. SMP Al-
Fath BSD sangat modern mulai dari 
cara pembelajarannya dan tata tertib-
nya. Ooooh, satulagi, disini diterapkan 
active learning dan guru-gurunya pun 
ramah, karena itu aku suka belajar 
disini. 

Ternyata, tidak disangka aku mulai 
mendapatkan prestasi yang beragam, 
seperti seni bermain teater, speech 
contest, dan desain tulisan (graffiti). 
Ada pun cerita saat aku mendapatkan 
juara 1 di speech contest di AlFest 14, 
itu karena guru-guru yang berjasa 
membimbingku (Ms. Anggi, Ms.Nissa, 
Ms. Ami). Mereka adalah “Trio English 
Teacher” yang sangat berjasa untukku.
Di SMP Al-Fath ini masing-masing 

siswa diminta untuk mengikuti pe-
lajaran seni. Pelajaran seniku adalah 
teater. Meskipun aku SD nya tidak di 
Al-Fath, tetapi menurut guru teaterku, 
Mr. Asep, seni berperanku lumayan 
bagus. Mungkin sekedar tips untuk 
kalian adalah jangan pernah merasa 
tidak mungkin, karena ada pepatah 
“nothing is impossible”, kalian pun ha-
rus selalu berimprovisasi dan berharap 
yang terbaik. 

Di SMP Al-Fath BSD ini, aku 
mendapatkan teman-teman yang 
sangat baik. Cara belajarnya seru 
karena menggunakan sistem moving 
class. Tapi sebelumnya aku akan mem-
beritahu, jika active learning itu adalah 
dimana murid yang harus aktif dan 
guru hanya sebagai pembimbing. Jadi 
kepercayaan diri kita bisa meningkat 
kalau pakai sistim itu dan kalian harus 
tahu, semua prestasiku selalu ber-
sangkutan, di teater aku mendapatkan 
kepercayaan diri, dan dengan keperca-
yaan diri, aku dapat mengikuti speech 
contest dengan lancar. 

Nah itu pengalamanku saat belajar 
di SMP Al-Fath BSD, serukan…. Ok 
sekaian saja dariku, sampai jumpa lagi

Prestasi & Pembelajaranku di SMP Al-Fath BSD
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apa kata mereka
tentang sekolah, teman, orang-tua, serta gadget & medsos

“Sekolah yang 
seru tuuuh,…yang 
eskulnya banyak dan  
beragam…! , sering 
latih-tanding dengan 
sekolah yang lain, 
juga  diikutkan ke 
berbagai turnamen, 
jadinya  skill bermain  
kita  berkembang..!, 
yang pasti didukung  
juga dengan fasili-
tas yang memadai, 
nggak harus  keren 
dan  mewah siiih…!” 
(Mada ,Grade 8, SMP 
Al-Fath Cirendeu)

“ Suka teman yang 
humoris tapi gak 
berlebihan kalo 
lagi bercanda, juga 
bisa diajak berbagi  
dalam segala hal, 
termasuk juga bisa 
saling memberi mo-
tivasi dan semangat 
kalo lagi bête…, yang pasti punya ciri 
khas masing-masing , jadinya gak copas 
gaya orang lain..”. (Shafa , Grade 8, SMP 
Al-Fath BSD)

“Orang tua yang keren tuuuh, yang 
bisa ngerti dunia kita sekarang, 
jadinya gak banyak ngelarang…, 
gak gap-tek…,gak baper.., yang kalo 
ngasih nasehat gak sambil marah-
marah..!,yang paling penting tuuuh.., 
gak membanding-bandingkan kita 
dengan anak yang lain…” (Angel, 
Grade 8, SMP Al-Fath Cirendeu)

“Dulu sih  sempat punya 
banyak medsos seperti  FB, 
twitter, path, Instagram dan 
sering  update status, upload 
foto-foto keren.., sekarang 
aku merasa pergaulan di 
dunia nyata itu lebih asyiiik….!  
Gadget tuuh buat aku bukan 
kebutuhan pokok, cukup buat 
alat komunikasi  jarak jauh  doaaang…” 
(Mika, Grade 8, SMP Al-Fath BSD)
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