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salam reDaksI

“Ahh.. ribet banget ya Kurikulum 13, mending balik lagi aja ke KTSP”, kata 
seorang ibu ketika mendengarkan presentasi dari guru pada saat Parents Teacher 
Conference beberapa waktu lalu. Itulah salah satu ungkapan kekhawatiran orang 
tua siswa dengan adanya perubahan kurikulum pendidikan nasional, dari KTSP 
2006 ke Kurikulum 2013 (K13/ Kurtilas).

Perubahan apapun memang seringkali membuat kepanikan, kebingunan dan 
kegalauan. Namun apabila perubahan tersebut disikapi dengan tenang dan 
terbuka, maka perlahan-lahan akan menjadi jelas dan mudah untuk dilakukan. 
Demikian juga dengan K13. Awalnya memang terlihat membingungkan. Karena 
selain perubahan metode pengajarannya juga ada penerapan pendidikan karakter.  

Edisi ini mengupas serba serbi K13 yang bila ditelaah lebih jauh adalah tidak 
berbeda dengan metode active learning, dimana proses belajar mengajar tidak 
terpusat pada guru yang mengajarkan satu arah kepada siswa, tetapi guru sebagai 
fasilitator, yang dapat memfasilitasi agar siswa lebih aktif dalam proses belajar 
mengajar.

Meski demikian, penerapan K13 ini dengan sempurna masih perlu waktu yang 
panjang. Hanya sekolah-sekolah yang sudah menerapkan metode active learning 
sebelumnya yang tidak mengalami kesulitan berarti. Oleh sebab itu, pemilihan 
sekolah bermetode active learning sangat penting saat ini , terutama bagi orang 
tua yang ingin anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang dapat menggali 
potensi mereka secara optimum.

Selain itu dalam edisi ini juga terdapat informasi cara menghadapi ujian dan 
informasi alternatif tempat liburan bagi keluarga anda, serta beberapa kisah 
keberhasilan siswa yang sebelumnya telah mendapatkan pendidikan bermetode 
active learning sejak dini.

Kami berharap edisi ini dapat membantu Anda mendapatkan informasi dengan 
jelas tentang K13 dan juga informasi lainnya. Selamat menikmati..

Salam,

Pemred.

Cover : Haura Luthfia Shabrina 
(7 tahun)
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artIkel

Di tahun kedua penerapan Kurikulum 
2013 (K13) masih saja banyak 
kebingungan dan kekhawatiran 
melanda para stakeholder, yaitu 
antara lain para pimpinan sekolah, 
para orang tua murid dan terutama 

para guru sebagai garda depan 
penyampai K13 tersebut. 

Para pimpinan sekolah khawatir 
penyampaian pelajaran tidak berjalan 
dengan baik. Para orangtua bingung 

Ada Apa di Kurikulum 2013 
(K-13)

Dibandingkan dengan Kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP 2006 
(KTSP) yang lebih menekankan pada aspek pengetahuan semata, 
K13 ini disempurnakan dengan ditambahkannya aspek kompeten-
si, sikap dan ketrampilan.
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ketika diminta lebih aktif untuk 
terlibat dalam pendidikan anaknya 
dan apalagi para guru, yang langsung 
harus menerapkan kurikulum baru ini. 
Pelatihan-pelatihan kepada para guru 
sudah dilakukan. Buku-buku pegangan 
sudah mulai disalurkan, walaupun 
belum lengkap dan penjelasan kepada 
orangtua murid sudah dijabarkan.
Semua itu dalam rangka memperjelas 
apa itu K13.

K13 versus KTSP

Apabila dibandingkan dengan 
Kurikulum 
sebelumnya, 
yaitu KTSP 
2006 (KTSP) 
yang lebih 
menekankan 
pada aspek 
pengetahuan 
semata, K13 ini 
disempurnakan 
dengan 
ditambahkannya 
aspek kompetensi sikap dan 
ketrampilan. 

Hal ini sesuai dengan harapan 
pemerintah agar pelajar kita di 
kemudian hari, selain pintar-pintar, 
kreatif dan inovatif,  tetapi juga 
berakhlakul karimah. Semoga saja 
nantinya tawuran pelajar dan bullying 
hanya tinggal sejarah bagi dunia 
pendidikan kita, sejarah yang kelam 
tentu saja. 

Namun demikian pelaksanaannya 
tentu saja tidak semudah membalik 
telapak tangan, apalagi bagi sekolah-
sekolah dengan rasio jumlah guru 
dan siswa yang besar. Saat ini guru 

dituntut harus lebih kreatif dan 
inovatif dalam menyiapkan bahan 
ajarnya.Selain itu semua aspek 
pembelajaran tersebut, yaitu aspek 
pengetahuan, ketrampilan, spiritual 
dan sosial, harus direkam oleh guru ke 
dalam lembaran-lembaran penilaian 
setiap hari.

Orangtua siswa juga dituntut untuk 
berperan aktif. Pada setiap buku 
siswa terdapat bagian ”Belajar di 
Rumah” yang berisi kegiatan yang 
harus dilakukan peserta didik bersama 
orang tua.  Orangtua diharapkan 

peran aktifnya untuk 
membantu anak-
anaknya dalam 
menyelesaikan 

tugas-tugas 
mereka.

Perbedaan yang 
mendasar antara 

KTSP dan K13 di 
tingkat SD adalah 

penyampaian materi pelajaran dalam 
bentuk tema, bukan mata pelajaran. 
Sejumlah mata pelajaran, seperti 
Matematika, Bahasa Indonesia, PPKn, 
IPA, IPS, Seni dan Olahraga disajikan 
terintegrasi dalam satu tema. 

Misalnya tema Keluargaku, untuk 
Matematika kelas 1 SD, penambahan 
diajarkan melalui menghitung jumlah 
keluarga, menambah jumlah keluarga 
satu dengan yang lainnya, mengurangi 
jumlah belanjaan ibu yang dimasak, 
dan lain-lain.

Untuk Bahasa Indonesia diajarkan 
membaca, merangkai kata, bernyanyi, 
role play dan lain-lain melalui kata-
kata dan lagu-lagu bertema keluarga. 
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Banyak games yang dilakukan untuk 
penyampaian materi olahraga. 
Sedangkan pelajaran IPA dan IPS yang 
terintegrasi mulai dimasukkan di kelas 
4 SD.

K13 versus Active Learning

Yang khas dari K13 ini adalah 
seluruh proses pembelajarannya 
menggunakan pendekatan ilmiah 
(scientific approach) yang mencakup 
5M (menanya, mengamati, menalar, 
mencoba dan mengkomunikasikan). 

Pendekatan ini menuntut guru untuk 

lebih kreatif dan inovatif dalam 
menyampaikan pengajarannya 
kepada siswa. Mereka harus 
menyiapkan berbagai media dan 
alat pembelajaran.Selain itu guru 
harus lebih aktif menjalin komunikasi 
dua arah dengan para siswa untuk 
memberi kesempatan mereka 
menanya, mengamati dan menalar 
supaya pada akhirnya mereka 
bisa membuat kesimpulan dan 
mengkomunikasikannya dengan baik 
dan benar.

Pendekatan ini tidak berbeda dengan 

- SKL  (Standar Kompetensi Lulusan)   ditentukan terlebih dahulu, 
melalui Permen dikbud No. 54 Tahun 2013. Setelah itu baru di-
tentukan Standar Isi, yang berbentuk Kerangka Dasar Kurikulum, 
yang dituangkan dalam Permen dikbud No. 67, 68, 69, dan 70 
Tahun 2013

- Aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan soft skills dan hard 
skills yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan 
pengetahuan

- Di jenjang SD Tematik Terpadu untuk kelas I-VI

- Jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata 
pelajaran lebih sedikit dibanding  KTSP

- Proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan semua mata 
pelajaran di jenjang SMP/SMA/SMK dilakukan dengan pendeka-
tan ilmiah (saintific approach), yaitu standar proses dalam pembe-
lajaran terdiri dari Mengamati, Menanya, Mengolah, Menyajikan, 
Menyimpulkan, dan Mencipta.

- TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) bukan sebagai mata 
pelajaran, melainkan sebagai media pembelajaran

- Standar penilaian menggunakan penilaian otentik, yaitu men-
gukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan 
berdasarkan proses dan hasil.

- Pramuka menjadi ekstrakuler wajib

-Peminatan (Penjurusan) mulai kelas X untuk jenjang SMA/MA

- BK lebih menekankan mengembangkan potensi siswa

- Standar Isi ditentukan terlebih dahulu melaui Permen diknas No. 22 
Tahun 2006. Setelah itu ditentukan SKL (Standar Kompetensi Lulusan) 
melalui Permen diknas No. 23 Tahun 2006

- Lebih menekankan pada aspek pengetahuan

- Di jenjang SD TematikTerpadu untuk kelas I-III

- Jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih 
banyak disbanding Kurikulum 2013

- Standar proses dalam pembelajaran terdiri dari Eksplorasi, Elaborasi, 
dan Konfirmasi

- TIK sebagaimata pelajaran

- Penilaiannya lebih dominan pada aspek pengetahuan

- Pramuka bukan ekstrakurikuler wajib

- Penjurusan mulai kelas XI

- BK lebih padamenyelesaikan masalah siswa

k13 ktsP 2006
Pe r b e d a a n  K 1 3  d a n  K T S P  2 0 0 6
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pembelajaran menggunakan metode 
Active Learning, seperti yang sudah 
dilakukan SD dan SMP Al-Fath sejak 
mulai berdirinya di tahun 2001.
Siswa SD dan SMP Al-Fath sejak awal 
sudah belajar dengan mengamati, 
mengobservasi, menganalisa dan 
membuat kesimpulan. Kesimpulan 
dibuat dalam bentuk laporan 
sederhana dengan bahasa mereka 
sendiri untuk siswa SD dan laporan 
ilmiah untuk siswa SMP. Kesimpulan 
juga seringkali dibuat dalam bentuk 
presentasi. 

Rasio jumlah guru dan siswa yang kecil 
(untuk SD 1 guru : 12 siswa dan SMP 26 
siswa per kelas) juga mempermudah 
penyampaian pelajaran dengan 
metode ini. Bagi sekolah-sekolah yang 
menerapkan metode Active Learning 
sejak awal dan yang memiliki rasio 
jumlah guru dan siswa yang kecil, 
tidak akan menemui kesulitan dan 
kendala. Biasanya sekolah-sekolah 
tersebut sudah siap dengan media dan 
alat pembelajaran yang dibutuhkan 
karena memang sudah dipersiapkan 
jauh-jauh hari sebelum pengajaran 
dimulai. Selain itu guru-gurunya juga 
sudah terbiasa untuk berpikir kreatif 
dan inovatif demi tercapainya tujuan 
pengajarannya. 

Jadi K13 bagi sekolah-sekolah 
tersebut, termasuk SD dan SMP Al-
Fath, bukanlah hal yang baru. SD 
dan SMP Al-Fath sudah menerapkan 
sistem pembelajaran dengan metode 
active learning selama belasan tahun 
dan hasil ujian sekolah maupun ujian 
nasional siswa-siswanya sangat 
memuaskan.

Sistem Peniliaian

Hal baru lainnya di K13 adalah sistem 
penilaian dan bentuk penilaian. 
Sistem penilaian harus otentik, 
artinya tersimpan bukti-bukti sebagai 
dasar menentukan nilai dan dapat 
dipertanggung jawabkan. Semua 
bukti-bukti, seperti Portfolio, Hasil 
Pengamatan, Laporan, Worksheet, 
Home Project dan Hasil Ulangan dan 
Ujian harus tersimpan dan terdata 
dengan baik oleh guru. Sedangkan 
bentuk penilaiannya berupa narasi, 
yaitu berbentuk deskripsi hasil belajar 
selama satu semester untuk setiap 
anak. 

SD dan SMP Al-Fath pun sudah 
terbiasa dengan sistem dan bentuk 
penilaian seperti disebut di atas, 
sehingga dapat dipastikan K13 sama 
sekali tidak menyulitkan.

K13 sudah diluncurkan, mau tidak mau 
sekolah harus turut melaksanakannya.
Sekarang tinggal pintar-pintarnya 
sekolah untuk memanfaatkan 
sumber daya dan potensi yang ada 
untuk mencapai tujuannya yaitu 
menciptakan anak-anak didik yang 
pintar, kreatif, inovatif dan berakhlakul 
karimah.InsyaAllah.. 

(disarikan dari tulisan dan 
wawancara dengan Ibu Lisna 
Sawitri, Ibu Sri Indarwati Candra 
dan Ibu Ninik Hariyani)

Sekolah yang bermetode Active 
Learning dan yang memiliki rasio 

guru siswa kecil tidak memiliki ken-
dala dalam penerapan K13
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lIPutan

Mungkin yang pernah membaca 
kumpulan novel “Kecil-Kecil Punya 
Karya” terbitan Dar!Mizan tidak asing 
lagi dengan Donna. Donna salah satu 
penulis di Kecil-kecil Punya Karya 
dengan judul novelnya The Never 
Land. Buku tersebut bercerita tentang 
kehidupan dan fantasi sehari-hari. 
Ada beberapa tokoh dalam The Never 
Land, Anna Van Ebusye yang berjalan 
diatas catwalk, Putri yang sedang 
mempelajari table manner, Belle yang 
sambil tertidur membuat adonan roti, 
Andy dengan biskuitnya yang tidak 
pernah habis, dan ada juga pendekar-
pendekar berbaju putih. Selain itu 

masih banyak novel-novel lainnya 
karya Donna yang diterbitkan oleh 
penerbit yang sama.

Tahun 2006 Donna lulus SD Al-
Fath Cirendeu dan meneruskan di 
SMP Al-Fath Cirendeu. Setelah itu 
melanjutkan di SMAN 28 Jakarta 
Selatan. Dan sekarang kuliah di 
Columbia College Chicago Amerika 
Serikat tahun kedua. 

AF Magazine (AFM): Bisa kuliah di 
California itu gimana ceritanya?

Donna Nadira (DN): Waktu saya 
SMP, saya mulai menulis dan saya 
sadar kayaknya saya tidak bisa deh 

Rejeki itu punya Allah 
dan silahturahmi mem-
perluas rejeki. Artinya, 

jangan mencari cita-
cita karena ingin kaya 

dan terkenal. 
Perbanyak teman dan 

kenalah banyak orang. 

Sang Penulis Cilik Yang Beranjak Dewasa

Siapa yang tidak kenal Donna.... Donna Nadira adalah Lulusan terbaik 
dari SD Al-Fath Cirendeu tahun 2006. Lahir di Jakarta pada tanggal 24 
Desember 1995, putri dari pasangan Bapak Dodi Nugroho dan Ibu Nia 
Octaviana ini pernah menjuarai Olimpiade MIPA se Gugus IV Tangerang 
tahun 2006. Tahun 2002, karena mengikuti orang tua yang dinas di 
AS, Donna bersekolah di Oakdale Elementary School Illinois Amerika 
Serikat selama 1 tahun.  

Penulis : Ana Silviana
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kerja kantoran. Jadi deh saya ambil 
jurusan IPS di SMA. Di SMA saya 
mulai mencari-cari jurusan sastra, 
film dan lain-lain. Akhirnya saya 
mencoba untuk mengambil eksul 
film yang memang sejak lama saya 
pengen banget jadi sutradara film. 
Setelah lulus SMA saya berfikir untuk 
mengambil jurusan film dan TV di IKJ, 
tapi mamah menyarankan kalau mau 
belajar film sebaiknya ke Amerika saja. 
Saya mencoba mendaftar ke Columbia 
Collage Chicago  dengan mengirimkan 
film yang saya buat sewaktu saya di 
SMA. Alhamdullilah mereka suka dan 
sampai deh saya kuliah di Columbia 
Collage Chicago Amerika Serikat.

AFM : Sekolah di Columbia Collage 
Chicago dapet dari beasiswa?

DN : Saya dapat pengurangan biaya 
sekolah, bukan beasiswa penuh. 
Saya sedang mencari beasiswa yang 
menerima siswa internasional, soalnya 
biasanya harus warganegara Amerika 
Serikat yang mendapatkan beasiswa. 
Doain yaaa…..

AFM : Gimana kuliah di negara orang 
sendirian?

DN : Dingiiiiiiiinnnn…….!! Bulan 
Januari kemarin ada badai salju, 
suhunya mencapai -30 derajat celcius. 
Saya hanya di rumah saja, hanya 
menonton salju bertiup dengan liar 
dari balik jendela. Tapi jika musim 
panas, panasnya sama seperti Jakarta 
27-30 derajat Celsius. Alhamdullilah 
orang Amerika itu ramah-ramah jadi 
saya tidak terlalu kesepian. Kangen 
sama indomie saya bisa beli di salah 
satu toko favorit di sini. Di sini juga jual 
tempe mendoan looooh, tapi tempe 
mendoan disini mahal sebongkah Rp 
30.000,- dan itu juga tidak terbuat dari 
kacang kedelai semua.    

AFM : Masih suka kangen sama 
Jakarta?

DN : Masih donk, terutama kalo saya 
inget waktu sekolah di Al-Fath. Bisa 
nulis karena Al-fath, bisa bahasa 
Jepang karena Al-Fath. Saya tidak 
akan bisa nulis untuk film kalo saya 
tidak bersekolah di Al-Fath. Saya mulai 
berhijab juga karena bersekolah di Al-
Fath.

AFM : Apa yang paling berkesan 
sekolah di Al-Fath?

DN : Saya terkesan dengan guru-guru 
di Al-Fath, mereka guru-
guru yang sangat 
inspiratif. Dan 
Alhamdullilah 
juga punya 
teman-teman 
seangkatan yang 
hebat-hebat. Ada 
yang melanjutkan 
ke Jepang, ITB, UI, 
jurusan arsitektur, 
psikologi, gaming, 
animasi dan lain-
lain.

AFM : Donna 
ada yang mau 
disampaikan untuk temen-temen yang 
ingin kuliah juga di Amerika?

DN : Rejeki itu punya Allah dan 
silahturahmi memperluas rejeki. 
Artinya, jangan mencari cita-cita 
karena ingin kaya dan terkenal. 
Perbanyak teman dan kenalah banyak 
orang. Terus kalau kamu bukan 
orang yang rajin, carilah bidang yang 
paling kamu suka pasti nanti lama 
kelamaan tanpa sadar kalian pasti 
rajin mengerjakannya. Jangan lupa 
sholat, shadaqah dan selalu tersenyum 
yaaaa….. 
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lIPutan

Biola, untuk kalangan anak-anak 
memang kurang familiar. Selain 
agak susah dimainkan, tempat 
kursusnya belum banyak. Tetapi 
untuk Neysa Shifra  Athaya 
(siswa Grade 6 SD Al-Fath 
BSD)  atau biasa di panggil Nera, biola menjadi 
alat musik yang di gemarinya selain piano yang 
sudah dipelajarinya sejak masih balita. 
AF Magazine (AFM): Apa yang 
membuat Nera tertarik bermain Biola?

Nera (NR): Nera menyukai musik 
dan memilih belajar bermain biola 
karena suaranya yang lembut dan 
merdu. Yang menarik dari biola 
adalah cara memainkannya sedikit 
berbeda dari alat musik lain karena 
menggunakan “BOW”.  Bow itu adalah 
alat penggesek biola yang terbuat dari 
ekor bulu kuda dan kayu.

AFM: Nera pernah ikut kejuaraan?

NR: Nera main biola ini baru, baru 
kelas 4 karena sebelumnya Nera 
bermain  piano. Nera bermain piano 
dari usia 3 tahun dan pernah ikut 
beberapa konser dan kompetisi 

piano di Yayasan 
Musik Indonesia 
(YMI) maupun 
di Petrof. Untuk 

piano, Nera 
pernah 
juara 1 
kompetisi 
piano 
katagori 
A, German 
Centre 

Bsd yg diadakan oleh Petrof Musik 
tahun 2008, lalu tahun 2013 sebagai 
finalis  The Mini Maestros Concerto 
Competition Accompanied by The 
National Symphony Orchestra of 
Indonesia (OSNI) dan tahun 2013 
juga mendapatkan medali perak 
dalam ajang  The Jakarta Piano Open 
Competition by Yayasan Music Jakarta. 
Untuk biola Nera pernah ikut di 
Yayasan Musik Indonesia (YMJ) bulan 
Agustus 2014 dan pernah juga ikut 
beberapa kejuaraan yang lain tapi 
karena baru Nera belum punya piala 
atau penghargaannya.

AFM: Kejuaran mana yang menurut 
Nera paling berkesan?

NR : Kejuaraan yang berkesan adalah 
saat mengikuti kejuaraan The Jakarta 
Violin Open Competition pada tanggal 
16-17 Februari 2013 di Goethe Haus. 
Disana Nera bertemu dengan banyak 
pemain-pemain biola cilik juga. 

AFM: Nera mau menyampaikan apa 
ke teman-teman?

NR: Nera hanya ingin menyampaikan, 
bermain musik itu perlu kesabaran  
terutama saat berlatih. Jadi jangan 
gampang menyerah, karena 
saat musik itu bisa dimainkan 
dengan baik dan sempurna, saat 
itulah kita dapat menghibur dan 
menyenangkan banyak orang dengan 
memperdengarkan permainan musik 
kita.

Sang 
Penggesek 
Biola Muda
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Ketika Ayah & Ibu di Kantor...

aCara & BerIta
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Ada yang beda pada 
rutinitas pembelajaran 
siswa Al-Fath dan seluruh 
pelajar Indonesia di tahun 
ajaran ini, yaitu adanya 
perubahan kurikulum yang 
semula KTSP menjadi 
Kurikulum 2013 (disingkat 
K 13 atau Kurtilas). 

Luckily, Alhamdulilah, K13 
ternyata tidak jauh beda 
dengan apa yang telah 

artIkel

Mix & Match 
K13 dan Kurikulum Al-Fath

Penulis : Sri Indarwati Candra & Siti Fitria
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Al-Fath jalankan selama ini. Ketika 
masih menggunakan KTSP, Al-Fath 
sudah menggunakan metode tematik 
dan metode  active learning sebagai 
‘roh’ dalam pembelajarannya. Kedua 
metode ini yang diyakini diadaptasi di 
K13. 

Tahun ini K13 diperuntukkan kepada 
siswa kelas 1, 2, 4, dan 5 saja. Jadi, 
siswa kelas 3 dan 6 baru bertemu 
dengan si K13 tahun depan.

Seperti diketahui K13 menggunakan 
pendekatan pembelajaran tematik.
Jadi, untuk beberapa pelajaran saling 
dikaitkan dengan mata pelajaran lain. 
Misalnya untuk pembelajaran IPA 
dikaitkan dengan pelajaran Bahasa 
Indonesia dan Matematika. 

Sebagai contohnya salah satu tema 
di Grade 4 adalah Peduli Terhadap 
Lingkungan. Pertama guru akan 
meminta siswa mengamati gambar 
tentang aktifitas manusia yang sedang 
menyiram bunga. Lalu siswa secara 
berpasangan diminta untuk membuat 
pertanyaan berdasarkan gambar 
tersebut dan meminta pasangannya 
untuk menjawab (Pelajaran Bahasa 
Indonesia tentang  Membuat Kata 
Tanya). 

Setelah itu siswa diminta mengamati 
gambar bunga dan menyebutkan 
bagian-bagian bunga yang diketahui 
dan fungsinya, kemudian hasil 
pengamatannya ditulis di dalam tabel 
(Pelajaran IPA).

Setelah selesai siswa diminta untuk 
mencari informasi tentang minuman/
makanan/produk lain yang mereka 
gunakan sehari-hari yang berbahan 

MATA PELAJARAN DI SD AL-FATH

1.Tematik :

a. Bahasa Indonesia
b. Matematika
c. IPA
d. IPS
e. PPKn
f.  Seni Budaya dan Prakarya
g. Olah Raga
h. Agama Islam

2. Muatan Lokal :

a. Bahasa Inggris :
      - English for Math
      - English Language
      - Cambridge Certificate Drill/CCD
      - Cookery & Fun English

b. Agama Islam & Pembiasaan
     Beribadah :
      - Iqro & Al Qur’an
      - Hafalan Juz ‘Amma 
      - Hafalan Doa-doa Harian
      - Sholat Berjamaah
      - Kelas Keputrian

c. Seni :
      - Seni Visual (Painting, Pop Art)
      - Seni Tari Tradisional
      - Seni Musik ( Gamelan, Biola,
         Keyboard, Gitar, Vokal)
      - Seni Teater
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siswa diminta menyebutkan apa 
yang khas dari kedua rumah adat 
tersebut. Mereka mengamati bentuk 
rumahnya,ujung tiangnya, atapnya 
dan sebagainya. 

Pada saat itu mereka dikenalkan 
tentang sudut : bagian rumah mana 
yang sudut tumpul dan bagian mana 
yang sudut lancip dan siku-siku 
(Pelajaran Matematika). 

Kemudian sebagai penutup pelajaran, 
mereka bernyanyi tentang sudut 
dalam irama lagu Bunga Jeumpa 
(Pelajaran Seni).

Di Al-Fath pengamatan dilanjutkan 
dengan menuliskan laporan sederhana 
di worksheet yang disediakan guru 
atau di buku handwriting. Bisa juga 
hasil pengamatannya disampaikan 
dalam bentuk presentasi dalam 
kelompok atau perorangan.

Home project juga merupakan sesuatu 
yang baru di K13, namun di Al-Fath 
para siswanya sudah sangat terbiasa 
membuat home project sendiri ataupun 
bersama orang tua.

Pengamatan terhadap benda 
sesungguhnya atau melalui video, 
pembuatan laporan sederhana 
maupun presentasi serta kerja 
kelompok memang sudah dilakukan 
siswa Al-Fath dari dahulu, sehingga 
K13 sama sekali bukan hal yang baru 
bagi mereka. 

Tentu saja selain mata pelajaran 
tematik yang barusan dibahas, masih 
ada lagi mata pelajaran muatan lokal 
alias mulok, yang berbeda-beda antara 

dasar tumbuhan seperti meja, asalnya 
dari batang tumbuhan, teh dari daun 
dan sebagainya. Panduan dari K13 
seperti ini. 

Namun demikian kalau di Al-Fath 
pengamatannya bukan hanya 
dari gambar yang ada di buku K13 
saja tetapi menggunakan bunga 
sungguhan. Pengamatan juga 
dilanjutkan dengan menonton video 
tentang bagian-bagian tanaman 
secara tiga dimensi serta mengetahui 
fungsinya.

Guru Al-Fath membuat sendiri 
worksheet-worksheet yang lebih 
komprehensif untuk diisi siswa, tidak 
hanya bergantung kepada buku K13.

Siswa juga diajak belajar tidak hanya di 
ruang kelas tetapi juga di lingkungan 
sekolah maupun di masyarakat.

Tema yang berkaitan dengan pelajaran 
IPS salah satunya adalah tentang 
Suku-suku di Indonesia, misalnya 
siswa diminta untuk membandingkan 
antara suku Minang dan suku Dayak. 

Pertama kali sang guru menunjukkan 
maket rumah adatnya, kemudian 

Guru Al-Fath membuat sendiri 

worksheet-worksheet yang lebih 

komprehensif untuk diisi siswa, 

tidak hanya bergantung kepada 

buku K13.
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satu sekolah dengan sekolah lainnya.

Mulok di Al-Fath terdiri dari mata 
pelajaran Bahasa Inggris, pengayaan 
dalam mata pelajaran Agama Islam 
dan Seni Budaya. Selain itu ada 
beberapa kegiatan penunjang, seperti 
Field Trip, Berenang, Pentas Kecil / 
Assembly, Library dan Acara-acara 
Khusus.

Alhamdulilah semua kegiatan yang 
dahulu dilakukan di Al-Fath dengan 
adanya K13 tetap masih dilaksanakan 
juga. Hanya saja perlu penyesuaian di 
sana sini dan juga pengaturan waktu 
yang baik dan tepat. 

PENDAPAT ORTU - Ibu Noecky (Ortu dari Rara 4S)

Sampai hari ini sih saya lihat anak saya, Rara, baik-baik saja, 
tidak ada masalah. Rara juga tidak pernah mengeluh mengenai 
K13. Cara belajarnya juga masih sama seperti tahun-tahun 
sebelumnya. Rara masih suka menyalin kembali pelajaran di 
sekolah saat di rumah. Nilai-nilai formatif pun memuaskan. 

Naah, kalo saya sebagai orangtua yang menilai, sebenarnya 
belajarnya jadi  terlalu luas, tidak fokus pada satu objek atau mata pelajaran. Kami 
yang mendampingi belajar di rumah juga kadang bingung, materinya luas tapi 
tidak mendalam. Mungkin kami masih terbiasa dengan materi-materi sebelumnya 
yang berdasarkan mata pelajaran, yang satu sama lain tidak nyambung. Math 
ya Math, Bahasa ya Bahasa, Science materinya lain lagi. Orang tua lebih susah 
menyesuaikan diri terhadap metode baru sepertinya, sedangkan anak-anak fine-
fine saja. 

Alhamdulillah, sekolah pun sebenarnya sudah cukup memberikan penjelasan, 
hanya orang tua saja yang masih perlu beradaptasi. Anak-anak sih tidak pernah 
mengeluh. Ada bahan, ya dipelajari ajaa..., kan metodenya sudah ga baru lagi 
bagi mereka. Materinya saja yang jadi lebih luas, ga ada math, science, bahasa, 
IPS. Alhamdulillah juga, selama kurtilas, active learning tetap berjalan seperti 
sebelumnya sehingga anak-anak sudah terbiasa”.

Bagi sebagian sekolah yang belum 
pernah menerapkan metode Active 
Learning sebelumnya, mungkin akan 
sedikit kesulitan walaupun guru-
gurunya diberi pelatihan juga dari 
Kemdiknas. 

Tetapi yang pasti merubah kebiasaan 
lama yang sudah berpuluh tahun 
dikerjakan, yaitu metoda pengajaran 
satu arah, tidak akan semudah 
membalik telapak tangan. Bakal 
butuh waktu bertahun-tahun untuk 
bisa menerapkan K13 dengan 
optimal. Perlu usaha keras dari para 
stakeholder dan berbagai pihak lain 
untuk mensukseskan K13 ini.
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Info keluarga

Seperti itulah gambaran kecemasan 
orang tua yang anaknya akan ujian. 
Kalau kalimat-kalimat tersebut hanya 
diucapkan si orang tua dalam hati dan 
tidak memperlihatkan kecemasannya 
kepada anaknya, mungkin tidak 
akan membuat anaknya ikut menjadi 
cemas. Namun kalau kecemasan 
orang tua ditumpahkan juga kepada 
anaknya, maka alih-alih membantu 
menghadapi ujian dengan baik 
malahan membuat anaknya ikut 
menjadi cemas dan belum tentu bisa 
mengerjakan ujiannya dengan benar.

Sebelum memutuskan untuk 
membantu anak belajar menghadapi 
ujian, ada baiknya anda mempersiap-
kan diri juga, antara lain dengan : 

1. Siapkan waktu anda benar-benar  
untuk menemani anak belajar, 
jangan terganggu oleh kesibukan 
lainnya.

2. Jangan men’set-up’ standard yang 
terlalu tinggi untuk kemampuan 
anak, kenali kemampuan anak 

anda dan sesuaikan.

3. Buatkan contoh-contoh soal 
sesuai dengan yang dipelajari. 
Ikuti panduan dari sekolah, jangan 
mencoba untuk melebihi standard 
untuk mengetes kemampuan 
anak. Hal tersebut malah akan 
membuat anak menjadi ‘down’.

4. Bersedia bersikap tenang apabila 
anak anda menjawab salah. 
Jangan sampai memarahinya, 
apalagi merendahkannya. 
Contohnya: “Ah, masa soal seperti 
itu saja kamu tidak bisa..”, dan 
sebagainya. 

5. Siapkan pujian-pujian ketika 
anak anda menjawab benar. Beri 
semangat terus, supaya bisa selalu 
menjawab benar.

6. Ciptakan suasana yang 
menyenangkan ketika belajar, 
hindari suasana yang tegang.

Sebagian anak ketika mendengar kata 
ujian akan menjadi cemas, walaupun 

Ujian…..?   Siapa Takut…

“Kira-kira anak saya bisa atau tidak ya 
mengerjakannya”, “Kalau hasil ujian-
nya jelek bisa remedial kan”, “Aduh ha-
rus cepet-cepet pulang kantor nih, anakku 
besok ujian”. 

Penulis : Ana Silviana
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sebagian lain terlihat santai alias 
biasa-biasa saja. Namun yang paling 
penting apakah mereka bersedia 
mempersiapkan diri untuk belajar 
menghadapi 
ujiannya atau 
tidak. Di sinilah 
peran orangtua 
dibutuhkan, 
yaitu untuk 
memberikan 
motivasi dan 
pengertian 
kepada anak-
anak bahwa ujian 
harus dihadapi 
dengan serius, 
boleh bersikap santai tapi tetap serius. 
Maksudnya santai bukan berarti 
santai tidak belajar, lebih kepada 
jangan terlalu cemas bila mendengar 
kata-kata ujian, tapi belajar dengan 
maksimal, mengulang latihan-latihan 
soal, membaca buku paket dan yang 
terpenting jangan lupa berdoa dan 
shalat.

Kecemasan berlebihan juga bisa terjadi 
pada anak yang ditandai dengan mual, 
jantung berdebar, kepala pusing, 
nafsu makan berkurang, cepat lelah, 
keluar keringat yang berlebihan, dan 
lain-lain. Untuk itu pelukan dari orang 
tua, belaian sayang dan ajakan untuk 
jangan tinggalkan sholat dan berdoa 
supaya jiwa lebih tenang dan nyaman 
akan banyak membantu si anak 
menghadapi ujiannya.

Berikut tips membuat anak lebih siap 
bila menghadapi ujian, baik ujian 
kenaikan kelas, formatif atau ulangan, 
ujian ulangan umum, ujian tengah 
semester, ataupun ujian yang lain-lain:

1. Biasakan sebelum anak belajar, 

ingatkan untuk terlebih dulu 
berdoa agar pelajaran yang akan 
di pelajari bisa dimengerti oleh 
anak dan akan terus teringat

2. Carilah tempat di rumah yang 
nyaman agar anak bisa belajar 
dengan baik.

3. Berikanlah cemilan atau makanan 
ringan, karena biasanya bila perut 
kenyang akan bisa mencerna 
pelajaran.

4. Cobalah untuk mengulang 
pelajaran setelah pulang sekolah

5. Perbanyak mengerjakan soal-soal.
6. Agar belajar lebih segar dalam 

mencerna pelajaran anak dapat 
datang lebih pagi.

7. Usahakan tidak belajar dengan 
sistem kebut semalam.

8. Bila anak merasa kurang dalam 
pelajaran, anjurkan untuk 
mengikuti bimbingan belajar atau 
memanggil guru ke rumah

9. Ingatkan anak untuk selalu 
jujur dalam mengerjakan soal, 
jangan menyontek, usahakan 
mengerjakan yang mudah terlebih 
dahulu.

10. Jagalah kesehatan dengan minum 
vitamin, asupan makanan yang 
cukup dengan 4 sehat 5 sempurna 
dan  istirahat yang cukup.
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Jalan-Jalan

Sensasi Bertualang di Bangkok

“Heaven on Earth…..”

Thailand , salah satu  negara di Asia Tenggara, menjanjikan  nuansa 
pengalaman liburan yang komplit bagi para pecinta belanja,kuliner, dan 
budaya. Dengan cerdik,ketiga unsur daya tarik wisata tersebut diga-
bungkan di sini. Barang-barang  murah, beragam santapan nan lezat, dan 
pengalaman berinteraksi dalam kultur budaya yang kaya.

Penulis : Herry Muchlis

Sungai Chaophraya
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Sensasi kuliner…

Sore pertama di Bangkok Penulis me-
mutuskan untuk mencoba makanan 
di warung-warung pinggir jalan  yang 
makanananya  terkenal praktis, murah 
dan enak, akhirnya pilihan jatuh untuk 
mencoba Phad Thai sebagai hidangan 
pembuka, hidangan mie yang dimasak 
dalam wajan panas, digoreng dengan 
telur dan cincang tofu, dan dibum-
bui dengan asam pulp, kecap ikan , 

udang kering, bawang putih atau 
bawang merah, cabai merah, 
merica dan gula aren, dan disaji-
kan dengan irisan jeruk nipis dan 
kacang goreng.yummiii…….

Konon katanya, resep mie goreng 
ala Thailand ini berasal dari usaha 
yang dilakukan oleh pemimpin 
nasionalis Thailand pada tahun 
1940 untuk membuat variasi 
olahan mie dengan cita rasa khas 
Thailand

Sebagai sajian utamanya Penulis 
memilih sup yang super enak 
khas Thailand , Tom yum (kadang-
kadang disebut  dom yam). 
Walaupun sudah biasa mencicip-
inya di tanah-air,  dengan rasa 
penasaran penulis menikmati 
sup yang punya cita  rasa asam 
pedas menyegarkan ini  di negeri 
aslinya. 

Dan yang membuat salut adalah 
penjualnya yang berusaha untuk 
berkomunikasi dengan kami 
menggunakan bahasa Inggris, 

berusaha menjelaskan bahwa besok 
dia tidak menjual lagi tom yum dengan 
udang (tom yum goong), tetapi tom 
yum ayam (tom yum gai), lusanya dia 
akan berjualan tom yum sea food mix 
(tom yum po taek), jadi kalau mau 
coba, besok datang lagi…

Setelah menghabiskan makanan, jam 
sudah menunjukkan pukul 23.00 ,kami 
beranjak menyusuri jalan-jalan yang 
mulai sepi, beberapa pedagang sudah 
mulai mengemasi barang-barangnya 
dan mengingat besoknya adalah hari 
penting, istirahat adalah pilihan yang 
tepat…

Sensasi Belanja….
Sore hari ke 2 di isi  dengan jalan-jalan 
di sekitar di sekitar hotel yang berlo-
kasi di daerah Pratunam,oh ya.. jika 
merencanakan untuk shopping trip 
atau wisata belanja ke Bangkok, boleh 
dibilang daerah Pratunam menjadi 
primadona untuk menginap, karena 
dekat dengan pusat perbelanjaan 
utama kota ini.

Memang benar,di daerah Pratunam 

Di pintu keluar bandara ,seorang gadis 
berbusana khas Thailand menyapa  Penulis 
dengan hangat  disertai senyuman  manis , 
” Khawp khun kha”…. kemudian  seuntai 

karangan bunga dikalungkan dengan sopan , 
lagi –lagi disertai dengan senyuman, woow…. 

Welcome to The Land of Smile…
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ini, pusat perbelanjaan dan mal besar 
menjamur, mulai dari Pantip Plaza, 
Pratunam Market, Platinum Mall, Cen-
traWorld Plaza, Siam Discovery, Siam 
Paragon dan MBK, adalah beberapa 
diantaranya.

Dan pilihan jatuh ke shopping palace 
yang terdekat dengan KBRI, kurang 
lebih 100-an meter lagi di seberang  
Platinum Mall, “Pratunam Market “, 
Masih jam 6 sore sih, tapi kios  sudah 

di sesaki pengunjung yang hilir mudik 
menenteng belanjaan. Inilah salah 
satu spot dari Bangkok’s Crazy Shop-
ping District. Very recommended!!
Harga…?  sesuai cerita banyak pelan-
cong Pratunam sebelumnya, memang 
murah-murah yah. Harga tas cantik 
khas Thailand hanya 300 THB (+- 120rb 
rupiah). Believe it or not, dengan han-
ya 500 THB, oleh-oleh standard ke luar 
negeri tersebut sudah menyesaki tas, 
asal jangan lupa menawar yaaaa……

Perburuan berlanjut ke 
Platinum Fashion Mall, sesuai 
namanya , mall ini di sesaki 
oleh toko-toko fashion trendy 
dengan harga bersahabat, 3 
lantai pertama adalah khu-
sus pakaian wanita, teringat 
dengan “pesan-pesan” para 
ladies di tanah air,penulis 
mampir  ke toko aksesori, 
tempat ini benar-benar bikin 
'bangkrut'. Harus sedia uang 
cukup banyak, kalau tidak 
pasti menyesal. Setiap toko 
barangnya lucu-lucu, untuk 
kalung harganya paling mahal 
200-an THB, yaitu sekitar Rp 
60 ribuan. Sedangkan untuk 
cincin lebih murah lagi, hanya 
60 THB. 

Dan akhirnya,penulis heran 
sendiri mendapati kamar hotel 
yang sudah di penuhi kan-
tong belanjaan warna-warni.
Heiii……ini baru hari ke 2 
lhooo…..!

Penulis di Grand Palace (gambar atas)
Pasar Chatuchak (gambar bawah)
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Sensasi Budaya………….

Pagi hari , setelah sarapan di hotel, 
sesuai jadwal , sekitar jam 9 pagi kami 
telah dijemput oleh tour guide , untuk 
menuju ke Grand Palace, yang menjadi 
symbol keluarga kerajaan Thailand.
Dibangun pada saat pemerintahan 
Raja Rama I, sekitar 1782.Saat ini tidak 
lagi menjadi kediaman resmi Raja 
Thailand. Pada masa kekuasaan Raja 
Rama V, kediaman resmi keluarga 
kerajaan pindah ke istana baru di dae-
rah Dusit hingga kini. 

Grand Palace yang memiliki taman-
taman indah 
bergaya Ing-
gris ini, seka-
rang difung-
sikan untuk 
menggelar 
berbagai upa-
cara kerajaan 
dan menjamu 
tamu Negara. 
Luasnya sekitar 500 x 300 meter, di 
dalamnya terdapat kuil paling suci di 
Thailand, yaitu Wat Phra Kaew yang 
sangat megah, seluruh dinding dan 
langit-langitnya dihiasi lukisan indah. 

Di kuil ini lah bersanding patung 
Buddha paling suci di Thailand, yaitu 
Emerald Buddha setinggi 66 cm yang 
terbuat dari batu giok hijau, dan pada 
setiap pergantian musim diadakan 
upacara penggantian busana sang 
Buddha yang terbuat dari emas murni. 
Patung ini pertama kali ditemukan 

tahun 1434 di Chiang Rai. Sayangnya , 
pengunjung dilarang berfoto disini.
Ohya, jangan lupa, pakai pakaian yang 
sopan. Untuk perempuan sebaiknya 
jangan pakai celana atau rok pendek 
dan untuk lelaki juga sebaiknya tidak 
pakai celana pendek dan sandal. 
Kalaupun sudah terlanjur memakai 
celana pendek, don’t worry.., karena 
disediakan tempat peminjaman kain 
untuk dipakai selama masuk ke area 
Grand Palace dengan menyimpan 
uang deposit tentunya.Dan bawalah 
topi yang lebar,panas matahari luma-
yan menyengat ,so.. benda ini sangat 
berguna.

Selain me-
makai bus, 
alternative 
transport bisa 
memakai per-
ahu menyusuri 
sungai Chao-
praya, dari 
BTS (Bangkok 
Mass Transit 

System) Saphan Taksin menuju Grand 
Palace naik boat yang berbendera 
orange dan cukup membayar 15 bath. 
Memang disana perahunya ditandai 
dengan bendera warna warni, tiap 
warna beda harga dan jurusan. Turun 
di N9 dermaga Tha Chang. Dari sana 
Jalan kaki 10 menit, masuk lewat pintu 
di Na Phra Lan Road .

Tidak lengkap rasanya kalau tidak 
mengunjungi kuil Wat Pho,kira-kira 
1 km dari pintu utama Grand Palace 
tinggal belok ke kiri dan menyusuri 
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tembok putih istana.
 
Nama resmi Wat Pho cukup panjang 
lho, yaitu Wat Phra Chetuphon Vimol-
mangklararm Rajwaramahaviharn. 

Dulunya adalah biara utama kerajaan, 
dan salah satu kuil terpenting di masa 
pemerintahan Raja Rama I. Nama Wat 
Pho digunakan karena kuil ini dulunya 
adalah biara tua dari masa pemerin-
tahan Ayutthaya, bernama Wat Phod-
haram. Makanya sampai 
kini masyarakat Thailand 
lebih populer menyebut-
nya sebagai Wat Pho.

Di dalam kuil ini , ter-
dapat patung Buddha 
berlapis emas sepanjang 
46 meter yang sedang 
berbaring, melam-
bangkan Sang Buddha 
di Nirvana. Mata dan 
kaki patung Buddha ini 
dihiasi dengan mother 
pearl (kerang mutiara). 
Rangkaian mutiara di ba-

Kompleks Grand Palace buka setiap hari dari jam 8.30 pagi sampai jam 4.30 sore dengan 
harga tiket masuk 500 THB, tiket terusan ini bisa dipakai mengunjungi : 
1. Grand Palace.
2. Wat Phra Keo (The Temple of Emerald Buddha).
3. The Pavillion of Regalia, Royal Decorations and Coins.
4. Vimanmek Mansion Museum.
5. Support Museum Abhisek Dusit Throne Hall.
6. Sanam Chandra Palace
7. Arts of The Kingdom Exhibition at Ananta Samakhom Throne Hall

gian telapak kaki terdiri dari 108 panel, 
yang menggambarkan ciri agung 
seorang Buddha.Menakjubkan….!

Bukan hanya itu,buat yang ingin mera-
sakan sensasi pijat ala Thai,bisa di Wat 
Pho, karena di kompleks ini terdapat 
Thai Traditional Medical and Massage 
School yang merupakan pusat pela-
tihan pijat tradisional Thailand. Jadi 
kalau lelah mendera, bisa langsung 

Patung Budha di Kuil Wat Pho
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coba massage-nya.

Perjalanan menikmati situs budaya 
hari itu di tutup dengan menyusuri 
sungai Chao Phraya. Hembusan pelan 
angin malam, having dinner sambil 
menikmati gemerlap kota Bangkok  
dan ditemani iringan musik dari local 
artist merupakan kombinasi yang 
pas untuk memuaskan ke lima panca 
indra.

Tak boleh di lewatkan…..

Dan inilah beberapa alasan kenapa 
bekunjung ke Thailand tidak cukup 
hanya sekali.

1. Keliling  Kota Bangkok Naik Tuk Tuk.

Tuk tuk ride is always fun! ,yup, men-
gunjungi Bangkok, selalu sempatkan 
diri untuk naik kendaraan khas kota ini 
ya ...   Tarifnya hampir sama dengan 

taksi, tapi tuk-tuk tetap menjadi 
kendaraan favorit wisatawan. 

2. Pertunjukan Budaya.

 A.Siam Niramit.

Siam Niramit dalam arti bebasnya  
adalah  terbentuknya kerajaan yang 
memesona. Tentunya, kerajaan 
dimaksud adalah Thailand yang dulu 

bernama Siam. 

Pertunjukan diselenggarakan 
setiap hari pada pukul 20.00 
selama 90 menit di gedung 
pertunjukan yang berlo-
kasi di Jalan Tiamruammit, 
Bangkok.

Perpaduan apik antara 
eksotika kultur tradisional 
dan kejeniusan inovasi seni 
panggung. Penonton dibuat 
terpana melihat pergantian 
adegan demi adegan dengan 
latar panggung dan properti 
yang luar bisa besar. Mulai 
dari gunung, perahu, hingga 
naga bisa berpindah-pindah 

dengan mudahnya. Pada suatu ketika, 
bahkan terlihat sungai kecil tiba-tiba 
muncul di panggung. 
Jangan tanya tata suara nya... Penon-
ton terhanyut tatkala lantunan musik 
mengiringi panggung yang menggam-
barkan suasana surga. 

Selain itu, ditampilkan berbagai sua-
sana dan kebudayaan berbagai daerah 
di Thailand. Heiiii…., pawai gajah ikut 
meramaikan pertunjukan. Amazing..!
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2.Menikmati malam di ASIATIQUE

ASIATIQUE adalah pasar malam 
dengan hiburan yang lengkap. dan 
merupakan area perbelanjaan terbaru 
di selatan Chinatown, Bangkok, cocok 
untuk menikmati pemandangan kota 
dan sungai di kala malam.

Terletak di Charoen Krung Road, jalan 
raya tertua di Bangkok yang dibangun 
pada tahun 1960an. Sebagian besar 
bangunan di Asiatique dirancang 
untuk meniru gudang besar yang ada 
di Bangkok. Ada kereta api palsu dan 
bahkan patung tukang becak dan 
pekerja dermaga sambil mengangkat 
beras. Di pintu masuk kita akan di 
sambut oleh pemusik jalanan yang 
memainkan lagu-lagu barat dengan 
alat music tradisional Thailand. 

3. Museum lilin Madame Tussaud dan  
Siam Ocean World

Kedua tujuan wisata  ini lokasinya 
berdekatan, Madame Tussauds Bang-
kok ada di Siam Discovery Center, 
sementara Siam Ocean World ada di 
bagian bawah mal paling populer di 

Bangkok, yaitu Siam Paragon Mall.
Di Museum lilin Madame Tussaud 
koleksi patungnya antara lain patung 
lilin dari keluarga Kerajaan Thailand, 
bintang-bintang Thailand dan Asia, be-
berapa artis dan tokoh mancanegara, 
ada hampir 100 tokoh  terkenal ,ada 
patung  Lady Diana, pasangan Barrack 
dan Michelle Obama dengan setting 
ruang kerjanya di White House, Albert 
Einstein, Lady Gaga, Beyonce, Madon-
na, Katy Perry, David Beckham, Oprah 
Winfrey, dan Doraemon. Heiiiiii…ada 
patung Justin Bieber…….!

Dan yang membuat bangga adalah 
patung Proklamator dan Presiden 
Pertama Republik Indonesia, Ir. 
Soekarno, yang  ditempatkan di pintu 
masuk pertama setelah Royal Room.           
Seruangan dengan patung lilin Raja 
Thailand dan permaisurinya.
 
Siam Ocean World, yang merupakan 
salah satu akuarium terbesar di Asia 
Tenggara, menempati dua lantai di 
basement  Siam Paragon Mall. 

Tempat wisata ini memiliki koleksi 
satwa laut yang cukup lengkap, Siam 
Ocean World ini terbagi dalam 7 zona 
atau area, yaitu Weird and Wonderful, 
Deep Reef, Living Ocean, Rainforest, 
Rocky Shore, Open Ocean dan Sea Jel-
lies.Jangan lewatkan  paket untuk naik 
Glass Bottom Boat dan menyaksikan 
teater 5D-nya !.

Tuk-tuk
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Name : 

PoJok guru

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Grade :

I wake up at five o’clock                                                  
I play at . . . after school                                                            
I take a bath . . .
I pray subuh . . . 
I feel tired and I . . .
I study with my teacher at . . .
I’m going to school at . . .
I eat . . .

Zzzzz . . .
It’s time to go 
Yummy
La..la..la..
Hoam
Yippi
Aamiin
Excellent
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PoJok anak

Hi! Kawan, kenalkan namaku Tyas, 
disini aku akan bercerita riwayat 
hidupku yang sudah berjalan 11 tahun. 
Nama panjangku Aulya Setyasih, aku 
lahir di kota Pati. Kota Pati merupakan 
salah satu kota kecil di Jawa tengah, 
yang sebagian besar daerahnya adalah 
penghasil tebu. Teman-teman kan 
tahu bahwa tebu adalah bahan dasar 
gula. Disana ada dua pabrik gula besar.

Aku senang sekali bermain piano. 
Aku juga pernah mengikuti lomba 
piano yang di selenggarakan oleh 
AMS (Ariella Music School) di Sekolah 
Menara Harapan Bangsa (SMHB) dan 
aku meraih juara pertama untuk kelas 
pemula. 

Selain ikut lomba piano aku juga 
pernah mengikuti beberapa kompetisi 
lain, seperti lomba science energy al-
ternative dan lomba cipta syair. Tetapi 
karena kurang persiapan  dan hanya 
sekali latihan, aku hanya meraih juara 

kedua. 
Aku sebenarnya agak malas belajar 
tapi Alhamdulillah waktu kenaikan 
kelas ke Grade 6 kemarin, aku surprise 
kok menjadi salah satu  Best Student 
Grade 5. Sungguh aku bersyukur. 
Sekarang aku di kelas 6K bersama 
miss Lika dan miss Listy.

Kemarin pada tanggal 13 September 
2014 aku mengikuti lomba OPTIKA 
(Olimpiade Matematika) tingkat SD Is-
lam dan Madrasah di UIN. Saat  itu aku 
agak tidak  pede karena peserta lain-
nya kayaknya pintar pintar dan mereka 
sudah mempersiapkan diri mereka 
jauh hari sebelumnya dengan adanya 
pembimbing khusus untuk olimpiade 
semacam itu. Jantungku berdebar-
debar karena itu. Saat keesokan 
harinya aku melihat hasilnya , ternyata 
aku dan kedua temanku  tidak  masuk 
10 besar atau final, padahal score nilai 
dari urutan ke-7 sampai urutan ke-15 
sama. Tim ku masuk urutan 15 besar, 
mungkin saja penilaiannya , bagaima-
na ya kurang tahu, mungkin kecepatan 
waktunya. 

Dengan menulis dan berbagi seperti 
ini mungkin bisa bermanfaat untuk 
OPTIKA tahun depan. Untuk semua ini 
aku bersyukur kepada ALLAH, berteri-
ma kasih pada mama, papa, guruku, 
teman-temanku dan yang tidak bisa 
disebutkan satu persatu. I AM PROUD 
OF BECOME AL-FATH FAMILY AND I 
NEVER FORGET WHAT GOD GIVES 
ME. May God bless us all..
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Bingung.... Lebih ribet.... 
dan yang sekarang 

pelajarannya campur-
campur. Tapi,  aku 

bisa kok......Adzwa, 
(Grade  5P ,SD AL-FATH 

Cirendeu)

aPa kata mereka

Harus bisa memudahkan 
anak-anak dalam 
menerima pelajaran, 
tapi sebenernya ga jauh 
beda dengan sistem 
yang dulu siiih.......( Ibu 
Debby/Al-Fath Parents)

Tentang Kurikulum 2013

Kurikulum 
2013 ini sistem 
penilaiannya lebih 
complicated, tapi 
bobot materinya 
lebih ringan buat 
anak-anak. (Ms. 
Juju, Guru Agama 
Grade 1)

Aku agak bingung dengan Kurikulum 
2013 ini karena belajarnya sekarang 
jadi kurang focus…loncat loncat….
Yang aku sukai dari Kurikulum 2013 
ini adalah seringnya tugas kelompok. 
Aku juga masih suka saat belajar 
materi yang ada unsur IPA-nya, 
atau menghitungnya (Math) karena 
belajarnya mengasyikkan. Eh, 

aku juga suka sama pelajaran olahraga, computer 
dan SBDP (Seni Budaya dan Prakarya) lhooo…. 
(Hayya/5C, SD Al-Fath BSD)

Kurikulum 2013 menurutku 
lebih praktis  walaupun 
terkadang bingung juga 
karena membuatku jadi tidak 
focus ke satu mata pelajaran. 

Komentar teman-temanku 
juga macam-macam, ada 
yang bilang Kurikulum 2013 ini 
bikin puyeng, ada yang bilang 
biasa aja tuh, ada yang bilang 
praktis sih, tapi bingung. Jadi 
ada yang berpendapat positif, 
ada juga yang negative.

Semoga saja di kurikulum 2013 
ini nantinya bisa membuat 
semua murid senang…amiiin 
(Nadia Azwa/4S, SD Al-Fath 
BSD)

Kalo menurut saya, 
kembali ke KTSP aja 
deh biar orangtua 
gampang ngajarinnya 
ke anak-anak biar ga 
riweuh (Ibu Sari / Al-
Fath Parents)
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