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Pengantar
Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Alhamdulillah, meskipun dalam situasi pandemi dan
bapak ibu guru harus bekerja dari rumah tetapi masih bisa
berkarya dengan menyusun sebuah buku Jejak Sang Guru
Spenfora.
Buku adalah tempat kita mengikat pengalamanpengalaman yang pernah kita alami. Buku juga dapat dijadikan
peninggalan atas apa-apa yang pernah kita lakukan.
Semoga tulisan bapak ibu guru SMPN 4 Surabaya dapat
menginspirasi pembacanya.
Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Drs. Moch. Kelik Sachroen Djailani, M.Si.
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SERUNYA MENJADI GURU
MITRA

Oleh : Rifda Hidajati, S.Pd.
Guru Bahasa Indonesia

Terjun ke dunia pendidikan dengan menjadi seorang guru
memang

merupakan

pekerjaan

yang

menyenangkan

dan

membutuhkan kesabaran yang sangat tinggi. Di bidang inilah
saya bisa berkreativitas dan memunculkan ide-ide untuk

bagi saya apabila siswa saya bisa tersenyum bahagia karena
mereka dapat dengan mudah memahami materi yang mereka
pelajari.

Tentu saja hal ini akan membuat saya berupaya

semaksimal mungkin bagaimana supaya besok mereka kembali
tersenyum bahagia dengan pengalaman seru lainnya.
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menyajikan pengalaman seru bagi peserta didik. Suatu kepuasan
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Puncak

pengalaman

seru

saya

selama menjadi guru adalah ketika
mendapat undangan dari Kementerian
Pendidikan

dan

Kebudayaan

untuk

mengikuti Program Kerjasama Guru
SMP Melalui

Kemitraan pada

tahun 2018. Program ini

berlangsung selama kurun waktu satu tahun. Semula saya ragu
untuk mengikuti program ini karena saat itu saya baru saja
menjalani operasi pengangkatan kantung empedu dan belum
genap satu tahun saya bertugas di SMPN 4 ini. Namun karena
menurut Dinas pendidikan Kota Surabaya undangan ini
langsung dari pusat dan untuk nama-nama yang sudah ditunjuk,

Program Kerjasama Guru SMP Melalui Kemitraan tahun
2018

ini

adalah

program

Kementerian

Pendidikan

dan

Kebudayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi
dan kinerja guru SMP dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi pembelajaran pada empat mata pelajaran, yaitu Bahasa
Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, dan Matematika. Program ini
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maka saya harus tetap berangkat bertugas.
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dimaksudkan
mengimbaskan,

untuk

memotivasi,

berbagi

pengalaman,

dan

membangun

keunggulan

bersama

antarguru-guru SMP. Melalui program ini
diharapkan guru-guru yang sudah terbiasa
melakukan pembelajaran abad 21 (Guru
Mitra 1) dan guru SMP yang belum
kompeten
memberikan

atau

belum

layanan

terbiasa

pembelajaran

profesional (Guru Mitra 2) dapat saling bertukar pengalaman
melakukan

layanan

pembelajaran

terbaik.

Pada

akhirnya

bermuara pada peningkatan kualitas hasil belajar, terutama
perbaikan masalah-masalah pembelajaran untuk pemerataan

Sebelum bertugas kami bersembilan, yaitu Wiwik Widiastuti
(SMPN 1), saya, Rifda Hidajati (SMPN 4), Ayuanna Purwaningsih
(SMPN 29), Ninik Listyorini (SMPN 36), Dwi Budi Widjajati
(SMPN 13), Anik Wismiarti (SMPN 37), Sufiah Indrawati (SMPN
7), Yenny Dian Rosmaryati (SMPN 3), dan Bambang Siswanto
(SMPN 42) mengadakan pertemuan di Kantor Dispendik
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mutu pendidikan di Indonesia.
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Surabaya untuk diskusi teknik keberangkatan kami nanti. Yang
tak kalah penting dalam pertemuan itu kami saling memberi
motivasi dan penguatan untuk bertugas dengan penuh semangat.
Akhirnya berangkatlah kami bersembilan untuk memenuhi
undangan tersebut.
Pada tanggal 27 Agustus 2018 pukul
09.00 kami berkumpul di Bandara Juanda.
Ini adalah penerbangan pertama saya naik
Garuda

Indonesia

Airways

menuju

Jakarta. Masyaallah, kalau bukan karena
jadi guru mitra naik GIA (gratis pula)
pulang-pergi hanya sekedar mimpi bagi saya. Setelah sampai di

Grand Savero, Bogor, hotel bintang empat yang terletak
berseberangan dengan Kebun Raya Bogor. Di hotel ini 76 guru
dari 9 kabupaten/kota di Pulau Jawa dikumpulkan untuk
mengikuti Pembekalan Guru Mitra 1 Program Kerjasasama Guru
SMP Melalui Kemitraan. Pembekalan ini berlangsung selama tiga
hari (27-29 Agustus 2018). Tujuan pembekalan tersebut untuk
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Bandara Soekarno-Hatta kami mengendarai bis menuju Hotel
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mensosialisasikan program kemitraan kepada kami, Guru Mitra 1
serta menyamakan persepsi tentang tugas dan wewenang Guru
Mitra 1 dalam setiap tahap pelaksanaan program kemitraan.
Pada tanggal 6 - 9 September 2018 kami bersembilan
kembali harus berangkat ke Jakarta, tepatnya di Hotel Golden
Boutiqe Kemayoran, Jakarta Pusat, untuk mengikuti Workshop
Program Kerjasama Guru SMP melalui Kemitraan selama empat
hari. Baru seminggu kemarin kami pulang, sekarang harus
terbang lagi. Masyaallah, pengalaman yang tak terlupakan. Pada
workshop kali ini pesertanya lebih banyak, selain 76 orang Guru
Mitra 1 dari jawa, kami dipertemukan dengan 152 orang Guru
Mitra 2 (mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, Bahasa Inggris,

Aceh, Maluku Utara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur, Papua, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, dan
Sulawesi Tengah. Tujuan workshop bagi Guru Mitra 1 dan Guru
Mitra 2 ini untuk memberikan pemahaman tentang esensi dan
desain Program Kerjasama Guru melalui Kemitraan. Selain itu
memberikan pemahaman tentang kurikulum 2013 yang sesuai
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dan Matematika) yang berasal dari Kabupaten/kota di Provinsi
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dengan pembelajaran abad 21, PPK, dan strategi pembelajaran di
kelas. Dalam workshop ini juga kami harus menyusun
bahan/rencana on the job learning (OJL1)/magang Guru Mitra 2 di
sekolah Guru Mitra 1.
Workshop Program kerjasama Guru SMP melalui Kemitraan
menjadi saat-saat yang mendebarkan bagi saya dan tentu semua
Guru Mitra 1. Karena kami tidak ada yang tahu akan dimitrakan
dengan guru dari mana. Berbagai bayangan berkecamuk dalam
pikiran kami, bagaimana kalau ditugaskan di daerah terpencil
yang, bagaimana kalau di tugaskan di daerah yang masih belum
banyak penduduknya dan banyak binatang liar, bagaimana
dengan transportasi kami, bagaimana makan kami, bagaimana

bayangan yang menakutkan lainnya. Alhamdulillah, akhirnya
saya dipertemukan dengan Ibu Marlina, S. Pd dan Ibu Mizan
Tine, S.Pd yang berasal dari Boalemo, Provinsi Gorontalo.
Gorontalo dan Boalemo? Gorontalo adalah nama daerah yang
hanya saya dengar dan lihat melalui berita. Berkunjung ke sana
adalah

suatu

kemustahilan,

apalagi

ke

Boalemo.

Selain
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kalau orang daerah tidak menerima kami, dan seribu macam
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tempatnya jauh biayanyapun tidak murah. Suatu kehormatan
saya bisa belajar bersama dengan rekan guru dari sana..
Pada tanggal 12 – 18 September 2018, sembilan Guru Mitra 1
bersama dua orang Guru Mitra 2 terbang ke daerahnya masingmasing untuk melaksanakan on the job learning1 (OJL1). Saya
bersama Guru mitra 2 saya melakukan OJL1 di tempat saya
bertugas, di SMPN 4 Surabaya. Selama magang di SMPN 4 ini,
ada beberapa hal yang dilakukan oleh Guru mitra 2. Antara lain
mengenal warga sekolah, mengobservasi keunggulan lingkungan
dan kebersihan Sekolah, mendiskusikan silabus dan RPP dengan
Guru Mitra 1 dan guru mapel lainnya, observasi pembelajaran di
kelas Guru Mitra 1, mendiskusikan hal-hal yang perlu dicontoh

praktik pembelajaran di Guru Mitra 1. Mereka sangat antusias
untuk mengamati dan belajar dari apa yang ada di SMPN 4.
Walaupun menurut mereka ada beberapa yang tidak bisa mereka
aplikasikan di sekolah asal karena faktor keterbatasan.
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Guru Mitra 2 dalam pembelajaran, dan Guru Mitra 2 melakukan
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Setelah seminggu
kami

belajar

bersama di SMPN
4
tanggal

Surabaya,
19

September 2018, kami, Guru Mitra 1 dan Guru Mitra 2 yang
melaksanakan OJL 1 di Surabaya bertemu di Hotel 88 untuuk
melaksanakan Workshop pengolalahan OJL 1. Dalam kegiatan
ini, kami mempresentasikan hasil temuan berupa praktik baik
dan keunggulan sekolah Guru Mitra 1 yang
dapat diimplementasikan di sekolah Guru

disesuaikan dengan situasi dan kondisi di
sekolah masing-masing.
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Mitra 2 yang tentu saja pelaksanaannya
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Awal bulan Oktober, saya dan teman-teman Guru Mitra 1
kembali harus melaksanakan tugas On The Job Learning 2 (OJL 2).
Kali ini tugas yang kami jalani lumayan panjang. Tanggal 5 – 7
Oktober 2018 kami terbang ke Jakarta untuk mengikuti
wokrkshop Pembekalan OJL2. Workshop yang bertempat di
Bellevue Suites Hotel ini bertujuan untuk menyamakan persepsi
tentang esensi dan desain OJL2, bagaimana pelaksanaan

Mitra 3 dan stakeholder lainnya, serta bagaiman pelaksanaan
pendampingan program kerjasama guru SMP melalui program
kemitraan secara online kepada Mitra 2 dan Mitra 3.
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workshop sosialisasi pemerataan mutu pendidikan kepada Guru
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Kegiatan terus berlanjut. Tanggal 7 – 14 Oktober 2018, dari
Jakarta saya dan Ibu Anik Wismiarti (guru IPA dari SMPN 37
Surabaya) serta dua orang guru dari Pekalongan

langsung

bertolak menuju Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Kali ini
benar-benar pengalaman baru bagi kami berempat. Ternyata
tidak satu pun dari kami yang pernah terbang ke Gorontalo,

Cukup mendebarkan memang kerena setelah kami menerima
tiket pesawat ternyata harus transit. Aduh, bagaimana nanti, apa
yang kami lakukan. Bismillah, kami menuju Bandara Soekarno
Hatta selepas sholat subuh. Sesampainya di sana kami langsung
menuju ke ruang tunggu keberangkatan. Setelah ada panggilan
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apalagi mengunjungi Boalemo. Apalagi kami perempuan semua.
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memasuki pesawat, segera kami bergegas untuk menempati
tempat duduk kami masing-masing.
Selama menikmati penerbangan ke Gorontalo, masih banyak
pertanyaan yang mengganggu pikiran saya. Akhirnya saya
beranikan bertanya kepada seorang bapak yang duduk di
samping saya. Alhamdulillah, beliau seorang dosen Universitas
Negeri Gorontalo yang akan pulang setelah melaksanakan tugas
dari Jakarta. Satu per satu pertanyaan tentang transit dan
Boalemo yang saya ajukan beliau bersedia menjawab dengan
jelas dan penuh kesabaran. Bahkan beliau bersedia mendampingi
kami untuk transit, terima kasih Ya Allah. Tak terasa 2 jam 25
menit perjalanan kam, akhirnya kami sampai di Bandar Udara

yang akan melanjutkan perjalanan ke Gorontalo harus menukar
tiket terlebih dulu. Sambil ditemani Bapak dosen UNG, kami
menukar tiket. Tiga puluh menit kemudian pesawat yang kami
tumpangi kembali melanjutkan perjalanan ke Gorontalo. Setelah
menempuh waktu 1 jam 30 menit sampailah kami di Bandara
Jalaluddin Gorontalo.
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Internasional Sultan Hasanuddin Makasar untuk transit. Kami
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Perjalanan seharian penuh dari Jakarta – Gorontalo yang
cukup melelahkan. Pukul 21.00 WITA kami sampai di Bandara
Jalaluddin Gorontalo. Sesampai di pintu keluar, kami disambut
bak tamu agung oleh Bapak dan Ibu Guru serta beberapa kepala
sekolah. Sapa dan jabat tangan penuh kehangatan mewarnai
pertemuan kami. Ternyata kami harus menempuh perjalanan
selama 3 jam lagi untuk sampai Boalemo. Perjalanan yang kami
lalui pun cukup berkelok-kelok, naik turun, dan memutari
gunung dan bukit. Sayangnya kami tidak bisa menikmati
keindahan pemandangannya karena hari sudah cukup larut.
Pukul 24.30 WITA sampailah kami di hotel tempat kami
menginap,

Hotel

Citra

Ayu.

Hotel

yang

menurut

saya

menyerupai rumah inap sederhana yang ada di Surabaya. Setelah

bersih-bersih dan istirahat karena besok kami harus memulai
kegiatan.
Paginya, seperti biasa pukul 06.00 WITA kami sudah rapi
dan bersiap untuk kunjungan ke Kantor Dinas Pendidikan dan
Olah Raga Kabupaten Boalemo. Kalau pada jam tersebut di
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memasukkan koper dan barang-barang ke kamar, kami langsung

17

Surabaya sudah begitu riuh orang berlalu lalang untuk bekerja
tetapi tidak di Boalemo. Bahkan sampai pukul 07.00 WITA
jalanan masih cukup lengang. Pukul 08.00 WITA kami baru
dijemput untuk mengikuti acara penyambutan di kantor dinas
pendidikan setempat. Seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Olah
raga Kabupaten Boalemo menyambut baik Program Kemitraan
dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini. Dari
Informasi yang disampaikan oleh Bapak Kadis saya baru
mengetahui bahwa ternyata Kabupaten Boalemo ini masih
termasuk daerah 3 T. Harapan mereka dengan program ini, mutu
pendidikan di Boalemo tidak jauh berbeda dengan mutu
pendidikan di Jawa.

sekolah Guru Mitra saya yang pertama, yaitu Ibu Marlina, S. Pd
dari SMPN 2 Dulupi. Waktu yang harus di tempuh dari kantor
dinas pendidikan setempat ke SMPN 2 Dulupi sekitar 1jam 15
menit. Perjalanan melalui Jalan Trans Sulawesi dilanjutkan turun
naik bukit akhirnya sampailah di SMPN 2 Dulupi. SMPN yang
terletak di bawah bukit nan asri. Suasana sejuk dengan siswa
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Pukul 10.00 WITA saya melanjutkan kegiatan OJL2 saya di
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yang tidak terlampau banyak menambah kenyamanan. Turun
dari mobil,

saya disambut dengan acara pengalungan bunga

dan nyanyian dari siswa yang berbaris rapi ditemani Bapak dan
Ibu Guru. Rasa haru yang mendalam menyelimuti perasaan
karena penyambutan yang penuh hormat dan terlalu berlebihan
kepada saya, yang hanya seorang guru biasa ini. Hari pertama di
SMPN 2 Dulupi kami isi dengan ramah tamah dan pengenalan
lingkungan sekolah termasuk para personilnya. Tidak lupa
mencicipi aneka masakan khas Gorontalo yang serba ikan. Ada
yang berbeda di sekolah ini dibanding sekolah di Surabaya.
Selain siswanya tidak terlalu banyak, pengaturan kelas dan
bangku sangat mencolok sekali. Setiap bangku ditata dengan
memilih konsep warna yang berbeda-beda setiap kelas. Jendela

warna yang dipilih pun warna-warna terang yang mencolok
mata.
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dan setiap bangku diberi taplak yang warna senada. Warna-

19

Hari kedua di SMPN 2 Dulupi. Pukul 07.30 WITA, Bapak
Kepala Sekolah sudah siap menjemput saya untuk berangkat
bersama-sama menuju ke SMPN 2 Dulupi. Hari kedua ini kami
isi dengan diskusi RPP yang akan dipraktikkan oleh Guru Mitra 2
di kelasnya. Bagaimana mengaplikasikan kurikulum 2013 dengan
pembelajaran abad 21 serta PPK
dan

strategi

kelas.

pembelajaran

Setelah

lanjutkan

diskusi,

untuk

di

kami
praktik

pembelajaran di kelas Guru Mitra
2. Kelas yang cukup luas untuk 19
siswa.

Pembelajaran

berlangsung

pun

dengan media seadanya karena sekolah hanya

Memang jika dilihat dari kemampuan berbahasanya, siswa-siswa
di SMPN 2 Dulupi ini masih memerlukan bimbingan lagi.
Apalagi

jika

harus

presentasi

di

depan

kelas,

masih

membutuhkan pembiasaaan. Kemampuan mereka pun masih
banyak yang di bawah rata-rata. Karena memang proses
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memiliki 1 buah LCD dan itu pun sudah hilang dicuri orang.
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penerimaan murid di sini tidak melalui seleksi nilai. Siswa
diterima berdasarkan pendaftar yang ada, bahkan terkadang
jumlah pendaftar lebih sedikit karena sebagian keluarga di sana
lebih memilih memondokkan siswa dari pada besekolah umum.
Guru yang mengajar di sini harus lebih kreatif menggunakan
pembelajaran abad 21 dan strategi pembelajarannya agar
kemampuan siswa tergali dan lebih aktif belajarnya.
Hari ketiga dan keempat saya melakukan OJL2 di SMPN 2
Wonosari, di tempat Ibu Mizan Tine, S.Pd bertugas. Sekolah yang
berada di daerah transmigrasi yang sebagian besar berasal dari
jawa ini, lebih banyak siswanya daripada di SMPN 2 Dulupi.
Kata ‘transmigrasi’ yang pernah saya pelajari di SD, daerah yang

amati, dan rasakan. Rumah-rumah sederhana dan diatur rapi
terletak di lereng pegunungan. Yang lebih menarik di sini adalah
orang Jawa terkenal akan kecerdasan dan keuletannya. Sehingga
di tangan orang Jawa, daerah ini menjadi subur dan produktif.
Di sekolah yang kedua ini saya juga melakukan hal yang sama
yaitu diskusi RPP dan model pembelajaran yang akan dipakai
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perlu diolah agar lebih produktif, kini betul-betul bisa saya lihat,
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untuk praktik pembelajaran pada
hari berikutnya. Kegiatan OJL2
ditutup

dengan

Workshop

Pengolahan OJL2 di Hotel Citra
Ayu. Dalam kegiatan ini

Guru

Mitra 2 melaporkan proses dan
hasil implementasi RTLnya per bulan ke direktorat secara online.
Sebelum kami kembali ke Jakarta untuk melaporkan hasil
OJL2, kami mengeksplor destinasi wisata di Boalemo dan
Gorontalo. Di Boalemo Pantai Bolihutuo menjadi tujuan kami
yang pertama. Pantai dengan pasirnya yang putih terhampar
bersih. Berikutnya Jembatan Soeharto, jembatan yang terletak di

kunjungi Benteng Otanaha, benteng megah peninggalan Belanda
yang berada di lereng gurung. Berikutnya Kantor Gubernur
Gorontalo yang terletak nun jauh di atas gunung. Pantai Leato,
pantai berpasir putih yang sangat menawan. Pantai Dulanga,
pantai yang sangat bersahabat dengan nelayan yang sangat
ramah.
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antara perbukitan. Di Gorontalo ada beberapa yang sempat kami
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Destinasi wisata menakjubkan berikutnya adalah Wisata
Religi Bubohu Bongo. Tempat yang sangat indah dengan
beberapa bangunan pendopo yang unik. Yang khas dari tempat
ini adalah burung dara yang begitu banyak menghampiri setiap
wisatawan.
Pada

tanggal

22

-

24

November 2018 kami

harus

berangkat

untuk

mengikuti

ke

Bali

Kegiatan

Evaluasi

dan Tindak Lanjut Program
Kerjasama Peningkatan Mutu
Guru SMP Melalui Kemitraan. Selama dua hari kami menginap

orang Guru Mitra 1 dan 2 dari
seluruh pelosok Indonesia. Dari
pertemuan ini dapat diketahui
bahwa program ini benar-benar
menjadi
guru-guru

penyemangat
yang

bertugas

bagi
di
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Kuta Central Park Hotel Bali. Kegiatan yang dihadiri oleh 228
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daerah untuk menghidupkan komunitasnya melalui MGMP
dalam membantu memecahkan masalah-masalah yang ditemui.
Terutama masalah-masalah dalam pembelajaran. Beruntung saya
bisa terlibat langsung dalam program ini. Karena begitu banyak
ilmu yang saya dapatkan dari guru-guru hebat se-Indonesia.
Ternyata program spektakuler ini tidak berhenti sampai di
sini. Tanggal 28 – 30 Juni 2019 kami kembali diundang ke Jakarta
untuk mengikuti Pembekalan Workshop Evaluasi Pelaksanaan
Program Peningkatan Mutu Guru melalui Kemitraan 2018.
Tanggal 30 Juni – 3 Juli 2019 kembali saya harus mengunjungi
Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan
Workshop Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu

Tanggal 3 – 5 Juli 2019 kembali ke Jakarta untuk melaporkan hasil
kegiatan monitoring dan Evaluasi Program Kemitraan 2018 ke
Direktorat.
Perjalanan selama satu tahun menjadi guru mitra ini
memberi saya banyak pengalaman dan pelajaran hidup. Pertama,
selalu syukuri setiap kesempatan. Kedua, untuk menjadi manusia
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Guru Melalui Kemitraan 2018 bersama Guru Mitra 2 dan 3.
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yang berkualitas harus selalu mau belajar kapan pun, di mana
pun, dan dengan siapa pun. Ketiga, selalu menghormati dan
menghargai sesama tidak berbatas pada usia, jenis kelamin, dan
status ekonomi. Keempat, semua yang sulit akan terasa mudah
jika kita selesaikan bersama dengan penuh kesabaran. Kelima,
belajar mencintai indonesia dengan merasakan dan melihat
sendiri bagaimana indah dan beragamnya negara yang kita cintai
itu lebih bermakna. Keenam, bahwa janji Allah itu benar adanya.
Dalam

QS

sesungguhnya

Al-Insyirah:6
sesudah

disebutkan
kesulitan

itu

bahwa
ada

“Karena

kemudahan.

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” Allah
Maha Memuliakan, Allah Maha Membahagiakan, Allah Maha
Pengasih Penyayang, Allah adalah sebaik-baik tempat meminta

terpuruk. Perjalanan ini adalah suatu kemudahan dan hadiah
dari Allah, setelah saya melewati masa-masa sulit.

Terakhir,

pengalaman adalah guru terbaik dan menjadi guru adalah
pengalaman terbaik.
Semoga tulisan ini bermanfaat.
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pertolongan pada saat diri benar-benar dalam keadaan sangat
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2

MENYISIR GARAM SEBELUM
SENJA USAI
Oleh : Rita Ani Pudjiastuti, S.Pd., M.Si
Guru Bahasa Indonesia

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Siap Sedia Mempertahankan
Menyelamatkan Negara Republik Indonesia.

Syair dan liriknya membuat jantungku selalu bergemuruh
ketika mendengar dan menyaksikan para ABRI berbaris, berjalan,

bukan seorang ABRI tapi aku GURU.
Perjalanan menjadi seorang guru tidak bermula dari desa
yang sepi. Saya mulai dipanggil Bu Rita di SMPN 4 Surabaya. 7
Januari 1987 saya menjadi guru honorer di SMPN 4 Surabaya.
Belajar menjadi guru di tengah kota. Meskipun aku terlahir di
Surabaya tapi aku tidak pernah tahu tempatku bekerja ini adalah
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dan memberi hormat...aku bukan dia...cita-citaku gugur... aku
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pusat kota Surabaya. Berteman dan berguru pada guru senior
menjadikan aku siap melaksanakan tugas di Pamekasan dengan
berjuta cerita yang menakutkan. Hanya enam bulan aku jalani
cerita baru dengan sebutan guru di SMPN 4 Surabaya.

1 Agustus 1987 aku dipanggil Bapak Hasiri, B. A. yang waktu
itu Kepala Sekolah SMPN Pegantenan Pamekasan tempat yang
akan kuceritakan. Tuhan sudah tahu dan memang Tuhan

sakit karena kekasihku menikah dengan sahabatku ....

Perjalanan menuju ke tempat tugas dihiasi dengan narasi
yang membuatku merintih, daun-daun yang coklat karena
mengering menemani hebohnya ketakutanku harus tinggal di
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meletakkan aku di situ untuk mengobati hatiku yang sedang
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pulau garam. Tuhan membalut lukaku dengan kapas lembut
yang mampu

mengeringkan air mata ketakutanku pada

Madura...

Madura kusandarkan di sini asa yang hilang. Aku awali
kerjaku sebagai ‘ibu guru bahasa Indonesia’ di SMPN Pegantenan
Pamekasan Madura. Pagi itu tidak pernah aku tahu kalau
muridku tidak seperti cerita usang yang pernah kupelototi,
ternyata muridku berwajah ganteng dan cantik, berpakaian
seragam dengan warna putih yang jauh dari kata bersih,
bersepatu yang bagian depan sepatu ada lebih dari dua jendela.
Mereka sangat bahagia dengan kedatanganku. Mereka berteriak
suka cita “ guru baru ...radin...”. Kupasang senyum bukan tanda

mereka.
Setiap hari aku harus belajar komunikasi dengan bahasa
mereka. Inilah guru yang sebenarnya. Tanpa mereka aku buta
pada kemiskinan ilmu yang mereka punya. Benar Tuhan mereka
butuh aku dan aku butuh mereka untuk mengucap syukur atas
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aku suka tapi aku berusaha menghapus prasangka tentang
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tugas ini. Begitu pelitnya hidup menumpahkan kepinteran pada
mereka. Mengucap kosa kata bahasa Indonesia begitu sulitnya.
Segala yang mereka punya baik itu sikap, karakter, tutur kata,
dan kehidupan sosial jauh dari kehidupan modern waktu itu.
Ketika mengajarkan pokok bahasan pragmatik aku harus
berkorban membeli pesawat televisi hitam putih serta tape
recorder. Televisi hanya bisa dihidupkan dengan aki karena
listrik belum masuk desa. Soraknya begitu riang saat malam kami
nonton televisi bersama-sama ucap mereka “..lebur ongguh...”
kutelan sangat dalam air mata ini. Tuhan tidak salah aku berada
di sini betapa erat aku memeluk kemelaratan ilmu mereka.
Ijinkan aku menabur kecerahan bagi hidupnya dengan ilmu dan
mengusir kebodohan yang ada karena jauhnya mereka dari

Berganti tahun berganti cerita kujalani dan berganti wajah
yang datang padaku. Derita karena patah hati yang kubawa di
sini hilang tapi bekasnya menjadi penyemangatku bahwa aku
harus jadi sarjana kala itu aku baru lulus dari D2 UNED.
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buku-buku pintar.
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Kemelaratan ilmu diikuti kemelaratan tempat tinggal
mereka yang jauh di balik gumuk gunung kecil-kecil. Selepas
subuh mereka berangkat ke sekolah tanpa sepatu sesampai di
sekolah sepatu dipakai. Buku tulis yang dibawa dan dipakai
hanya satu. Penuh denga ntulisan tidak ganti buku tapi
menghapus semua tulisan lalu dipakai lagi untuk menulis sampai
buku itu tidak lagi pantas disebut buku tulis.
‘Sarmanah’ nama ini selalu menjadi contoh bagi muridku
selanjutnya. Murid yang penuh mukjizat dalam kondisi tidak bisa
membaca dan menulis dengan lancar dia mampu lulus dengan
nilai tertinggi dan diterima di SMAN 1

Pamekasan. Yang

menjadi cerita lain perjalanan hidup di Pegantenan ketika harus
berebut murid dengan “pondok”, berebut dengan pernikahan

Ada cerita yang menggelikan ketika panen tembakau
melimpah mereka baru mampu membayar uang sekolah.
Membeli perlengkapan sekolah juga saat panen tembakau.
Setelah

tahun

kedua

mengisi

hidup

di

sini,

aku

mengajukan mutasi. Yang aku ukir dan sampai sekarang ukiran
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dini. Kehidupan agamis sangat kuat di sini.
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itu masih menempel diingatanku kata-kata Bapak Afandi,B.A.,
Kepala Sekolah pengganti Bapak Hasiri,B.A. “ kalau semua orang
Jawa pindah dari Madura, akan jadi apa orang Madura ini....”
Tahun 1990 kutinggalkan SMPN Pegantenan Pamekasan
dengan sejuta kisah yang mendewasakan aku, kisah yang
mampu membuka harapan baru untuk terus melanjutkan citacita ini di tempat yang baru. Tahun 1990 bulan Juli kembali aku
ke SMPN 4 Surabaya untuk berkarya. Perbedaan

besar aku

temukan di sini. Kenyamanan dalam mengajar. Murid yang
modern. Murid dengan sosial ekonomi lebih bagus.
Murid dengan seribu prestasi mengajakku lebih banyak
berkiprah dengan ilmu yang terus bersaing. Di sini tanpa
persaingan tidak ada kata sukses. SMPN 4 Surabaya diisi dengan

muridnya bukan prestasi sekolahnya.
Tahun 1992 melanjutkan kiprah mengajar juga di SMPS
TASBAYA selama dua tahun. Mengajar di sini seperti kembali
lagi di Pamekasan. Kembali dengan keprihatinan karena kondisi
ekonomi orang tua dan persaingan masuk ke sekolah negeri.
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murid prestasi. Harus prestasi. Prestasi yang dicatat prestasi
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Menyemangati mereka menjadi orang yang berguna serasa
melukis di cakrawala susah tapi bisa mewarnai cakrawala.
Tahun 2010 SMPN 4 Surabaya mengawali prestasi untuk
sekolah dengan masuk dalam ajang Adiwiyata. Kami bukan lagi
guru saja tapi juga “direktur” . Murid diajar untuk mencintai
lingkungan, merawat lingkungan, dan menjual hasil karya dari
olah lingkungan. Mencintai bumi sudah ditanamkan sejak
mereka masuk ke SMPN 4 Surabaya. Aku sebagai pendidik tidak
lagi sebagai penceramah, murid sebagai penceramah. Mereka
antusias bila diajak presentasi. Kecerdasan dam berbicara
mengungguli

gurunya.

Ketangkasan

meggunakan

IT

mengalahkan kepontalan gurunya.
Berpuluh tahun bermimpi di SMPN 4 Surabaya berpuluh juta

pajangan cita di setiap generasi. Kunci surga mereka tinggalkan
untuk aku supaya aku di kelak masa menempati surga yang
mereka bangun. Tiada penyesalan ketika pernah mereka
mengancamku , tiada penyesalan mereka pernah mencercaku
dengan bahasa yang indah yang melukai hati dan ragaku, tiada
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kenyataan kuterima muridku memaknai mimpiku dengan
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penyesalan nama mereka terpajang sebagai pemimpin di negri
ini.
Mencintai dan mengasihi mereka berarti menghadiahi diri
sendiri. Hadiah kuterima juga dari muridku di seberang sana ,
dia tunjukkan padaku sebagai dokter, sebagai jenderal , ada yang
sujud padaku ketika akan ditahbiskan sebagai pastor.
Kususuri terus bilik sambil terus mencari bilik baru untuk
menemukan kunci surga.
Tuhan izinkan aku menanggalkan sakit hati pada cita-cita yang
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gugur.

33

3

MERAJUT ASA DALAM RIBUAN
MIMPI
Oleh : Shofy Dwi Safitri, S.Pd
Guru Bahasa Indonesia

Berhenti menyalahkan keadaan, adalah 3 kata yang akan
selalu kupegang untuk menguatkan diri tentunya. Terlahir dari
rahim seorang ibu yang super tentunya membuatku ingin selalu
belajar sadar dalam memaknai kehidupan. Setiap melihat ibu,
aku jadi teringat sosok pahlawan penggerak emansipasi wanita.
Yaa.... Ibu Kartini. Pahlawan yang kita kenal ketika membaca

dibuku sejarah, tentunya aku sudah mengenal sosok itu di
dalam diri ibuku. Ia begitu masuk dalam aliran feminisme pada
buku Teori Sastra yang aku baca berulangkali di bangku kuliah.
Realistis kehidupan membuatnya menjadi sosok Ibu yang
tangguh tanpa pernah mengeluh.
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buku sejarah Indonesia. Sebelum aku mengenal Ibu Kartini
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Ketika kecil aku sering sekali berontak dengan keadaan,
ribuan pertanyaan yang muncul dari balik otakku ini cukup
besar. Tapi tak ada jawaban sama sekali atas pertanyaan yang
aku ajukan waktu itu. Mungkin aku adalah anak kecil yang
terlalu kritis dalam menilai kehidupan. Bagaimana tidak? Aku
dihimpit lingkungan yang begitu memojokkanku. Membuat
hatiku kecil tentunya. tapi ibu, dengan tegas menampar segala
pertanyaanku

tanpa memberi alasan yang tepat dan tetap

kukuh dengan pendiriannya. Baru sekarang ketika aku dewasa
dan duduk dibangku kuliah aku bisa memahami satu persatu
dan menemukan jawaban dari pertanyaan yang aku ajukan
ketika aku kecil.

pernah bisa menemaniku ketika aku pulang sekolah, tak pernah
bisa menemaniku mengupas soal matematika yang sulit bagiku.
Yang kulihat ibu selalu kerja, kerja, kerja, dan kerja. Itu semua
terjadi pasca ayah jatuh kecelakaan dan membuatnya begitu
terlihat terpuruk. Meski aku selalu menyemangatinya setiap
hari untuk semangat melanjutkan hidup, merajut asa kembali
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Ketika kecil, aku benci dengan profesi ibu (Guru) yang tak
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demi memuliakan nama keluarga. Tapi sebaliknya, ayah belum
siap untuk menerima keadaan. Tak terasa 18 tahun ayahku
tidak mau membantu perekonomian keluarga. Ibu secara tidak
langsung mengajariku cara hidup tanpa bergantung dengan
siapapun.

Dalam kondisi ini tentunya aku pernah menolak dan

bisa menerima. Aku berusaha diam dan tidak pernah menangis
meneteskan air mata setetes pun di depan ibu, meski
sebenarnya aku menggenggam ribuan luka yang menancap
dihati. diusiaku yang labil aku sempat menyuruh ayah dan
ibuku bercerai. Itu kulakukan karena terlalu lelah melihat
mereka meluapkan kata-kata yang selalu memicu pertengkaran.
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menyalahkan keadaan. Tapi, lambat laun kiranya aku mulai
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Harapanku cuma satu "IBU HARUS BAHAGIA". Meski terlahir
dari keluarga seperti ini. Tentunya MIMPI tetap ada didalam
hati. Begitu lulus SMA, Prinsip harus mandiri mulai menancap
di kepalaku.
Aku bekerja disalah satu klinik kecantikan di Surabaya,
tentu melanjutkan pendidikan lagi sangat ada di depan kening..
"Fokus bekerja supaya bisa melanjutkan pendidikan." Setahun
bekerja di klinik, Aku berpamit untuk melanjutkan sekolah lagi,
syukur Alhamdulillah aku dipertemukan dengan partner kerja
yang baik, dokter yang selalu memotivasiku supaya bisa
mengenggam

MIMPI.

Hidup

yang

kujalani

begitu

kuperjuangkan apapun jalannya hanya demi MIMPI. Tetap ada

menempuh pendidikan mengingat biaya pendidikan semakin
tinggi.
Lika-liku dan drama selama menempuh pendidikan
tidaklah mulus.. Banyak sekali kejadian retorik yang muncul.
Suatu ketika, aku tak bisa membayar uang UTS yang beberapa
hari jatuh tempo. Aku kebingungan mencari solusi, yang tentu
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ibu sebagai penyemangat, supaya aku tidak payah dalam
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jika tidak dibayar, otomatis mengulang semester. Tapi,
nyatanya Allah selalu baik kepadaku ketika aku benar-benar
pasrah dengan kehidupan ini. Datanglah teman kuliah yang
mungkin dia selalu memantau setiap gerakku. Dan hebatnya
lagi dia bisa membaca raut wajah cemasku sekaligus. Aku
seakan berterimakasih padanya. Betapa aku merasa bersyukur
selalu dikelikingi orang-orang yang baik. Mungkin ini juga
berkat doa ibu.
Aku lulus dengan IPK yang cukup membuat ibu dan ayah
tersenyum. Meski mereka tak pernah tau betapa terjal
perjuanganku mendapatkan gelar S1. Tentunya aku tak merasa
puas sampai disini "Aku masih mempunyai cita-cita untuk

mengajar disekolahnya. Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, di
salah satu SMP swasta pinggir di Surabaya. Disekolah yang
dipimpin ibu, aku begitu kaget melihat keadaan orang tua yang
hampir tidak pernah peduli dengan pendidikan. Untuk datang
kesekolah saja siswa tidak pernah disiplin, buku di tas hanya
satu dan untuk berbagai mata pelajaran. Cara berbicara siswa
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melanjutkan sekolah lagi". Dengan gelar S1 aku membantu ibu
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dengan guru juga tidak ada jarak dan haus etika kesopanan,
berbicara tak sesuai sikon dan merokok untuk siswaku yang
lelaki, betapa aku malu menjadi guru yang belum bisa
mengubah mereka agar menjadi lebih baik. Pernah aku marah
karena cara mengajar yang kuterapkan sebelumnya ketika di
bangku kuliah sangat tidak efektif ketika aku mengajar disini.
Tapi ibu malah memarahiku ketika aku pernah menghukum
salah satu siswa karena tidak disiplin. Ya... Siswa yang
kumarahi itu langsung pulang dan besoknya tak mau lagi
kesekolah. Seminggu siswa bernama Renaldy yang kumarahi
itu tidak sekolah. Ibu sempat memberi evaluasi banyak padaku.
Menambah renunganku untuk lebih sabar dalam menghadapi

Yang

kusedihkan

lagi.

Setelah setahun aku mengabdi di
sekolah

ibu

tanpa

bayaran,

sekolah ibu akan di tutup karena
tidak memenuhi standar sekolah. Ya memang siswa disekolah
ibu tidak sebanyak siswa di sekolah Negeri. Ibu mendadak
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siswa.
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sedih, begitu juga aku yang mencemaskan kondisi siswa yang
tidak mampu secara ekonomi untuk pindah kesekolah yang
lain. Aku hanya bisa memberi motivasi dan semangat kepada
mereka supaya tidak putus dalam belajar. Banyak keluhan rasa
kurang percaya diri dari mereka jika harus pindah disekolah
yang baru. Bahkan ada yang putus sekolah dan lebih memilih
membantu ibunya jualan kopi warkop kalau malam. Aku tidak
bisa membungkus solusi yang menjanjikan pada mereka. Aku
hanya bisa memberi saran dan motivasi dari apa yang pernah
kualami. "Bahwa himpitan ekonomi tak akan pernah bisa
menghalangi kita dalam menggapai MIMPI. Jika kita benarbenar

mau, fokus, dan yakin

Mimpi bisa kita raih

Dalam waktu yang singkat, kabar baik memelukku. Aku
diterima menjadi guru tidak tetap disalah satu SMP Negeri di
Surabaya setelah menjalani berbagai rangkaian Tes dari
interview yang kujalani hari itu. Disekolah yang baru ini, aku
mulai belajar lagi mengepakkan sayap karena kondisi lapangan
yang jauh berbeda dengan sekolah sebelumnya. Tentunya, Ibu
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secepatnya".
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bahagia aku bisa diterima menjadi guru SMP Negeri 4
Surabaya. Ibu yang kini lengser sebagai kepala sekolah, memulai
lagi menjadi guru mapel di salah satu SMA swasta dekat
rumah. Ia terus menjadi motivasiku dalam belajar memahami,
memahami segala bentuk kehidupan, memahami segala bentuk
karakter siswa, juga memahami kondisi ekonomi keluarga
siswa tanpa mengurangi rasa percaya diri. Dari ibu aku banyak
belajar dalam segala hal terutama jangan menggantungkan
mimpi dan keinginan
kita kepada orang lain.
2 Tahun menjadi

tentu

menambah

wawasan

dan

ilmu

baru dalam hidupku,
membuka

peluang

lebar untukku dalam mengasah kemampuan terpendam yang
selama ini belum tersampaikan.
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guru di sekokah besar
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Selama 2 tahun menjadi guru disekolah besar ini, Tuhan
menyelipkan ribuan kejadian yang belum ku alami sebelumnya,
pengalaman dengan siswa yang menyenangkan, hingga
bermacam-macam karakter teman kerja, semua kurekam rapi
dalam memoriku. Mungkin ini yang disebut mengukir sejarah.
Radar pertemanan tidak hanya sampai di sekolah ini saja,
Aku juga mengkoneksikan kemampuankun diluar sekolah
supaya aku tidak jenuh dan tetap bisa menikmati hidup. Likaliku kehidupan tentu mengalir cukup deras, sebagai manusia
pasti pernah mengalami titik penderitaan, karena tidak
mungkin hidup tanpa penderitaan.
Selama menjadi guru disekolah ini (SMP NEGERI 4

terus belajar memahami, mendekatkan diri kepada siswa,
dengan cara menjadikan mereka teman ketika didalam kelas.
Tujuanku hanya satu “membaca dan mengarahkan mereka
supaya menjadi pribadi yang baik, tetap berakhlak, dan berani
menggenggam Mimpi apapun terjal masing-masing yang
mereka hadapi”.
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SURABAYA) aku selalu berusaha musahabah diri, dan tentu
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Saya rasa setiap manusia mempunyai Mimpi, dan berjuang
dalam mewujudkan mimpinya dengan versi terbaik masingmasing. Sedih adalah hal yang manusiawi, tapi jangan sampai
kita menyalahkan keadaan. Kalimat itu acapkali kulontarkan
kepada siswa ketika sharing setelah kegiatan belajar mengajar
selesai kulakukan. Selain itu juga untuk penguatan hati agar
diriku

lebih

semangat

karena

mereka

juga

mampu

menguatkanku.
Hidup ini begitu pelik dan rumit, tapi ketika dipahami
ternyata tidak. Kita sendiri yang membuatnya rumit dengan
ribuan sudut pandang. Tanpa disadari sejauh ini ternyata aku
meniru ibu. Profesi yang dulu kubenci karena kurang mendapat

bingung mengapa sampai bisa di stagg ini. Tapi aku bersyukur,
dan berusaha terus belajar meski terkadang begitu sangat terasa
lelah. Pengalaman demi pengalaman dalam hidupku tentu
menuntun pada fase harus belajar meski retorik, ironi, dan terjal
sekaligus.
Surabaya, 9 Mei 2020.
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perhatian darinya kini kujalani, bahkan aku sendiri juga
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4

MERAJUT ILMU

MELALUI JEMBATAN GAWAI

Oleh : Mulyo Setyono, S.Pd., M.Si.
Guru IPA

Teringat jelas dalam benak saya....
Persis pertegahan bulan Maret 2020, tepatnya besok kala
itu. Kami akan mempersiapkan perjuangan anak – anak didik
kami dalam meraih masa depan menempuh USBK di sekolah.
Kami sangat semangat sekali sore itu seperti biasanya. Beberapa
teman team kecil kami sudah siap untuk ujian besok.
Alhamdulillah ternyata yang kami siapkan sudah selesai kala

boleh masuk. Karena besoknya untuk USBK harus steril seperti
tahun - tahun sebelumnya. Setelah memastikan pekerjaan itu
selesai semua, barulah sore itu team kecil kami pulang dirumah
masing - masing. Demikian pula dengan saya begitu gembira
lebih cepat kembali ke rumah melepas lelah.
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Setibanya dirumah selepas adzan mahgrib seperti biasa
kami sholat bersama keluarga. Setelah selepas sholat entah
mengapa tiba-tiba kaki ini seolah-olah mengajak saya untuk
berjalan di halaman depan rumah bersama keluarga kecil.
Sambil kongkow menikmati malam yang timbul perlahan
menggantikan senja. Tak ada sajian camilan pun disitu saat itu,
bukanlah sebuah masalah. Nikmat sekali tubuh ini melepas
lelah dari kepenatan hari itu juga, maklum seharian ekstra.
Sesekali–kali
memandangi

kami

memanjakan

pemandangan

mata

lingkungan

ini

dengan

sekitar

cara

sedetail

mungkin. Taman yang dirawat keluarga, seperti tanaman
lombok, tomat, soro, mangga dan lain–lainnya ada disitu. Seraya
menghirup udara bersih meskipun masih sore hari.

seperti itu kala rutinintas menyelimuti kehidupan kita semua,
kerja...kerja... dan kerja itu slogan kita semua. Dalam hati saya
tersenyum. Sudah saya lakukan kerja....kerja... dan kerja semoga
kita kerja ihklas karena Allah SWT semata. Aamiin
Di depan rumah itu, yang nota bene memang tidak
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dipasang atap dan bisa melihat jelas tanpa halangan taburan
bintang – bintang yang sampai saat ini jarang kami nikmati.
Sekejap itu mengningatkan saya pada masa kecil dahulu,
manakala tidak jarang ada rumah listrik waktu itu sekitar tahun
1979 an, nonton TN saja charge aki, zaman segitu. Taburan
cahaya bulan dimeet ( kaya jus aja di meet aku tersenyum
dalam hati) dengan kilauan bintang sebagian mendominasi
penerangan jalan kampung halamanku waktu itu.
Andaikan waktu dapat kembali seperti nuansa itu, wow
pasti saya tidak akan repot
–

repot menjelaskan betapa indahnya suasana seperti itu ke anak

– anak generasi kami, sangat menajubkan. Tak Jarang kami

laoncatan tali, engkle, boi –boian, tembak – tembak an, benteng
- bentengan, dan apapun itu namanya, sederhana sekali kami
sangat menikmati. Wahai alam yang ada sekarang kemanakah
keindahanmu gumanku aku rindu padamu.

Yach.. hitung - hitung mungkin melepas kepenatan. Tanpa
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terasa terlau lama saya berkecamuk berdialog dengan hati dan
pikiran kami, malam itu sangatlah sahdu, terlihat bintang
berkilauan menebar pesona diantara langit yang sudah tidak
biru lagi karena malam. Biyuh ..... romantis banget Sampai –
sampai kalau boleh kami hubungkan masa depan anak
–

anak kita, anak didik kita ibaratkan nampak seperti gambaran

bintang yang terlihat jelas. Pepatah mengatakan raihlah cita –
citamu setinggi bintang dilangit, betul to (hahahahaha), seperti
malam saat itu memberikan harapan yang cerah untuk mereka
semua, Aamiin yaa Allah kata hatiku.

Keindahan bintang bertebaran itu yang bisa dilihat
didepan halaman rumah itu ternyata mampu mengajak lebih

ternyata lebih kuat dari orang – orang disekitarku yang juga
berbicara. Pembicaraan mereka saya rasa tidak mendengar
dengan jelas karena aku dari tadi sibuk membangun angan–
angan yang lebih kuat. Yang jelas ilustrasiku tentang bintang
lebih kuat, dan sampai–sampai mengingatkanku mundur
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puluhan tahun memori ke memori masa kecilku. Mengingat
sejuta kenangan di desa semasa kecilku. Masa kecilku yang
selalu mengajak pikiranku untuk ber bolang ria, dulu namanya
bukan mbolang tapi berpergian.
Desaku itu adalah suatu tempat singgah pelipur lelah buat
keluarga Ayah Ibuku dengan keluarga kecilnya waktu itu.
Tempat yang bisa ditempuh dengan naik kereta api selain
kendaraan umum lainnya. Suatu tempat yang sangat pantas
untuk dikenang dan di singgahi. Kenapa seperti itu, siapapun
pasti akan terkenang dengan nuansa keindahannya bila sudah
singgah kesana. Kala pagi, kita bangun ada uap udara yang
keluar dari mulut dan hidung kita. Itu menunjukan indiktor
kalau di daerah tersebut lumayan bersih dan dingin. Bahkan

12.00 siang, wow fantastis sekali. Tanpa memikirkan pakai
masker, bahkan faceshield waktu kecil dulu, rasanya indah.
Semua bebas lepas mengambil oksigen sebanyak - banyak nya
yang di berikan oleh Allah SWT. Patutnya kita bersyukur.
Udara yang bersih dan dingin waktu kecil kami 4 orang
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saling pamer uap udara yang keluar di mulut dan hidung kami.
Sebut Saya, Sugeng, Andik, dan Bagus. Keren sekali seperti bak
keluar negeri bila kita meniupkan uap udara keluar dari mulut
dan hidung. Se sekali mereka nakal tanpa izin orang tua
bermain ke kali besar sekedar main air. Teman kecilku itu
adalah masih saudara dari budhe dan tanteku sanak saudara
dari ibuku. Sampai dengan sekarang itu semua adalah
kenangan, mereka semua sibuk dengan keluarga dan kerjannya
masing – masing, entah keluar negeri sebagai TKI atau luar
pulau. Entahlah kapan kami bisa bertemu seperti masa kecil
lagi, saat hari raya pun kami tidak pernah ketemu, terlebih masa
pandemi ini merampas kenangan – kenagan masa lalu di desa.
Tapi semua terobati karena tidak hanya diriku saja seperti itu,

tetap bersyukur karena nikmat itu dapat berupa bentuk lain.
Kegembiraan kami seperti nuansa di atas gunung, cendela
dan pintu semua sengaja oleh pemilik rumah dibuat rangkap.
Pemilik rumah tersebut adalah kakekku. Satu pintu dari kayu,
dan satu pintu dari kaca, agar udara dingin tidak langsung
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49

masuk menembus kedalam rumah. Meskipun rumah desa
semua terkesan rapi, indah dan terjaga kebersihannya. Mbah
Doel namanya, beliau adalah kakekku, sedangkan Istrinya
namanya mbah Tun itu yang selama ini kami memanggilnya.
Kalau ditanya kepanjangan namanya waktu itu belumlah tahu
buat saya. Beliau itu adalah pemilik rumah dan pekarangan
yang sangat indah, karena beliau piawai menata bunga dan
tanaman, tempatnya pun di Malang Selatan. Ngomong –
ngomong kalau dilihat Kemiripan wajah Mbah Tun sudah
diwariskan oleh Ibuku, ya karena Ibuku salah satu dari 7 putra
dan putrinya. Ibukulah yang selama ini masih menyambungkan
tali silaturahmi dengan nenek moyangku di desa sampai
dengan sekarang.

keindahan desaku karena ibuku. Ya Allah Panjangkanlah umur
ibuku, sejahterakan mereka dalam ibadah dan rejeki, sehatkan
terus ya Allah beliau, kilahku. Halaman yang luas ditambah
depan rumah ada jalan pintas yang memisahkan rumah kakek
dan nenek ke sawah. Pokoknya seperti negeri dongeng lagu
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nyanyian Katon Bagaskara tentang negeri di awan, kla projec
band.

Indah

sekali

pemandangannya.

Bisa

kita

simak

sountracknya disini. https://youtu.be/6WsaPKm6lEI
Lengkap sudah keindahannya, mana kala ditengah sawah
ada kereta yang leluasa lewat. Dikala waktu kadang kereta
singgah,

sambil

meniupkan

terompetnya,

yang

sengaja

menggoda kami saat makan pagi bersama handai taulan di
teras ruang tamu yang tembus pandang dengan pintu kaca
rumah bermotif kupu tarung besar. Terkadang bila ada kereta
lewat kami dan anak - anak kecil seusiaku waktu itu berusaha
keras berlari mendek ati kereta, melewati sawah yang
membentang luas menghijau, yang mengusik burung – burung

Maklumlah ada stasiun kecil Stasiun Ngebruk namanya,
klo mau berhenti selalu menyapa dengan bunyi terompet
panjangnnya dengan kepulan asapnya, ciri bunyi yang sangat
khas saat kereta api itu mau berhenti di stasiun. Belum lagi
kalau malam tiba, kalau kita keluar depan rumah, wah seru
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banget, ada puluhan kunang - kunang yang sulit kita lihat saat
ini. Ya Allah bagaikan mimpi tempat apa ini, indah sekali,
astagfirullah indah sekali. Suara merdu katak datang sore
menambah betapa syahdunya malam itu, tempat yang ramah
untuk semua binatang menyatu padu menyapa kita dengan
pertunjukannya musik alami yang harmonis memberikan
kehidupan yang penuh kedamaian saat penghantar tidur kita.
Desa yang penuh keindahan dan kedamaian yang jauh
dari kesan politik, jauh dari kesan polusi, jauh dari kesan hiruk
pikuk keramaian, jauh dari teknologi, waktu itu. Sungguh
kagum saya mengingatnya. Sempurna sekali ciptaanMu ya
Allah SWT. Sangat cocok sekali dengan lagu waktu kecil yang
sering kita, nyanyikan lagu Desa ku yang ku cinta, Pujaan

Begitulah lagu seterusnya...
Tak jemu – jemu saya memujimu, jarang kami selalu
merindukan, sebagai pelipur kangen saat hari raya tiba.
Terkadang sedih bila hari raya tiba kami tidak bisa singgah.
Betapa tidak, kenangan kecil sangat melekat sekali di ingatan
kami terlewatkan begitu saja. Seperti masa pandemi saat ini.
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Terkadang banyak anak - anak kecil seusia saya waktu itu,
mandi di sungai yang jernih dan dingin, saya temuihingga saat
ini. Didasar sungainya tampak seperti tebaran mutiara. Gadis gadis desa berparas cantik dan ibu ibu bahkan menyatu
mencuci baju di sungai bak lukisan pemandangan. Sungai itu
adalah akses menuju bendungan karangkates, selain mengairi
sawah – sawah mereka. Dulu mungkin belum ada nama
bendungan karangkates kaliprakairaanku krn waktu yang
begitu lama hingga saya tidak mengingat.
Pekarangan rumah banyak sekali tanamannya, pohon
kelapa, buah rambutan, buah salak, buah kenitu, coklat, dan
masih banyak lagi. Semua itu adalah pekarangan depan,
belakang dan samping rumah kenangan masa kecilku. Tapi

keramahan desaku tidak seindah dulu lagi. Tetap indah namun
tidak seperti dulu, dulu ada sawah luas sekarang sudah ada
sebagian dipakai rumah. Sungai yang begitu jernih untuk
mandi dulu, sekarang warnanya seperti white copi. Aduh
kasihan sekali anak cucu kita. Bukankah pepatah mengatakan
negeri ini bukan warisan nenek moyang kita, tapi untuk anak
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cucu kita. Kenapa ya dulu tidak ada program adiwiyata
(wkwkwkwk)
Entah kenapa tiba – tiba lamunanpun terputus, mungkin
terlalu lama ada yang memegang bahu kananku, yah ... “ hpnya
berbunyi, imbuhnya, itu di ruang tamu.” Ya Allah ternyata
saya benar – benar menikmati kenangan lamunan masa kecilku
sewaktu di desa. Lalu saya melihat bintang di atas depan
rumah beberapa saat itu juga saya tinggalkan dan saya beranjak
meninggalkan tempat sekaligus berpindah ke ruang serambi
depan

rumah ruang tamu. Diruang tamu itu saya melihat

gagjed saya ambil, dan saya membuka isi WA nya dengan
menggulir screen hp pelan-pelan. Subhannallah berita yang
benar² membikin bulu kuduk ku merinding, mungkin seluruh

Seraya keindahan yang saya ukir berjuta kenangan
panjang dengan lamunan seperti terlepas dan terpental sangat
jauh. Dengan adanya berita adanya indah – indah itu hilang,
karena masa pandemi Corona hampir semua media masa dan
media sosial corona memenuhi semua berita dan tidak lepas
membicarakan bahaya corona. Rapor tentang corana dari hari
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ke hari selalu dilaporkan di televisi. Serasa miris kami melihat
dan mendengarnya. Tapi bagaimana lagi itu adalah berita
kenyataan yang kita terima benar – benar nyata. Terkadang hati
ini serasa bercampur aduk antara takut dan sedih, hampir sulit
kita bedakan, manakala sudah banyak berita yang terjangkit
menjadi korban. Bahkan kita sangat takut harus berlari kemana
lagi, ini adalah cerita nyata, yang patut kita wajib berdoa semua
demi keselamatan umat manusia.
Dalam hati saya kita saat ini perlu hati – hati dengan
corona dengan segala kondisinya perlu dipahami. Pengetahuan
tentang resiko virus corona perlu dipahami betul agar kita
terhindar dari bahayannya. Corona membangunkan kita dari
dunia keindahan, menjadi dunia nyata. Kalau dihitung dari

dikenal dengan covid disease 19, berarti 9 bulan sudah
membayangi kehidupan kita semua. Bagaimana upaya kita agar
terhidar dari virus corona.
Apakah corona sekarang sudah hilang, belum tentu bahkan
resikonya lebih besar. Untuk itu ayo kita serukan ajakan ke
masyarakat, patuhi anjuran pemerintah untuk tetap stay
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dirumah atau tetap tinggal dirumah sementara waktu, itu
semata demi kebaikan kita semua. Awalnya muncul pertanyaan
dimasyarakat. Dengan tinggal dirumah kita bisa apa, awalnya
seperti itu. Apakah kita masih bisa bekerja atau berkarya
awalnya seperti itu. Bagaimana dengan keluarga, bagaimana
dengan anak – anak awalnya seperti itu. .Apa yang bisa
dilakukan dengan kita awalnya seperti itu.? Apa yang bisa
dilakukan dengan anak – anak dengan kondisi seperti ini
awalnya seperti itu.
Bagaiamana perkembangan generasi kita kedepan kalau
kondisi

seperti

ini

awalnya

seperti

itu.

Alhamdulillah

Pemerintah membantu kita semua, dan Allah SWT menolong

dari segala resiko bahaya covid. Terima kasih Pemerintah.
Mudah – mudahan semua masalah dapat terurai dan teratasi
dengan baik.
Awalnnya saya saat itu sangat cemas dan was – was
kondisi seperti ini, mungkin orang lain pada umumnya juga
seperti itu. Seiring dengan berjalannya waktu dan bukan seperti
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cerita cinta yang romantis, rasa cemas dan was – was itu
berubah menjadi waspada dan perlu kita lawan virus korona
itu. Manakala sedih masih belum kita temukan obatnya, kita
boleh sedih sesaat, tapi tidak boleh sedih seterusnya meratapi
kondisi seperti ini, dan tetap berihktiar. Kita saat ini hanya bisa
berdoa,

mudah

–

mudahan

kita

semua

terhidar

dari

malapetaka, dan mala bahaya tersebut. Adanya corona ini kita
mulai wajib menata hati dan pikiran kita dari seluruh segi aspek
kehidupan kita. Semua orang sedunia, harus berkewajiban
menjaga diri - sendiri dan keluarganya. Kita semua sebagai
individu juga berkewajiban yang sama menjaga diri sendiri.
Sebagaimana hidup sehat jaga imun tubuh kita, dan pikiran
harus rileks.

ikuti. Secara pribadi saya harus menghimbau seruan menjaga
protokol kesehatan dengan cara 5 M dan MIO. Memakai
Masker, Menjaga jarak aman 1 meter lebih, mencuci tangan
pakai sabun dengan air mengalir minim selama 20 detik,
Menyenangkan hati dan pikiran kita, dan Menajatkan doa,
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57

ditambahkan

dengan

Makan

–

makanan

yang

bergizi,

meningkatkan Imun tubuh dan Olah raga yang teratur. Dengan
berikhtiar seperti itu harapan kita, semoga dijauhkan dan
terhindar dari segala macam penyakit, termasuk virus corona.
Aamiin
Sudahlah ..... dalam benakku berkata, kemarin yang sudah
kita siapkan dengan matang untuk persiapan ujian anak didik
kita, harus kita relakan. Itu menurut saya lebih baik dibanding
dengan segala resikonya. Penyakit ini ibarat seperti bak
bendungan yang

bila sudah bocor yang sudah pecah

bendungannya airnya bah menyebar sulit terbendung, imbuh
batinku. Oleh karena itu sebelum itu pilih pencegahannya yang
perlu kita lakukan. Seperti tubuh kita butuh imunnya yang

menyelamatkan umatnya melalui himbauan pemerintah dan
media sosial dan media masa.

Kita patut syukuri sebelum
terjadi, berita dan info tentang
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adanya himbauan protokol kesehatan seperti ini melalui gagjed/
gawai/hp. Kita patut bersyukur Gagjed/ gawai/hp memiliki
peran dan andil yang besar mengedukasi masyarakat. Semua
informasi tentang bahaya virus corona dapat kita cegah di
gagjed/ gawai/hp ini. Seperti negara Arab sementara musim haji
tahun ini ditutup untuk menghindari kerumunan dan rawan
penyebaran semua info bisa kita dapat melalui gagjed/
gawai/hp, dan masih banyak cerita – ceri ta lagi. Kita patut
bersyukur dengan adanya gagjed/ gawai/hp yang dulu pernah
kita cela terkadang membius anak – anak dengan ketagihan
game nya dan keasyikannya, ternyata satu sisi membawa
berkah buat kita.
Dengan adanya gagjed/ gawai/hp tersebut, kita menilai

Manakala kita gunakan dengan bijak dan baik, seperti melihat
informasi, mengaji, belajar, dibuat bekerja maka hp itu berada di
tangan orang yang tepat, yaitu mengantisipasi dan memberikan
info solusi bahkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan
tidak mencela hp kita. Tidak demikian sebaliknya bila kita tidak
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bijak menggunakan hp maka akan muncul cacian dan makian
serta kita akan terjerumus dalam masalah. Karena zaman
modern seperti ini kemana-mana dan dikit-dikit seolah-olah
kalu tidak melihat gagjed/ gawai/hp tidaklah enak. Dunia ini
perkembangan teknologinya sangat berjalan cepat. Kita akan
ketinggalan

bila

tidak

mengikuti

perkembangan

zaman.

Perkembangan zaman itu yang paling dekat dengan kita dan
mudah di tempuh atau diikuti yaitu dengan piawai memakai
gagjed/ gawai/hp kita. Seperti hidup dan aktivitas kita seperti
ketergantungan. Menurutku iya apa enggak ya? (jadi penasaran
ya), hanya sepertinya seperti itu.
Kita

perlu

gagjed/gawai/hp

wajib

pada

bijaksana

menggunakan

kita. Corona wajib dilawan, selain

mari kita lawan corona dengan cara gagjedi/hp kita dengan
caranya sendiri dia bekerja. Tetapi semua harus selektif dan
tidak memunculkan hoax. Karena dengan gagjed/gawai/hp kita
dengan baik dapat mencegah, memberikan info yang sehat,
lebih

dalam

dan

detail

bagaimana

menghindari

dan
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memberikan

jalan

cara

terbaik

mencegah

dari

corona,

memberikan batasan kontak physic distancing dan social
ditancing kita secara nyata kita.
Padahal dulu diluar benak sebatas pandangan saya,
terbayangkan

dunia

ini

kedepan

seperti

apa

sesuai

perkembangannya, teknologi selalu berubah dengan pesatnya.
gagjed/ gawai/hp kesan awal mulanya mewah, kesan akhirnya
sekarang tetap mewah, praktis, dan dibutuhkan setiap orang.
Betapa tidak, alat ini sepertinya sangat sakti, sepertinya
lho. padahal nggak kan!, jangan berlebihan memujannya. Tetapi
setidaknya sangat – sangat
membantu kegiatan kita hampir 90 persen lebih, apa iya?
Seperti apa?. Semua menjadi satu menu siap pakai seperti

guru juga membutuhkan gagjed/gawai/hp untuk pembelajaran
ke anak didik kita.
Gagjed/gawai/hp
menghindari

ini

penyebaran

dapat
virus

memberikan

alternatif

corona.

Dengan

Gagjed/gawai/hp semua kegiatan dapat di tercover, tidak harus

JEJAK SANG GURU- SMP NEGERI 4 SURABAYA

kantong doraemon film anak - anak boneka jepang. Kita sebagai

61

keluar rumah. Sayangilah badan kita, sanyangilah keluarga kita.
Dengan gagjed/gawai/hp meskipun membantu, tetap kita selalu
berikhtiar dan memohon perlindungan kepada Allah SWT.
Contoh kecil, mau ke bank ambil uang takut corona, lakukanlah
transaksi lewat aplikasi di hp. Mau belanja kepasar, lakukanlah
lewat aplikasi belanja di hp. Menonton tayangan TV lakukanlah
di aplikasi hp, mau belajar bersama takut corona lakukanlah
lewat aplikasi di hp. transaksi dan trasfer perbankan ada,
belanja dan beli ada, beli pulsa bisa pokoknya, hampir semua
ada, tinggal dunia ada pada genggaman kita, apa itu pesan
sponsor ya batinku, nggak lah. Begitulah gagjed/ gawai/hp
melakukan caranya sendiri dalam bekerja dengan bantuan kita.
Subhanallah,

benda

gagjed/

gawai/hp

ini

sangat

saat

ini.

Berita

tentang

corona

yang

dulu

kesan

itu

membuyarkan semua kenangan indah, cerita bintangku, anak –
anak masa depan ku, dapat diatasi dengan menggunakan alat
kecil ini yang sering di genggaman kita, yang semula sinis
dipandang

sebelah

mata

karena

kejelekan

pemakaian
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bermanfaat bila dipakai secara bijak khususnya masa pandemi
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penggunannya gagjed di hujat pada sebagian
masyarakat. Gawai memang bukan pilihan solusi utama
menurut batin dan akal pikiranku, tetapi dengan gagjed./
gawai/ hp merupakan salah satu alternatif solusi yang paling
sederhana paling dekat dengan kita.
Dengan Gawai/gagjed/hp kita dapat berkarya dirumah ...
Dengan Gawai/gagjed/hp kita dapat bekerja dirumah ... Dengan
Gawai/gagjed/hp kita dapat mendidik anak dirumah ... Dengan
Gawai/gagjed/hp kita dapat belajar ngaji dirumah ...
Dengan Gawai/gagjed/hp kita dapat belajar dan bersekolah
dirumah ...
Dengan Gawai/gagjed/hp kita dapat mendidik, mengajar

apalagi semua bisa mungkin... kenapa tidak ? Begitulah caranya
kita memperlakukan gagjed/ gawai/hp kita sehingga di bekerja
sesuai dengan permintaan kita.
Banyak sekali yang kita lakukan dengan hp... asalkan yang
bijak dan baik – baik saja khususnya anak muda, pakailah
secara bijak sosmed anda, yang sehat tentunya. Selamat
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dan melakukan pembelajaran di rumah pada anak didik kita,
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berkarya dengan Dengan Gawai/gagjed/hp. So... gagjed atau
gawai, atau hp atau apun itu namanya bisa memerangi dan
melawan corona ditambah 5M dan MIO seperti pesanku diatas.
Semua polah kehidupan yang ada dari normal menjadi new
normal, apakah nanti bisa kembali normal Allah hualam. Semua
bergantung kita semua, menjalani kehidupan dengan bijaksana.
Mari kita dukung himbauan pemerintah. Semua ini demi
keselamatan

kita kebaikan semua seluruh umat. K ita patut

bersyukur dibantu pemerintah dalam menangani kondisi
seperti ini.
Mari kita biasakan sesuatu yang tidak biasa menjadi biasa...
Maskerku melindungimu.... maskerku melindungiku...
Tetap stay home, keluar rumah hanya benar–benar dalam

terutama anak–anak bergaya muda, arisan ibu–ibu dan apapun
itu namannya jaga social distancing, dan physical distancing.
Sudah cukup corona membunuh jutaan manusia sampai saat
ini. Hapus corona di Indonesia dengan hidup sehat. Sungguh
corona tidak berperikemanusian, ya memang karena memang
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kondisi seperlunya, jangan cangkruk, begadang, berkerumun,
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corona bukan manusia. Sudah saatnya kita hentikan bersama,
siapa

lagi

kalau

bukan

kita

semua

gues.

Dengan

Gawai/gagjed/hp dengan butuh alat bantuan seperti Dengan
Gawai/gagjed/hp, kita lawan, kita hentikan, kita cegah, kita
hindari, kita beri info kesemua teman–teman anda yang baik–
baik saja dan bebas hoax, kenapa enggak!...
Yang kita lakukan saat ini adalah selalu berdoa, dan selalu
mendoakan kita semua, tetap berikhtiar, menjalankan protokol
kesehatan dengan 5M dan MIO, agar keindahan, hidup
harmoni kembali singgah di kehidupan kita semua seperti
sediakala,

seperti

lamunan

keindahan,

keharmonisan.

Mudah2an Allah SWT melindungi kita dari segala macam
bahaya dan cobaan ini, dan semoga cepat berlalu. Semua

perjuangan hidup kita dan keluarga yang kita sayangi. Selamat
melakukan sesuatu yang bermanfaat dengan gagjed/gawai/hp
kita - Mulyo Setyono
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manusia berharap untuk lepas dari pandemi ini demi
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5

MENJADI SEORANG GURU
Oleh: Risdza Madjanah Puteri, S.Psi.
Guru Anak Berkebutuhan Khusus

Menjadi guru bukanlah cita-cita saya ketika kecil. Menjadi
bidan dan memiliki praktek sendiri itulah impian dan cita – cita
saya. Tapi perjalanan takdir membawa saya dan menuntun jalan
saya mengemban tugas mulia ini, ya..! menjadi seorang guru.
Saat memutuskan untuk menjadi seorang guru berarti saat nya
meneguhkan niat serta menguatkan keinginan luhur untuk
mencerdaskan anak bangsa. Mengajar dengan keikhlasan,
kerendahan hati dan kesantunan yang penuh kasih sayang. Anak
didik adalah Amanah yang harus kita bimbing menjadi generasi
yang beraklaq baik dan mampu mandiri dalam menghadapi
tantangan jaman. Menjadi seorang Guru tidaklah mudah kita
harus memahami banyak karakter anak didik kita. Saya selalu
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berusaha agar murid – murid bisa dekat dengan saya. Dengan
begitu saya bisa memahami karakter mereka masing-masing.
Tepat pada tahun 2012 ketika saya lulus Sarjana Psikologi
dari IAIN Sunan Ampel Surabaya, saya mendapat tawaran dari
teman untuk menjadi shadow siswa berkebutuhan khusus di
sekolah baru yakni SD X Surabaya. Saya mencoba untuk
mengambil tawaran itu sambil mencari pengalaman. Saya pun
menandatangi kontrak menjadi shadow. Alhamdulillah menjadi
tempat pertama walau hanya gaji Rp. 75.000,00/Perminggu,
namun rasa bahagia begitu nyata terasa. Saya menjadi shadow di
sekolah itu hanya 3 kali pertemuan dalam seminggu, mulai pukul
06.30

–

12.30.

Kegiatan

selama

menjadi

shadow

yaitu

mendampingi anak yang sangat hiperatif, ia juga suka menyakiti
teman-temannya, sebut saja si x. Setiap pagi saya mengajak ia
sholat dhuha lalu mengajak si x belajar sambil bermain, kala itu
dia duduk di bangku kelas 1. Yang membuat saya harus ekstra
dengan si x ketika dia tantrum, badanya kalah besar dengan saya,
kekuatannya sangat power sekali hehehe. Disaat itulah saya
membutuhkan teman guru untuk membantu. Harapan saya si x
Page 67 of 163

ini bisa bersosialisasi dengan baik, mandiri dan mampu
mengikuti pembelajaran. Orang tua pun mampu bekerjasama.
Tapi sayang tak berlangsung lama, dimana orang tua berubah
derastis dengan sekolah, tak ada kerja sama yang baik antara
orang tua terhadap sekolah, orang tua hanya bisa menuntut agar
anak lebih baik lagi, seperti ibarat “bimsalabim” tetapi kondisi si
anak tidak bias dipaksa. Saya, dewan guru dan kepala sekolah,
sudah melayani yang terbaik melebih dari aturan awal
menyetujui shadow, dimana saya dianggap seperti suster oleh
orang tua si anak. Saya yang menceboki disaat buang air besar,
saya harus mencari alat tulis sampai ketemu dan masih banyak
lagi.. Dalam hati saya ini guru, is ok lah saya bantu tetapi juga
tidak harus setiap hari harus menyuruh saya ini itu yg semua
tidak ada di job disk surat kontrak. Tetapi disisi lain saya harus
bertahan menjadi shadow karena anak itu sudah mulai dekat dan
menurut dengan saya (sudah ada berkembangan) tetapi lagi-lagi
orang tua yang menuntut lebih. Sedih rasaya, ingin menangis
begini kah pengorbanan guru? tidak dihargai oleh orang tua,
tidak memahami karaketer anaknya sendiri !
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Ada hikmah setelah tidak menjadi shadow, saya diminta
untuk mengajar menjadi guru mapel kemuhammadiyaan atau
KMD

dan

BK

karena

basic

saya

dr

SD

smpai

SMA

Muhammadiyah dan lulusan psikologi jadi kepala sekolah
memberi amanah itu. Ketika itu kepala sekolah mengatakan
jarang ada guru yang mau mengajar disini, ini sekolah baru
masih 2 tingkat yakni kelas 1 dan 2 SD, yang juga mengajar,
disini ada 7 guru tetapi tidak setiap hari masuk. Guru-guru yaitu
2 guru kelas, 1 guru agama islam, 1 TU, 1 guru TPA, 1 guru
keterampilan dan 1 native speaker dr amerika itu pun saya bayar
dengan sarapan dan antar jemput “mr matt”. Saya tidak bisa
menggaji seperti sekolah yang sudah maju. Saya hanya bisa
memberi uang transport tak seberapa dan sembako untuk guru.
sementara waktu karena anak-anak disini mayoritas bayar SPP 10
ribu itu pun nunggak. Banyak dari kalangan menengah kebawah.
Terkadang uang pribadi saya pun ikut keluar. Saya menerapkan
kepada guru-guru untuk bersabar terus ikhlas dalam mendidik
anak-anak. Saya dan pengurus akan berusaha mensejaterakan
guru-guru disini kata kepala sekolah kala itu. Saya terrenyuh
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sekali mendengar pengabdian kepala sekolah dan guru-guru
disana. Dalam hati saya, kenapa saya tidak bisa mengabdi, disisi
lain saya bimbang karena tidak digaji, saya dan keluarga makan
apa. Hati saya ingin sekali mengadi disini, pasti rejeki sudah
diatur sang pencipta, pengalaman dan tantangan yang keren ada
disini hehehehe. Saya pun menerima tawaran itu.
Setiap pagi saya bersama ustad dan ustadza menyapa
murid-murid. Kegiatan pagi kami adalah sholat dhuha berjamah,
murojaah dan senam otak. Mereka mengikuti dengan tertib.
Ketika jam istirahat saya membaur dengan anak-anak. Makan,
bercanda, cerita tentang kebiasaan belajar dirumah. Mereka
menceritakan dengan polosnya hehehehe. Bahkan ada yang
pulang sekolah mampir ke ruang guru untuk memberi surat
ucapan terima kasih sudah mengajar kami ustazah. Ketika saya
tidak masuk anak-anak menjenguk saya, begitu kental rasa
persaudaraan antara guru, murid dan orang tua. Subahanallah
begitu bahagianya aku sampai saya terharu ^..^.
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Tepatnya
mengajar

di

1

tahun

SD’

saya

Aisyiyah

Surabaya, kala itu 2013 bulan juni
kami

pihak

guru

mendapat

informasi dari pengurus kalau
sekolah kita akan di merger dinas
pendidikan. Bah disambar petir siang bolong. Rasa tak terima,
rasa marah, sedih menangis… yang ada dalam pikiran saya
kenapa terjadi, lalu bagimana dengan nasib anak-anak, mereka
mau sekolah dimana ??? Orang tua pun diundang oleh pihak
sekolah, pihak sekolah telah menjelaskan permasalahan mengapa
harus ditutup. Anak-anak dan orang tua pun menangis. Ada yg
bilang us jangan ditutup sekolahku, aku suka disini. Hati ku
sedih dan aku ikut menangis kala itu. Pihak sekolah, guru dan
wali murid bahkan anak-anak ikut berjuang agar sekolah kita
tercinta tidak tutup.
Anak-anak sampai ingin bertemu dengan bu risma dan ingin
memberi surat jangan tutup sekolah kami dan surat itu diterima
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oleh staf bu risma. Orang tua dan siswa menggalang dana untuk
sekolah

dengan

cara

menjual

lukisan

anak-anak

yang

dipamerkan di daerah ngagel kala itu. Tapi perjuangan kita
semua sia-sia. Tahun 2013 sekolah kami tidak boleh beroperasi
dan siswa kami terpaksa di pindah ke sekolah swasta dengan
berat hati…
Saya banyak belajar dari siswa-siswa SD Aisyiyah, mereka
yang sederhana, memahami keadaan orang tua dan menerima
apapun yang diberikan oleh orang tua. Pikiran mereka hanya
ingin belajar dan mampu menghafal al-quran. Semangat mereka
luar biasa, meskipun saya dan anak-anak jauh dimata, tetapi
sampai saat ini mereka dekat di hati. Bahkan mereka masih
berkomunikasi dengan saya.
Ketika saya tak mengajar
lagi di SD tersebut, Tahun 2014
saya
Dinas

mencoba

melamar

Pendidikan

di

sebagai

guru inklusi. Alhamdulillah
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saya diterima dan saya memilih ditugaskan di SMP Negeri 4
yang ada di jalan tanjung anom no 12. Membuka lembaran baru
dan siap mengabdi disekolah baru itulah motivasi saya. Saya
diterima dengan baik oleh ibu kepala sekolah. Wah saya senang
sekali heheheheh dalam hati. Ibu kepala sekolah berpesan
semoga betah berada di SMP N 4. Perjuangan dimulai kala itu
SMP N 4 baru merintis siswa inklusi angkatan pertama. Saya tak
sendiri, saat itu ada teman baru sebagai gpk, saya pun berkenalan
dan sharing banyak cara menghadapi siswa inklusi. Menjadi
seorang guru sungguh banyak tantanganya.
Kegiatan kami pertama kali di SMP 4 saat itu adalah
mendampingi siswa inklusi masa MOS/LOS tahun 2014. Siswa
inklusi di SMP N 4 katagorinya bermacam-macam, ada yang slow
leaner, tuna grahita dan ada ADHD. Mereka mempunyai
kelebihan dan kekurangan masih-masing. Seru sih mengajar
siswa inklusi ketika si anak bisa diajak kerja sama, tetapi ketika
anak yang susah di nasehati itu luar biasa serunya hahahaha.
Mereka ada yang tidak suka dianggap inklusi dan ada yang tidak
tau inklusi itu apa. Saya hanya memberikan motivasi apapun
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kondisimu tunjukkan kamu pasti berprestasi dan harus percaya
diri. Orang sukses/berhasil itu tidak harus pintar tetapi ia rajin
belajar dan berdoa. Itu yang saya selalu ingatkan kepada mereka.
Rata-rata orang tua mereka bisa diajak kerjasama, tetapi ada
orang tua sulit di ajak kerja sama itu yang bahaya hahahaha.
Orang tua yang sulit diajak kejasama biasanya sudah pasrah
terhadap anaknya.
Selain belajar di dalam kelas, anak-anak juga diajak keruang
pintar agar selalu pintar hehehhee.. biasanya kita belajar
memasak, menggambar, membuat kerajian tangan, berwirausaha.
Mereka sangat antusias dalam melakukan kegiatan. Siswa inklusi
pasti ada yang tidak bisa membaca, jangankan membaca
mengenal huruf saja tidak bisa, sedih saya melihat anak-anak
seperti itu tetapi kemauan belajarnya jangan luar biasa. Biasanya
anak-anak yang tidak bisa membaca lebih banyak keruang pintar
dari pada dikelas. Diruang pintar kami ajak untuk belajar
mengenal huruf dan membaca dengan alat peraga yang sudah
disediakan oleh Dinas Pendidikan. Selain itu mereka juga belajar
gerak dan lagu seperti menari dan senam. Walaupun ada
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beberapa anak yang motorik kasarnya kurang tetapi lagi-lagi
semangatnya yang membara hehehhe.
Namanya

aja

anak-anak,

pasti mereka ada menurut dan
adanya seenaknya sendiri. Ada
saja perilaku jelek yang diperbuat
mereka

seperti

mencuri

bertengkar dan lain-lain, smpai
saya ngelus dada. Mereka seperti itu karena factor lingkungan
rumah dan pergaulan. Saya hanya berusaha mengingatkan dan
memberikan pandangan bahwa perbuatanmu salah. Sebagi guru
saya bukan hanya memberikan ilmu tetapi ingin mendidik dan
membimbing anak-anak agar menjadi pribadi yang baik dan
memiliki bakat meskipun dimata masyarakat ia inklusi. Saya
terkenal dengan guru yang suka marah heheheh, kalau mereka
dengar nama saya pasti bilang waduh…. Sebetulnya saya tidak
suka marah, tetapi saya hanya bersikap tegas dengan mereka
agar mereka tidak seenaknya dan menggunakan kesempatan
belajar disekolah dengan baik.Saya tidak marah kepada mereka.
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Setelah itu saya menjelaskan kepada mereka mengapa sikap saya
seperti itu.
Hal yang selalu saya
ingat

ketika

home

visit

kerumah siswa yang tidak
meneruskan sekolah. Saya
dan

tim

berusaha

untuk

mengajak, membujuk agar ia
sekolah. Dan akhirnya ia
sekolah

di

SMK

Negeri

dengan rajin. Padahal ketika
SMP dia malas masuk.. Alhmadulillah ia sudah berubah menjadi
lebih baik. Disisi lain, saya bersyukur alhmadulillah anak-anak
yang sudah lulus dari SMP N 4 masih ingat dengan saya. Anakanak masih menyempatkan untuk kirim wa dan ada yang datang
kerumah. Kata mereka jauh dimata dekat dihati hehehehe… love
you muridkuu doaku selalu untukmu
Begitu banyak suka dan duka selama ini yang dapat saya
ambil hikmahnya. Ketika menjadi guru pertama kali, perlu
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banyak kesabaran dan ketelatenan menghadapi mereka. “Jika
pengalaman adalah salah satu guru terbaik, maka menjadi
seorang guru adalah salah satu pengalaman terbaik.” Begitulah
sekelumit cerita dari saya ketika kali pertama mengajar. Maaf jika
tulisan ini tidak nyambung antara paragraf yang satu dengan
yang lainnya sebab saya masih proses belajar menulis ^_^.
Terlebih itu, saya hanya ingin menuangkan apa yang menjadi
pengalaman selama menjadi seorang guru. Namun jika ditelisik
lebih dalam, ternyata seorang guru adalah manusia yang penuh
kasih sayang. Hargai mereka seperti kita menghargai orang tua
dan diri kita sendiri.
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6

TAK TERBAYANG AKAN
BERKECIMPUNG DI DUNIA
PENDIDIKAN

Oleh: Frisca Dina Kartika Sari, M.Psi.
Guru Siswa Berkebutuhan Khusus

Tak pernah terbayang dibenak saya akan berkecimpung di
bidang pendidikan dan berprofesi sebagai guru pendamping
untuk anak-anak berkebutuhuan khusus seperti sekarang ini.
Karena sebelumnya, saya bekerja di dunia perbankkan.
Dikala itu, sempat saya mengumpatkan kata-kata ketika bertugas
menjadi teller “PNS-PNS iki kok gak onok sing gelem antri yaa? mana
senengane kok nyelat pas awal-awal bulan, mesti alasane ninggalin
muridnya.” Dan ketika saya benar-benar di posisi yang sama
ternyata memang susah untuk meninggalkan pekerjaan yang
berkaitan dengan makhluk hidup yang masih harus diarahkan
dalam setiap kegiatannya.
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Selang beberapa tahun kemudian,, dimana saya diharuskan
untuk resign karena sesuai dengan aturan Bank Indonesia tidak
boleh satu instansi dengan suami. Dan saya pun mencoba untuk
memasukan lamaran pekerjaan ke beberapa instansi, salah
satunya adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Dimana kedua
orang tua saya tidak mengetahui hal ini, karena saya tau karakter
kedua orangtua saya yang paling tidak suka bekerja dalam satu
instansi dengan anaknya ataupun saudaranya sendiri. Waktu itu
saya mencoba melamar sebagai Tenaga Psikolog IO yang lebih ke
pengembangan manajemen SDM, evaluasi kinerja karyawan serta
rekrutmen dan seleksi karyawan, karena disitulah minat dan
bidang saya ketika saya mengambil s2 magister profesi psikologi.
Akan tetapi Allah berkehendak lain… Awal ketika saya
mendapatkan kabar dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya,, saya
kira akan ditempatkan bagian ketenagaan atau yang sekarang
sering disebut dengan GTK karena basic saya adalah psikolog
industry dan organisasi. ternyata, setelah dijelaskan panjang lebar
bahwa nantinya saya akan ditempatkan di salah satu sekolah
negeri yang memiliki program “Sekolah inklusif” dan jobdesknya
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adalah mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus, dan kala
itu saya tercengang karena saya tidak memiliki background atau
pengalaman tersebut dan sempat bertanya dalam hati “Apa
Sekolah inklusif itu?”. Beberapa menit berlalu, saya diberikan
waktu untuk berfikir sejenak apakah sanggup menjalani tugas
tersebut. Akhirnya dengan hati yang bimbang saya mengambil
keputusan untuk menerima pekerjaan tersebut. Tak lama
kemudian tiba-tiba saya ditanya lebih dekat mana antara SMPN 4
atau SMPN 5 kalau dari rumah saya, karena pihak Dinas
Pendidikan Kota Surabaya akan membuatkan Surat Perintah
Kerja. Saya pun mencoba untuk meresponnya dengan jawaban
“Terserah dari pihak Dinas Pendidikan mau menempatkan saya
di SMPN mana saja akan saya jalani.” Meskipun dengan
penghasilan yang jauh berbeda dari pekerjaan saya sebelumnya
tapi saya berusaha untuk menerimanya, karena saya berpikir ini
adalah pengalaman baru bagi saya.

Keesokan harinya saya pun datang ke SMPN 4 niatnya
untuk bertemu dengan Kepala Sekolah dan menyerahkan Surat
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Perintah

Kerja

dari

Dinas

Pendidikan

Kota

Surabaya..

Alhamdulillah, ternyata saya disambut dengan baik oleh warga
SPENFORA. Kala itu, saya bingung harus berbuat apa karena
tanpa ada pengalaman dan pembekalan dari Dinas Pendidikan
Kota Surabaya, saya langsung terjun di dunia pendidikan dan
menjadi pendamping anak berkebutuhan khusus hari itu juga.
Banyak pengalaman yang saya dapat selama 4 tahun bekerja
di SMPN 4, seperti bagaimana caranya berpenampilan di
lingkungan pendidikan, berkomunikasi dengan siswa ataupun
wali murid dan cara menangani siswa berkebutuhan khusus
yang ada dilapangan. Selain itu, saya juga lebih banyak belajar
bersabar dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang
ada. Untungnya teman-teman seprofesi saya sangat baik dan
sabar untuk mentransferkan ilmunyaa, seperti kakak aulia yang
basicnya memang di Bidang Pendidikan Luar Biasa yang
pastinya punya banyak pengalaman ketika mendampingi anakanak berkebutuhan khusus. Banyak sekali ilmu yang saya
dapatkan dari dia bagaimana cara menangani ABK (Anak
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Berkebutuhan Khusus) di setiap ketunaannya dan bagaimana
cara membuat PPI (Program Penilaian INdividu).
Awal ketika saya masuk di kelas untuk mendampingi ABK
saya sedikit ragu, apakah saya sanggup dan bisa? ternyata yang
saya rasakan ketika berada dikelas tidak seseram apa yang saya
pikirkan sebelumnya. Saya pun mencoba untuk menjelaskan
materi

pembelajaran

lebih

sederhana

supaya

anak-anak

berkebutuhan khusus lebih dapat memahami pembelajaran yang
ada di dalam kelas, seperti ketika pembelajaran di kelas anak
regular diminta utk mengerjakan secara mandiri, sedangkan anak
ABK bisa secara berkelompok dan itupun masih ada anak ABK
yang tidak mau ataupun tidak bisa. Lalu, saya pun mencoba
memberikan support agar mereka mau menyelesaikan tugasnya
sesuai dengan taraf kemampuannya.
Selain itu, juga ada pembelajaran vokasional yang biasa
dilaksanakan seminggu sekali. Sebelum pembelajaran tersebut
berlangsung, saya pun mencoba belajar terlebih dahulu dengan
cara mencari informasi via mbah google seperti membuat bros
dari tali sepatu, melukis tas kain belacu, membuat telanan yang
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dihias dengan cat akrilik dan masih banyak lagi. Respon setiap
anak ABK yang berbeda-beda membuat saya belajar untuk lebih
sabar ketika memberikan arahan. Selain itu,, saya juga belajar
untuk berkomunikasi dengan orang tuanya supaya kami bisa
bekerja sama bagaimana cara mendidik dan mendampingi putra
putri mereka.
Masih banyak sekali tantangan yang harus saya pelajari,
seperti belajar materi dasar tetang pendidikan inklusif, cara
menangani ABK sesuai dengan ketunaannya,dan bagaimana saya
harus menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja saya saat ini.
Dimana, saya harus bisa menyesuaikan diri dengan beberapa
karakter guru senior yang sangat berbeda-beda. Cukup banyak
juga kritikan yang saya dapatkan dari bagaimana cara saya
berpenampilan yang awalnya selalu memakai pakaian sangat
press body dan pada akhirnya saat ini saya pun sudah
menggunakan hijab. Selain itu, juga ada omongan bahwa yang
boleh menggunakan kendaraan roda 4 hanyalah staf dan kepala
sekolah saja, awalnya saya sedikit kecewa mendengarkan berita
tersebut berasa ada diskriminasi untuk saya. Tapi semua kritikan
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tersebut saya anggap masukan untuk diri saya untuk menjadi
lebih baik.
Selain pembelajaran yang ada di sekolah, saya juga
mendapatkan ilmu dan pengalaman baru dari seminar-seminar
yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya seperti
bagaimana cara membuat PPI (Program Penilaian Individu)
ataupun cara menangani siswa sesuai dengan ketunaannya atau
melakukan kegiatan vokasional

yang dapat disederhanakan

seperti membatik dengan teknik celup ataupun teknik cap
dengan menggunakan daun jati.
Selama di SMPN 4, saya juga masih belajar bagaimana cara
menyusun kegiatan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan
siswa ABK seperti kegiatan outbond ataupun mengikuti lombalomba di bidang olahraga yang diselenggarakan oleh DISPORA.
Selain itu, koordinator kami juga menyarankan untuk membuat
kegiatan parenting dengan narasumber dari pihak ke-3 supaya
kami bisa mendapatkan ilmu baru yang dapat mendukung
proses pembelajaran kedepannya, biasanya kegiatan tersebut
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dilakukan setaun sekali untuk mengenal dari dekat bagaimana
respon orang tua terhadap putra putrinya.
Saat ini, ketika pembelajaran diharuskan diubah menjadi
pembelajaran online alias daring,, awalnya berat sekali yang saya
rasakan karena tidak semua siswa ABK sanggup untuk membeli
kuota. Untungnya beberapa wali murid bisa diajak kerja sama
dan bisa menerima keadaan yang diharuskan pembelajaran
secara daring. Meskipun ada beberapa anak yang masih belum
bisa disiplin waktu dalam mengerjakan penilaian harian ataupun
PAS dikarenakan harus menunggu orang tuanya pulang kerja
baru dapat mengerjakan soal-soal penilaian secara online.
Alhamdulillah, sampai pekan terakhir ini, anak ABK masih bisa
di ajak bekerja sama untuk pelaksaan pembelajaran daring
meskipun harus diberi motivasi sebelumnya. “Tak Ada Kata
Yang Tak Mungkin Apabila Kita Masih Ada Kemauan Untuk
Belajar, Karena Belajar Itu Tidak Memandang Usia.”
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7

GURU MASA COVID 19

Oleh : Dra. Musrifajaton
Guru IPS

Menjadi guru adalah impian dan cita-cita ku mulai kecil.
Atas dukungan, doa khususnya orang tua membawaku bisa
berdiri didepan kelas, dihadapan anak-anak yang haus akan ilmu
pengetahuan dan pengalaman. Selama 27 tahun mengabdi di
sekolah swasta dan terakhir di sekolah negeri memberi banyak
pengalaman

dan

cerita-cerita

yang

menarik.

Ada

yang

menyenangkan, lucu terkadang juga menyakitkan, tapi semua itu
menjadi warna warni dalam kehidupan sebagai pendidik.
Usia yang sudah mencapai 52 tahun ini, dikarenakan
kondisi situasi dunia yang menyeramkan yaitu adanya wabah
virus corona 19, yang diawali dari kota Wuhan, Cina membuat
pembelajaran berubah 360 derajat.Virus yang mematikan yang
menyerang

tanpa

diberlakukannya

terlihat

lockdown

bentuknya,

(pembatasan

menyebabkan

wilyah)

termasuk
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Indonesia tidak boleh ada kegiatan diluar rumah, termasuk
sekolah. Semua baik guru maupun siswa belajar dari rumah
“pembelajaran daring”.

Waktu
belum adanya covid 19, saya bisa bertemu dengan siswa SMP
Negeri 4 Surabaya ( Spenfora ) yang sekitar 1000 an setiap hari
dengan berbagai macam ulah, karakternya membuat aktivitas
bermacam-macam. Yang sangat dirindukan ketika mengajar di
kelas siswa melakukan kegiatan yang membuat semua tertawa
karena ucapan ataupun perilakunya yang menggelikan. Yah,
semua itu sudah tidak ditemukan lagi, entah kapan... tapi aku
yakin bahwa siswa juga merasa bosan dan kangen dengan guruguru, teman-temannya yang biasa diajak bersenda gurau di
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kantin ketika istirahat tiba.Sholat dhuha yang setiap pagi
dilakukan secara berjamaah di lapangan, keputrian untuk siswa
putri yang berhalangan (mentsruasi).sholat dhuhur berjamaah di
mushola, yang sering didapati beberapa siswa ciprat-ciprat air,
dan banyak kegiatan yang hilang ketika pembelajaran tidak
dilakukan di sekolah, tapi di rumah.
Awal pembelajaran daring memang sulit khususnya bagi yang
belum mahir IT nya, apalagi siswa.Sebenarnya kalau dibanding
dengan guru, siswa lebih mahir di IT nya, tapi karena bawaan HP
atau jaringan internet yang tidak stabil, sehingga siswa banyak
yang mengeluh. Kegiatan pembelajaran 100% dilakukan di
rumah, siswa mengirim tugas yang diberi guru dengan
bermacam-macam model nya, adanya yang melalui Whatapp,
Zoom, Office 365, Google Classroom, Google form dll. Sudah
hampir tiga bulan sejak diberlakukannya lockdown siswa dan
guru belajar, bekerja dirumah. Untungnya Pemerintah membantu
juga dengan pemberian materi melalui TV yang bisa dilihat dan
mengerjakan tugas dari TV yang kemudian dikirim ke guru.
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Pembelajaran daring yang banyak dirasakan oleh guru termasuk
saya, siswa maupun orang tua, wuih ... sangat melelahkan,
sehingga beberapa anak ngirim wa “Bu, kapan masuk sekolah
lagi, saya kangen, saya bosan di rumah, sering ramai dengan
ibu,.... pokoknya kami ingin sekolah lagi” itu yang dirasakan
siswa.Sedangkan dari pihak guru, selalu update soal, tugas dan
sering memegang hp atau didepan laptop, untuk menilai
pekerjaan siswa. Yang paling menarik pengalaman orang tua.
”Kapan berakhir bu, untuk beli makan tidak ada,apalagi beli
pulsa!”,adalagi yang menyampaikan, seperti ini :

Dear ibu Guru...
Untuk mencegah keretakan hubungan antara saya dan anak
saya,maka dengan ini saya menyatakan menyerah main guruguruan!
Saya tidak ada bakat menjadi guru.
Meskipun saya adalah seorang sarjana pendidikan,mungkin
karena saya sudah terlalu lama terjun dan jatuh terlalu dalam ke
dunia perpancian.
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Disini yang saya takutkan adalah,tidak terjadinya kegiatan
belajar mengajar namun kegiatan hajar menghajar,yang ada
malah ini justru akan merusak hubungan antara ibu dan anak
pastinya.

Demikian Dari Saya
Emak-emak yang mulai hipertensi

Dari pernyataan diatas, menunjukkan bahwa keberadaan guru
sangat dibutuhkan dan tidak bisa digantikan kapanpun atau oleh
siapapun
Inilah, potret dari pembelajaran daring semasa covid 19.
Tapi,

sebenarnya

pembelajaran

daring

mengajarkan

pada

guru,siswa maupun orang tua dimasa depan pembelajaran
seperti ini pasti dilaksanakan, sehingga kalau sekarang kita sudah
terbiasa, maka ke depannya tidak merasa kesulitan lagi.
Teknologi tidak bisa dibendung,hanya bisa antisipasi untuk
mengaplikasikan sesuai kebutuhan kita sebagai guru.
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Sabtu, 2 Mei 2020 yang biasanya ada upacara bendera
memperingati Hari Pendidikan Nasional di sekolah, petugas
upacara siswa OSIS tidak bisa dilakukan, Hari ini Upacara
Pendidikan Nasional 2020 diadakan siaran langsung melalui
berbagai media sosial (TV, Youtube, Streaming dll), Yang
menguatkan kita sebagai pendidik meskipun sekarang lebih
diambil alih orang tua,adalah keyakinan bahwa anak anak
bangsa ini akan menjadi sukses dengan banyaknya tantangan dan
hambatan dalam melakukan pembelajaran di rumah. Orang tua
lebih mengenal karakter putra putrinya yang hampir 100%
didampingi dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Syukur ke
hadirat Allah Yang Maha Kuasa semua keluarga besar Spenfora
diberi kesehatan termasuk aku, sehingga bisa menulis cerita ini.
Dan dengan tulisan dibawah ini lah yang bisa memotivasi saya
sebagai guru :
*Kenapa Sang Guru awet Muda ?
Karena selalu bekerja dengan penuh kebahagiaan serta ketulusan
mendampingi siswa yang dinamis
*Kenapa Sang Guru Selalu Selamat ?
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Karena tiap pagi menyambut anak dan siswa mendoakan
“assalamualaikum”
*Kenapa Sang Guru banyak amalannya ?
Karena setiapa saat dengan ikhlas menginfaqkan ilmunya pada
siswa
*Kenapa Sang Guru sangat berjasa?
Karena kita semua hadir bisa membaca dan menulis serta
berprofesi apapun karena jasanya.
*Kenapa Sang Guru kelak dijanjikan kebahagiaan oleh-Nya?
Karena meski telah wafat ia masih dapat kiriman pahala karena
amal jariyah ilmunya yang diamalkan siswanya.

Selamat menjalankan tugas sebagai guru di rumah masingmasing,semoga wabah Covid 19 segera berlalu,sehingga menjadi
pendidik yang sebenarnya.
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8

MENIKMATI INGINMU,
MENJADI SEORANG GURU
Oleh: Siti Latifah, M.Pd
Guru Siswa Berkebutuhan Khusus

Saya Siti Latifah, saya merupakan lulusan dari Pendidikan
Luar Biasa UNESA, sekarang saya menjadi GPK (Guru
Pendidikan Khusus) di SMPN 4 Surabaya. Pilihan menjadi
seorang guru adalah bukan pilihan yang saya inginkan ketika
saya sudah menyelesaikan SMA, orangtua saya yaitu ibu saya
almarhumah yang ingin saya menjadi seorang guru khususnya
guru pendidikan khusus, beliau berkata bahwa hal tersebut hal
yang baik untuk saya dan kehidupan saya di masa depan
(akhirat). Ibu saya berkata “Kamu akan belajar jadi sabar, jadi
lebih bersyukur, punya banyak waktu untuk keluarga”. Awalnya
saya menolak karena saya ingin menjadi tour guide yaitu sekolah
pariwisata di UNAIR, bayangan saya saat itu saya bisa jalan-jalan
gratis dibayar pula (sangat menyenangan tentunya). Ibu saya
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ngotot dan mengancam tidak akan membayar biaya kuliah saya
jika tidak mendaftar di PLB UNESA.
Berat hati saya lakukan mendaftarkan diri di PLB UNESA
karena saya tidak punya pilihan lain dan saya jalani tahun demi
tahun. Selama kuliah di PLB

memang banyak hal yang saya

alami dan membuat pemikiran saya berubah saya berkunjung ke
Rumah Sakit Jiwa Lawang, Saya berkunjung ke Penjara Anakanak yang ada di Blitar, Saya PPL di YPAC Malang. Semua yang
ibu saya katakana benar adanya kehidupan saya jauh lebih baik
dibandingkan

mereka

yang

ada

disana.

Mereka

kurang

beruntung entah banyak hal yang jadi penyebabnya kelahiran
mereka, Orangtua yang tidak bertanggung jawab, Pola asuh dan
lingkungan keluarga yang salah, faktor ekonomi, nama baik
keluarga hal yang utama (menitipkan anak di Yayasan karena
takut nama baik keluarga tercemar empunyai anak yang cacat).
Sekarang saya masih bertugas di SMPN 4 Surabaya, disini
saya terhitung baru karena baru bergabung tanggal 2 Mei 2018
sesuai dengan SPK yang diberikan oleh Dinas Pendidikan kota
Surabaya. Sebelumnya saya pernah menjadi guru kelas di
Page 94 of 163

Sekolah Luar Biasa Veteran Wonoayu Sidoarjo selama kurang
lebih 3 tahun (2008 – 2011). Tahun 2011–2017 Saya habiskan
waktu untuk fokus pada keluarga, tahun 2016 saya memutuskan
melanjutkan belajar di tingkat S2 untuk mengingat dan
menambah ilmu di bidang pendidikan khusus.
Berdasarkan banyak hal yang telah saya lewati setelah
menjadi guru di Sekolah Luar Biasa yang bersifat homogen dan
dibandingkan dengan sekolah negeri yang bersifat heterogen dari
sudut

pandang

siswa, rekan guru,
orangtua, suasana,
metode sangat –
sangat

terasa

berbeda. Perbedaan yang sangat signifikan tentunya saya harus
banyak belajar serta beradaptasi, bagaimana cara saya belajar dan
beradaptasi tentunya dengan banyak bertanya pada guru senior,
membaca literasi dan berbagi pengalaman dengan rekan-rekan
yang sudah menjalani dan mempunyai pengalaman lebih lama
dibandingkan saya.
Page 95 of 163

Tantangan mengajar sekolah dengan program inklusi
mempunyai beberapa variant artinya saya harus berada menjadi
penengah antara guru regular dan siswa, guru regular dengan
orangtua siswa, saya sendiri dengan siswa dan orang tuanya,
serta saya sebagai guru pendamping dan warga di lingkungan
sekolah. Mengapa demikian ?
1. Beberapa orangtua belum sadar dan menerima anak-anak
mereka yang mempunyai keterbatasan dan kemampuan
khusus atau kita biasa gunakan istilah metode pembelajaran
yang khusus. artinya tidak bisa kita samakan dengan siswa
atau anak-anak yang di sekolah umum. Pola pikir beberapa
keluarga orangtua sangat sulit untuk diajak kerja sama
mendidik siswa di sekolah maupun di rumah. Orangtua
lebih mempunyai pemahaman bahwa sekolah adalah
tempat penitipan anak mereka ketika pagi – siang hari.
2. Lingkungan warga sekolah yang belum bisa memahami
anak-anak dengan pelayanan khusus mempunyai pemikiran
cenderung ke arah negative pada mereka seperti pembuat
onar, pengganggu, perusak, pencuri, bersikap tidak sopan.
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Kembali pada sekolah khusus, siswa yang belajar di sekolah
khusus adalah orangtua yang sengaja datang ke sekolah dan mau
bekerja sama aktif dengan sekolah untuk mendidik anak mereka.
Jumlah dan lingkupnya memang lebih kecil dibandin gkan
sekolah umum. Apa yang dimaksud dengan kerja sama di sini
adalah guru kelas khusus akan memberikan arahan dari cara
belajar di rumah, kebutuhan terapi di luar sekolah, permainan
yang baik untuk siswa, makanan dan kegiatan yang harus
dihindari

dan

disarankan,

Terkadang

memerlukan

pendampingan orangtua di saat pembelajaran di sekolah. Hal-hal
demikian mayoritas dipenuhi oleh walimurid tanpa mengeluh
dan sering bertanya jika mengalami kesulitan. Berbeda dengan
siswa khusus yang ada di sekolah umum meskipun guru
Bimbingan Konseling sendiri yang memanggil orang tua untuk
datang ke sekolah terkadang tidak terlalu menghiraukan dan
menolak datang ke sekolah dengan berbagai alasan.
Saya menganggap keadaan tersebut ada karena saya harus
banyak belajar untuk menjadi guru dan teman bagi siswa,
mediator guru mata pelajaran dan orangtua. Hal penting yang
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diutamakan untuk menangani siswa dengan kebutuhan khusus
adalah menerima apapun kondisi mereka, peka dan kreatif
terhadap kemampuan dan kekurangan siswa, dan kondisi
orangtua/ keluarga, serta tidak putus asa.
Hal yang sudah saya lakukan selama menjadi guru
pendamping khusus adalah
berusaha menjadi teman bagi
siswa dan contoh yang baik
bagi mereka agar mereka bisa
terbuka dan melihat secara
langsung bahwa kegiatan yang mereka lakukan yaitu belajar,
ibadah, hidup sehat, menjaga lingkungan, dan bersikap sopan
juga dilakukan oleh guru mereka baik di rumah dan di sekolah.
Kegiatan di rumah beberapa akan saya posting di status media
social atau grup wali murid agar siswa bisa melihat bahwa guru
juga melaksanakannya.
Program Inklusi atau menerima siswa dan memberikan
layanan pada siswa dengan kemampuan khusus di sekolah
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umum merupakan hal baru yang ada di Indonesia. Menurtu saya
ada sisi positif dan negatifnya yaitu.
1. Sisi positif
Membiasakan warga sekolah untuk hidup berdampingan
dengan sesama manusia meskipun adanya perbedaan
kondisi fisik, kemampuan intelektual dan kemampuan sosial.
Hal tersebut dicontohkan siswa saling belajar di kelas
bersama, saling tolong menolong, beribadah berdampingan.
Tingkat kepercayaan diri, etos belajar, rasa ingin bisa dan
bersaing juga terlihat pada anak-anak dengan kemampuan
khusus yang ada di sekolah umum.
2. Sisi Negatif
Tidak dipungkiri bahwa awal petemuan akan terjadi
perundungan, penolakan, namun nyatanya hal tersebut
mampu diminimalisir oleh pemahaman bahwa mereka
sama-sama manusia, dan Tuhan juga yang menciptakan
mereka.
Hal yang sulit lagi adalah perspektif negatif yang ada di
lingkungan sekolah pada anak-anak dengan kemampuan
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khusus, seperti merepotkan, menyulitkan, tidak tahu diri,
sumber masalah.
Pendapat saya secara pribadi saya lebih setuju jika siswa
diberikan layanan pendidikan seperti Pendidikan karakter,
Agama, Baca tulis Hitung, kemandirian dalam kehidupan seharihari, selainnya adalah kemampuan ketrampilan atau skill sesuai
dengan bakat dan minat yang bisa mereka gunakan untuk
bertahan hidup. Keterampilan tersebut bisa diberikan saat di
sekolah oleh guru maupun di rumah oleh orangtua seperti
bidang seni musik, olah raga, bercocok tanam, tataboga, seni lukis
dan lain sebagainya.
Mohon Maaf jika ada kata, kalimat yang salah dan tidak
berkenan, terima kasih.
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9

GORESAN CERITA
TEMAN BELAJAR
Oleh Inma Yunita Setyorini, M.Pd
Guru IPA

Guru, menurut istilah Jawa digugu lan
ditiru, begitu yang terngiang-ngiang di
telingaku

sedari

mengenal

bangku

pendidikan. Untuk digugu dan ditiru nyatanya rumit kawan. Tak
hanya

mampu

menyemangati,

memotivasi,

tapi

juga

menginspirasi. Aku? Mungkin macam akar dengan daun. Masih
jauh dari kriteria itu.
Sebentar ku kisahkan tentang Pak Wahib dan Pak Rossi.
Dua orang guru semasa SMA yang membuatku jatuh cinta pada
Kimia dan dunia pendidikan. Tiga tahun belajar Kimia bersama
beliau-beliau meyakinkanku untuk memilih Pendidikan Kimia
sebagai jurusan melanjutkan pendidikan di universitas. Kau tahu
kawan apa yang istimewa dari beliau? Pak Wahib adalah sosok
yang sederhana, tapi cerdas. Materi pembelajaran dikemas dalam
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penjelasan yang lugas dan jelas. Pak Wahib selalu membuatkan
kami ringkasan materi yang akan beliau ajarkan agar kami lebih
mudah memahami. Waktu itu belum dikenal yang namanya
student centered learning. Ringkasan dari beliau sudah macam
senjata berharga yang wajib dimiliki oleh setiap siswa saat itu.
Pernah ketika itu Pak Wahib tertimpa musibah, sehingga tidak
dapat hadir mengajar kami untuk waktu yang lama. Namun, itu
tidak menghalangi beliau untuk dapat memberikan ilmunya
kepada kami. Ringkasan-ringkasan yang telah beliau buat
sebelumnya, dibagikan kepada kami melalui guru pengganti.
Walaupun

tidak

secanggih

teknologi

masa

kini

dengan

bermacam-macam e-learning atau online study, kami bisa belajar
dengan baik saat Pak Wahib tidak hadir. Tetap saja, ringkasan itu
tidak dapat menggantikan kehadiran beliau di tengah-tengah
kami. Lalu, Pak Rossi adalah sosok yang tegas, tapi kocak.
Hampir tidak pernah marah kecuali ketika siswa-siswinya sudah
melampaui toleransi kenakalan yang wajar. Ketika pembelajaran
berlangsung, beliau sesekali melemparkan canda agar kami tidak
bosan dan tegang. Pak Rossi, dengan analogi-analoginya mampu
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membuat Kimia yang sulit dan abstrak menjadi mudah. Beliau
berdua akan dengan senang hati meluangkan waktu ketika ada
siswa yang bertanya, dimanapun. Pak Wahib dan Pak Rossi
menjadi sosok role model bagiku. Ingin menjadi seperti beliau,
yang kehadirannya selalu dirindukan. Alinea pertamaku di
pendidikan ini berawal dari beliau. Keinginan itu mungkin juga
karena aku lahir dari orang tua yang keduanya juga seorang artis
papan tulis.
September 2015 ku kirimkan permohonan untuk menjadi
dosen. Tentu saja aku ingin lebih dari orang tuaku. Manusiawi
bukan? Ah sebut saja ini alinea keduaku dalam dunia
pendidikan. Oktober 2015 menjadi salah satu bulan bersejarah
dalam hidup. Pagi itu, saat hendak menyantap sarapan bersama
teman-teman kost tiba-tiba terdengar dering notifikasi e-mail
masuk di handphone. Betapa terkejutnya aku setelah membaca
surat elektronik yang dikirimkan oleh Kepala Bidang SDM
Universitas Darussalam Gontor yang menyatakan bahwa aku
diterima sebagai dosen di Program studi Gizi. Ku lakukan sujud
syukur setelahnya, mimpiku terwujud. Namun, tersimpan
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perasaan was-was dalam hati, bisakah nanti mengajar dengan
baik? Bagaimana jika mahasiswa terlalu kritis? Semua pikiran
negatif itu hilang setelah memasuki kelas pertamaku.
Januari 2016 pertama kali resmi menjadi pengajar di sebuah
instansi, selain sebelumnya hanya sebagai guru bimbingan
belajar atau guru les privat. Keterampilan mengelola kelas
didapat dari materi kuliah dan Program Pengalaman Lapangan
(PPL) saat menjadi mahasiswa. Kelas pertamaku waktu itu
adalah mahasiswa gizi semester 2. Tidak seperti yang ku
khawatirkan, kelas hari itu terselesaikan dengan baik. Mengajar
mahasiswa tidak banyak menguras energi fisik, namun butuh
energi pemikiran yang lebih. Mahasiswa lebih tenang di kelas,,
tidak lagi “pecicilan” karena mereka merasa sudah bukan
waktunya untuk bermain-main. “Nakal”nya hanya sebatas
tertidur, melamun, atau asyik mengobrol dengan temannya, dan
tidak disiplin. Suatu hari aku masuk kelas dengan jadwal dan
kegiatan yang telah disepakati, tetapi kelompok mahasiswa yang
bertugas untuk presentasi hari itu tidak siap untuk tampil.
Alhasil proses pembelajaran ku akhiri lebih awal. Sesaat sebelum
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mengakhiri kegiatan di kelas, aku memberikan “pesan cinta”
kepada para mahasiswa, kemudian berlalu meninggalkan kelas.
Melalui “pesan cinta” itu, aku ingin menunjukkan bahwa aku
kecewa atas ketidakdisiplinan mereka. Aku ingin mereka merasa
lebih bertanggung jawab terhadap tugas-tugas. Bukannya tidak
ingin memanfaatkan waktu untuk mengisi kelas dengan kegiatan
yang lain, tapi aku ingin proses pembelajaran berlangsung sesuai
dengan jadwal yang telah disepakati. Aku ingin para mahasiswa
menyadari bahwa jika melanggar komitmen yang telah dibuat,
maka kerugian yang akan mereka peroleh. Kerugian itu adalah
kerugian waktu, kerugian kesempatan, dan pengurangan poin.
Rugi waktu karena harus membuat jadwal lain di luar jadwal
kuliah yang telah ditentukan, untuk mengganti jam pembelajaran
yang hilang. Rugi kesempatan karena kelompok mahasiswa yang
bersangkutan menjadi kelompok terakhir yang tampil. Dan
tentunya, kerugian yang paling berpengaruh adalah sanksi
pengurangan poin. Rupanya “pesan cinta” yang ku sampaikan
melekat di ingatan mereka. Sejak saat itu, tidak ada lagi
kelompok mahasiswa yang tidak siap tampil.
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Dua tahun merasakan suka duka menjalani mimpi,
akhirnya Februari 2018 aku harus resign. Hal-hal manis yang ku
ingat ketika mengajar mereka adalah canda tawa mereka ketika
membahas materi di kelas, suka duka mereka ketika praktikum
di laboratorium, hingga keberhasilan mereka lolos pendanaan
karya tulis ilmiah. Dari mereka aku juga banyak belajar. Belajar
keikhlasan. Ikhlas melakukan apa yang telah ditugaskan.
Membersamai mereka di laboratorium atau mengerjakan tugas
akhir, membuatku belajar untuk tidak mudah menyerah setelah
berkali-kali gagal mencoba. Melihat mereka berkegiatan hingga
larut, membuatku belajar untuk terus semangat.
Dan sekarang aku disini, menjadi salah satu bagian dari
keluarga besar Spenfora. Sejak Juli 2018 lalu menjadi teman
belajar siswa-siswi Spenfora. Mengajar siswa dan mahasiswa
berbeda tentunya. Mengajar siswa lebih berwarna dunianya.
Layaknya naik perahu di lautan, kadang tenang, kadang juga
berombak hingga membuat perahu goyang. Atau seperti menaiki
kereta di dalam rumah hantu, ada saja hal yang membuat
terkejut. Sifat anak-anak yang masih labil, membuat dunianya
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seperti tagline salah satu iklan permen. Manis, asam, asin, rame
rasanya.
Bagiku perlu energi khusus untuk bisa menjadi teman
belajar yang baik untuk mereka. Tidak hanya mengatur kegiatan
pembelajaran, tetapi juga mengelola kelas agar mereka yang
dengan “tingkah khas anak-anak”nya mampu mengikuti dan
memahami dengan baik. Selain itu, menjadi teman belajar
ternyata juga harus asyik dan dekat dengan siswa, agar kita
memahami kebutuhan mereka. Karena tugasku tidak hanya
mengajar, tetapi juga mendidik.
Anak-anak

seusia

mereka

tidak semuanya tanggap dengan
apa yang harus dilakukan di dalam
kelas. Mereka perlu didikte untuk
melakukan

sesuatu.

Suatu

hari

ketika aku memberikan penguatan materi melalui tayangan power
point, salah satu dari mereka menanyakan apakah perlu dicatat
atau tidak. Anak-anak yang memahami bahwa apa yang
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disampaikan itu penting, mereka akan mencatat tanpa harus
disuruh terlebih dahulu.
Namun, tahukah kawan? Membersamai mereka lebih
banyak candanya, lebih banyak bahagianya. Hingga mampu
menjadi obat disaat duka menerpa. Ku sebut juga mereka sebagai
obat awet muda. Hal termanis yang ku ingat dari mereka adalah
ketika pertama kali masuk kelas, setelah sekian hari berhalangan
hadir karena harus cuti. Wajah-wajah bahagia kala itu mampu
menjadi semangat untuk kembali melanjutkan tugas menjadi
teman belajar bagi mereka. Sejenak aku berpikir, ternyata seperti
ini rasanya dirindukan. Semoga bisa terus belajar membersamai
mereka.
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PENGALAMAN PERTAMA SAYA

10

MENJADI GURU

Oleh: Auliya Dwi Shanty, S. Pd
Guru Siswa Berkebutuhan Khusus

Sudah sekitar 8 tahun saya mengabdi menjadi seorang guru
dari daerah hingga ke kota besar yaitu Surabaya. Menjadi
seorang guru adalah pekerjaan yang sangat berat namun harus
dijalani

dengan

ikhlas.

Saya

adalah

guru

(ABK)

Anak

Berkebutuhan Khusus di SMP Negeri 4 Surabaya. Sejak kuliah
semester akhir saya sudah mulai mengajar atau mendampingi
siswa berkebutuhan khusus ini untuk belajar ditengah-tengah
siswa siswi regular. Saat itu jiwa saya merasa tertantang, karna
bukan hanya akedemik yang menjadi satu-satunya hal yang
penting,

namun

sosialisasi

dan

kemandirian

adalah

hal

terpenting untuk Anak Berkebutuhan Khusus.
Hari demi hari saya lewati menjadi seorang guru, terbersit
pemikiran bahwa ternyata saya tidak mampu menjadi guru Anak
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Berkebutuhan Khusus. Setiap harinya saya menemukan sikap
atau prilaku Anak Berkebutuhan Khusus dengan berbagai
permasalahan, belum lagi saya harus berhadapan dengan anak
regular lainnya, ditambah lagi saya juga harus berhadapan
dengan para guru mata pelajaran yang notabennya bukan berasal
dari (PLB) Pendidikan Luar Biasa. Hal tersebut membuat saya
harus menjelaskan dengan sabar tentang Anak Berkebutuhan
Khusus. Yaa saya mencoba tegar dan berkata pada diri saya
sendiri “sabar”.
Kali pertama saya mengajar Anak Berkebutuhan Khusu di
SMP Negeri 4 pada tahun 2014 dan itu adalah angkatan pertama.
Jumlah siswa diangkatan pertama ini adalah 8 anak dan saya
memegang 4 siswa dan 2 diantaranya belum mampu membaca
dengan lancar disertai emosional yang berlebihan. Saya mencari
cara dengan menggunakan berbagai macam media untuk
membantu mereka supaya lancer membaca, namun hingga
menginjak

semester

2

saya

masih

belum

menemukan

peningkatan. Saya mencoba untuk memahami anak tersebut
dengan selalu menasehati “jangan lupa Latihan membaca setiap
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hari dirumah ya nak!”. Selain kegiatan calistung (membaca,
menulis

dan

berhitung)

saya

juga

memberikan

mereka

ketrampilan baik membuat suatu benda atau memasak bahkan
saya juga mengajarkan mereka merawat diri, berkomunikasi
dengan

teman

dan

(sopan,

santun,

salam).

Bahkan

4S

salim,
saya

mencari informasi melalui
keluaga,

mencari

permasalahan

tahu

keluaga,

karena sangat berkaiatan
denga psikis anak. Dan itu saya lakukan tidak hanya untuk anak
yang bermasalah namun semua anak didik saya.
Setiap hari bertemu dengan mereka, yang terlintas dipikiran
saya adalah bagaimana mereka bisa bersosialisasi dengan temanteman yang lainnya, bagaimana mereka bisa mandiri berdiri
diatas kakinya sendiri untuk menghadapi dunia yang vana ini,
dan bagaimana cara untuk melihat mereka selalu tersenyum.
Berbagai upaya saya lakukan, meminta guru mata pelajaran
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untuk memasukkan anak tersebut ke kelompok bersama anak
yang lain, meminta keringanan untuk tugas-tugas anak tersebut
(alhamdulillah

guru-guru

mapel

pun

mengerti

dengan

ketelatenan saya mengingatkan beliau beliau) memberikan
pengertian kepada anak-anak regular untuk selalu membantu
mereka, menemani dan mencarikan teman saat jam istirahat,
memeluk mereka saat down dan sambal berkata “sabar ya nak”.
Setelah menginjak tahun berikutnya kami menerima siswa
ABK baru dan jumlahnya 2 kali lipat dari tahun sebelumnya.
Dengan adanya tambahan GPK (Guru Pendamping Khusus) saya
merasa lega dan bahagia, namun beberapa anak di angkatan ke
dua ini lebih luar biasa dari angkatan pertama. Jujur saya sangat
kewalahan namun alhamdulilah guru mata pelajaran membantu
kami untuk menghadapi Anak Berkebutuhan Khusus yang
bermasalah. Saya dan tim pun berusaha lebih keras mencari
strategi untuk anak-anak ini. Hari demi hari saya lewati kadang
Bahagia, kadang sedih, kadang jantung ini mau copot. Serba serbi
kehidupan bukan begitu…
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Hingga menginjak tahun ke 4 saya mengajar, saya sempat
berfikir untuk berhenti mengajar karena saya merasa beban
menjadi seorang guru terlebih lagi moral, namun lagi-lagi hati
kecil saya menguatkan saya untuk terus mengajar, untuk selalu
ikhlas mengajar Anak Berkebutuhan Khusus. Pelan dan pasti
saya berjuang untuk sabar menghadapi mereka meskipun tetap
saja ada yang berulah. Namun tekad saya sudah bulat, saya tidak
akan meninggalkan mereka.
Tahun demi tahun berganti dengan siswa siswi baru dengan
serba serbi tingkah laku mereka, dengan rekan kerja baru juga
pastinya. Disini saya belajar melewati berbagai gejolak mengajar
yang sangat berwarna dan menyadarkan saya bahwa hidup itu
tidak monoton, hidup itu belajar, belajar ikhlas, belajar
bersyukur, belajar mengerti, belajar menerima dan belajar
menjaga perasaan orang lain termasuk menjaga perasaan Anak
Berkebutuhan Khusus. Meski tingkah laku mereka membuat saya
spot jantung tapi sebenarnya saya sangat menyayangi mereka.
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Hingga mereka lulus dari SMP Negeri 4 Surabaya dan
mengikuti acara purnawidya, disana saya menangis melihat
mereka naik keatas panggung dengan memakai jas dan kebayak.
Mereka sangat terlihat tampan dan cantik, saya sangat bangga
mereka tumbuh besar, bersinergi dan yang pasti mereka bahagia.
Banyak hal yang membuat saya bangga dan bahagia hingga saya
berfikir “sekali anda berfikir tentang kegagalan maka anda akan
benar benar gagal”.
Hari ini adalah tahun ke 6 saya mengajar di SMP Negeri 4
Surabaya. 10 Mei 2020 ditengah pandemic corona, pemerintah
memutuskan seluruh sekolah untuk belajar di rumah (SFH) study
from home, untuk guru dan pegawai lainnya juga melaksanakan
peraturan pemerintah untuk (WFH) Work From Home. Disitu
saya sangat merindukan semua anak didik saya. Namun kami
tetap menjalin silaturohim lewat whatsapp. Semoga pandemic ini
segera berakhir dan kita semua segera bertemu dalam keadaan
Bahagia dan sehat.
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Demikian sedikit pengalaman saya selama menjadi guru di
SMP Negeri 4 Surabaya. Jika ada kata yang tidak berkenan saya
ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita
“guru” selalu mempunyai hati yang luas seluas samudrah untuk
menghadapi anak bangsa dengan sabar dan lapang dada.
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11 MENJADI SEORANG GURU
Oleh : Drs. Soehandaja
Guru Prakarya

Saya

akan

berbagi

kisah

pengalaman saya pasca lulus kuliah
hingga saat ini. Setelah lulus kuliah saya
tidak ada niatan untuk menjadi seorang
guru kemudian saya mencari pekerjaan kesana kemari melamar
pekerjaan kesana kemari belum mendapatkan jawaban atau
balasan yang intinya menerima saya sebagai pegawai. Suatu saat
saya bermain ke teman saya yang bekerja sebagai tukang gambar
di sebuah instansi swasta di bidang percetakan di jalan Dinoyo
kota Surabaya. Kemudian saya menyampaikan surat lamaran ke
perusahaan tersebut dan akhirnya saya diterima sebagai pegawai
di bidang perbaikan alat-alat percetakan di pabrik tersebut
dimana

pabrik

tersebut

ternyata

mempunyai

tempat

perusahaannya di daerah Kemlaten Karangpilang yang mana
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ternyata memang sebuah perusahaan yang besar punya banyak
mesin cetak roll untuk sablon sablon plastik macam dan model
apapun di situ ada. Karyawannya juga banyak sekali karyawan
perempuan

yang

paling

banyak

di

sana

kurang

lebih

perbandingannya 80% karyawan perempuan 20% karyawan lakilaki. Saya bekerja di sana hanya tahan kira-kira selama 2 minggu
selanjutnya saya mohon mengundurkan diri karena alasan
kurang cocok dengan pekerjaan yang saya tekuni.
Kemudian saya selanjutnya mencari pekerjaan lain dimana
kesana kemari belum ada yang menerima saya sebagai pegawai
saya belajar menjadi teknisi elektronika yaitu senang dan
menekuni bidang elektronika saya membuat amplifier yaitu alat
untuk mengeraskan suara, suara musik suara dan suara lainnya.
Saya terjun ke teknisi sebuah grup dangdut di daerah Kertosono
Nganjuk. Kurang lebih selama setengah tahun saya bergelut di
dunia musik dangdut. Mengikuti konser musik dangdut di
daerah sana. Sampai saya berhenti mengikutinya.
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Tahun 1991 saya melamar sekolah menengah kejuruan yaitu
STM siang Surabaya yang terletak di daerah Simo gunung barat
tol. Pada waktu itu kepala sekolahnya yang bernama bapak BF
Suwito seorang bekas pensiunan angkatan laut dengan pangkat
terakhir mayor. Di STM siang Alhamdulillah

saya diterima

untuk bekerja dan masuk pada sekitar bulan Juli 1991. Dengan
bidang mapel jurusan listrik pada waktu itu sekolahan
mempunyai tiga jurusan yaitu yang pertama jurusan mesin yang
kedua jurusan listrik dan yang ketiga jurusan bangunan.
Jadi saya menekuni menjadi seorang guru mulai tahun 1991
sampai sekarang. Pertama kali masuk mengajar sebagai guru
saya bertugas sebagai seorang guru elektro arus kuat dimana
kelasnya hanya ada dua kelas listrik. Di mana sekolahan STM
siang mempunyai 6 kelas jurusan mesin, 2 kelas jurusan listrik, 1
kelas jurusan bangunan. Satu kelas kurang lebih berisi 40 sampai
dengan 50 siswa istilahnya kelas gemuk. Pernah sampai terjadi
kelas jurusan mesin mencapai 8 kelas kelas jurusan listrik
mencapai 2 kelas sedangkan kelas bangunan 1 kelas. Semua itu di
bawah kepemimpinan bapak kepala sekolah BF Suwito yang
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tegas dalam mengelola pendidikan di sekolah STM siang masuk
pagi yang terletak di jalan Simo gunung barat tol 1/61 Surabaya.
Pada tahun 2005 saya diterima sebagai guru bantu dan
ditugaskan di sekolahan STM siang masuk pagi Surabaya sampai
tahun 2008.

Saya Alhamdulillah

diterima

menjadi

pegawai

negeri

ditempatkan

seorang
sipil

bertugas

calon

dan
di

saya

sekolah

menengah atas SMA NEGERI 20
SURABAYA Yang terletak tak di jalan
Semampir Surabaya. Alhamdulillah
selama

bertugas

menjadi

seorang

guru di SMA NEGERI 20 SURABAYA
saya

mengajar

mata

pelajaran

keterampilan karena di SMA mapel
yang diikuti adalah mapel keterampilan dan setelah mengajar
sekian tahun saya menderita sakit jantung sehingga kesehatan
saya ya lama-lama ngedrop jatuh.
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Mulai tahun 2010 kesehatan saya menurun terus sampai
2011 saya menjalani operasi jantung tepatnya operasi jantung
saya pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2011 sedangkan dokter
yang mengoperasi saya adalah dokter IAN EFRATA yaitu dokter
spesialis ahli bedah jantung yang yang baik pada waktu itu saya
dibantu untuk mendapatkan kemudahan dalam pengurusan
proses operasi jantung di Rumah Sakit dokter Soetomo Surabaya.
Dalam menghadapi operasi jantung yang belum pernah saya
jalani waktu itu, teman-teman guru semua dan semua temanteman yang ada saya minta bantuan untuk didoakan agar saya
berhasil dalam menjalani operasi jantung tersebut Alhamdulillah
proses operasi saya berjalan dengan lancar
Setelah menjalani operasi saya minta dipindahkan untuk
mengajar di tempat yang lebih dekat dengan rumah. Tempat
tinggal domisili saya di daerah Petemon dan alhamdulillah saya
terkabulkan untuk dipindah ke SMP Negeri 25 Surabaya yang
letaknya di jalan raya Simo Mulyo. saya mengajar di SMP Negeri
25 Surabaya dengan mata pelajaran prakarya sesuai dengan
ijazah yang saya dapatkan dari perguruan tinggi IKIP Negeri
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Surabaya. Saya mengajar selama setahun di SMP Negeri 25
Surabaya. Alhamdulillah saya mendapat kenaikan pangkat IIIb di
SMP Negeri 25 Surabaya. Kemudian saya dimutasikan ke SMP
Negeri 4 Surabaya pada tanggal 7 Januari 2013 saya sudah
pindah lagi ke SMP Negeri 4 Surabaya. Waktu itu kepala sekolah
SMP Negeri 4 Surabaya adalah ibu Sofia Nurbaya
dipanggil

biasa

Ibu Sofi. Setelah bu Sofi kemudian kepala sekolah

digantikan oleh ibu Nanik Partiyah setelah Bu Nanik Partiyah
kepala sekolah digantikan lagi oleh bapak Kelik dengan nama
lengkapnya Drs. Moch. Kelik Sachroen Djailani M. Si. Yang telah
menjadi kepala sekolah mulai tahun 2017 sampai sekarang tahun
2020 masih berlanjut untuk menjabat sebagai kepala sekolah SMP
Negeri 4 Surabaya jalan Tanjung Anom 12 Surabaya.
Demikian cerita singkat atau cerpen saya yang dapat saya
tuliskan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan saya mohon
maaf yang sebesar-besarnya
Penulis
Soehandaja.
Page 121 of 163

12

JALAN PERMULAAN

Oleh : Enggar Kurniawan, M.Pd.
Guru Bimbingan Konseling

Jumat 15 Februari 2019. Pagi jam
10 kala itu masih teringat dipikiran saya.
Mendapat telepon dari BKD Kota Surabaya tentang pembagian
SK CPNS yang harus hadir jam 2 siang di Pemkot Surabaya.
Padahal saat itu sedang posisi dirumah, Madiun. Tak ayal
membuat ini kaget dan sedikit panik. Setelah menyiapkan baju
dan persiapan lainnya untuk segera berangkat ke Surabaya. Jam
11.30 tepat berangkat bersama teman dari Ponorogo dengan naik
mobil berdua. Sholat Jumat sejenak di Rest Area tol, sembari
penuh kepanikan, mobil langsung digeber cepat ke arah
Surabaya. Tepat jam 2 saya telah tiba di gedung Pemerintah Kota
Surabaya. Langsung masuk dan menuju ke aula yang telah
ditetapkan. Dengan disini dan hari itulah saya menerima amanah
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sebagai ASN Pemkot Surabaya dengan tugas sebagai Guru BK di
SMP Negeri 4 Surabaya.
Senin 18 Februari 2019. Pagi yang cerah berangkat ke Dinas
Pendidikan untuk menerima surat tugas penempatan, saya
bertemu dengan rekan kerja baru satu sekolah, Femil Yasin
Afrianda namanya, guru Seni Budaya. Siangnya bersama pak
Femil langsung meluncur ke SMP Negeri 4 Surabaya, diterima
baik oleh Tata Usaha dan lanjut menuju ke ruang Kepala Sekolah
untuk perkenalan dengan bapak Kepala Sekolah, Drs. Moch Kelik
Sachroen Djailani, M.Si. dan salah satu bapak Wakil Kepala
Sekolah, Mulyo Setyono, S.Pd., M.Si., kemudian langsung
berkenalan seluruh guru dan karyawan serta menempati meja
baru di ruang BK. Saya merasakan rasa yang begitu menarik
untuk tertantang mengajar disekolah. Esoknya saya dan pak
Femil diperkenalkan didepan siswa sebagai guru baru, guru
muda yang menjadi harapan terbaik bagi semua. Disinilah jalan
permulaan itu tercipta, saya tidak menyangka menjadi seorang
pendidik di sekolah luar biasa dengan atmosfir lingkungan yang
cukup memberikan pemikiran fleksibel. Hari pertama sebagai
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guru BK, diberikan tugas untuk menginput table dan diagram
perkembangan siswa, selama didampingi rekan kerja, bu Henny
dan bu Wineng serta guru lain, disinilah bagi saya muncul
perlahan-lahan ada ikatan kekompakan.
Berikutnya, pekerjaan pun semakin hari semakin kompleks,
tidak hanya data, namun juga tentang realita. Sebagai guru BK,
pengalaman pertama dalam hal ini tidak akan saya sia-siakan,
saya lakukan dan kerjakan sesuai dengan ilmu yang didapat
pada bangku kuliah dulu. Ketika pertama kali menangani siswa
yang bermasalah, pelan-pelan saya pahami siswa tersebut dengan
seksama mulai dari alur sampai terapi untuk penanganannya.
Sebuah pengalaman yang terkumpul disini akan membuat saya
akan lebih semangat untuk belajar dan memberikan layanan BK
ke siswa. Saya atur jadwal dan tempat untuk membuka konseling
individu/pribadi bagi siswa yang membutuhkan.
Hari telah berganti, waktu terus bergulir, tentu perjalanan
mengajar dan melayani siswa akan tetap berjalan. Suatu hari saya
mendapati siswa yang memiliki sifat introvert tinggi sehingga
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sangat susah bagi guru-guru untuk mengetahui akar masalah
yang membelengunya, teringat saya pernah menggunakan teknik
e-counseling yang pernah saya terapkan praktik saat kuliah dulu,
saya bangun hubungan dengan siswa tersebut, menelisik pribadi
dan karakter secara seksama, pelan-pelan siswa tersebut
membuka diri dan mulai menunjukkan perubahan, dengan
bimbingan yang saya gunakan yaitu terapi Behavioristik pada
siswa, mulai menunjukkan hasil yang baik pada perkembangan
pribadinya, belum puas disitu saya ingin kembangkan teknik ecounseling ke seluruh siswa, supaya mudah terhubung dengan
intens tanpa rasa cemas dan takut akan yang terjadi pada dirinya.
Hingga saat ini, teknik tersebut masih saya gunakan dan
kembangkan lebih efektif kedepan untuk member manfaat dan
kemudahan bagi siswa.
Pengalaman lain yang membuat saya tertantang adalah
mendisiplinkan siswa yang tentu saja ini bukan perkara mudah,
apalagi dengan karakter siswa yang agresif. Banyak siswa yang
seringkali

keluar-masuk

BK

membuat

saya

mengamati,

memantau, membimbing, menindak, serta memberikan arahan,
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bagi saya semua kasus pada siswa umumnya masalah yang
klasik alias sudah terjadi pada kebiasaan, namun kali ini beda,
yaitu masalah pada perilaku agresif, bahkan perilaku ini
menyasar ke siswa inklusi, meski berat, namun tetap saya jalani
bersama guru pembimbing siswa inklusi. Mulai saya gunakan
teknik disiplin ringan sampai teknik semi-militer, namun masih
belum menampakkan hasil yang cukup baik, lantas saya mulai
koordinasi dengan guru sekolah lain untuk berbagi cara dan
metode agar dapat memberikan hasil yang terbaik pada siswa.
Hasilnya saya gunakan teknik Role Play Model Psikodrama, saya
gunakan teknik ini dengan hati-hati sampai sekarang ini belum
menunjukkan hasil yang baik. Mungkin bagi saya harus lebih
belajar dengan luas.
Selain

tugas

sebagai Guru BK, juga
mendapatkan

tugas

untuk mengembangkan
radio

sekolah,

Radio
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Puring Spenfora. Tujuannya adalah untuk memadukan teknologi
dengan proses pendidikan pada siswa dari berbagai segi,
termasuk segi psikomotorik, kognitif, sampai afektif. Sebagai
guru muda, saya seringkali menggunakan teknologi dan aplikasi
sebagai bagian dari kinerja, mulai dari pemberian layanan,
mengajar materi klasikal dikelas, sampai penggunaan dibidang
lain. Hal ini penting untuk meningkatkan wawasan teknologi
yang berkembang untuk dapat diimplementasikan pada dunia
pendidikan, tak lupa selalu mengajarkan ini ke guru senior yang
kurang

memahami

mengajarkan

saya

penggunaannya.
bahwa

setiap

aspek

Pengalaman
apapun

ini
dapat

dikombinasikan dengan bidang lain, termasuk kombinasi
pendidikan dengan teknologi, social dengan teknologi, dan lain
sebagainya.
Ketika saya mendapat tugas sebagai guru BK kelas 9, saya
mulai mengkonsep materi yang sekiranya bisa untuk diberikan,
tidak banyak, supaya focus siswa lebih ke belajar persiapan Ujian
Nasional. Mulai dengan materi pribadi yang tenang serta
perencaan sekolah lanjutan. Saya akui tidak mudah, karena
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kebanyakan

siswa

kelas

9

mulai

merasakan

senioritas

dilingkungan sekolah, bahkan saya memanggil beberapa siswa
yang seringkali terlibat perselisihan dan sok jago, tak segan segan
saya berikan batasan pemikiran yang harus dilakukan sebagai
siswa serta kedisiplinan untuk selalu menjaga perilaku, perkataan
serta tindakan pada diri sendiri. Sangat penting pada siswa untuk
memahami hal ini. Saya akui tugas berat ini adalah membimbing
siswa secara peer to peer melalui konseling individu, banyak sekali
siswa yang mengalami keraguan akan sekolah lanjutan, saya
lakukan dan berikan alat ukur tes untuk bisa melihat data serta
analisa bakat minat siswa. Ini bukan pekerjaan mudah bukan
pula sulit tapi ini adalah strategi, memilih sekolah dengan tepat
tidak semudah membalikkan telapak tangan, harus ekstra hatihati, sehingga saya perlu cermati alasan serta kemampuan untuk
dapat mengarahkan sekolah tujuan siswa kelak. Memberikan
rekomendasi,

informasi,

serta

strategi

pada

siswa

yang

membutuhkan sehingga kedepannya dapat memberikan manfaat
baik tidak hanya diri sendiri namun juga sekolah.
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Ketika situasi pandemi Corona atau lebih dikenal Covid-19
melanda Indonesia tak terkecuali siswa di Kota Surabaya ikut
terdampak sehingga harus belajar dirumah. Disinilah bagi saya
peran teknologi saya gunakan dan kembangkan menyeluruh,
banyak siswa yang mengalami pikiran jenuh, stress, bahkan
depresi yang selalu bercerita lewat e-counseling individual, saya
tidak memungkiri dan telah memprediksi sehingga saya sudah
menyiapkan terapi serta metode untuk menangani masalah
pribadi siswa tersebut. Namun tidak semua siswa tertangani
dengan baik, bahkan ada yang kurang puas, sehingga sampai
saat ini hanya bisa memberikan secara tidak langsung untuk
menangani masalah siswa tersebut. Saya mungkin berpikir
bahwa

teknologi

memang
memberikan
kemudahan
mengajarkan

dan
ilmu,

tapi teknologi tidak
akan

bisa
Page 129 of 163

mengajarkan etika dan kepribadian secara realita, kondisi ini
tentu membuat saya memikirkan bagaimana siswa dapat menjadi
beretika dan berkarakter, meski terdapat materi pembinaan
karakter pada saat belajar dirumah, namun bagi saya sangat
kurang bila tidak diterapkan secara sungguh-sungguh dengan
bimbingan pihak orang tua. Pun saya harus dengan sabar selalu
memberikan dorongan motivasi, bimbingan, dan konseling
melalui media teknologi. Pengalaman ini sangat berharga bagi
saya, memberikan materi dan bimbingan secara lama dengan
menggunakan media teknologi bahkan pengalaman ini turut
menciptakan saya untuk selalu memantau perkembangan siswa
melalui media teknologi, meski terdapat hambatan.
Beberapa pengalaman diatas bagi saya selama menjadi
guru belum lama ini cukup untuk menciptakan tentang realitas
pendidikan yang relatif berubah sesuai dengan keadaan dan
situasi

dari

segi

apapun.

Selama

mengajar,

memberikan

bimbingan, serta menangani siswa bagi saya sebagai bentuk
pelayanan masyarakat dalam hal ini siswa, Tidak luput dengan
kesalahan, kekurangan, kekeliruan yang saya buat sehingga
Page 130 of 163

berdampak ke siswa, tentu bagi saya akan selalu untuk upgrade
diri sendiri sebagai guru BK yang lebih professional dan
kompeten.
Saya menyadari pengalaman saya belum banyak, bahkan
lebih tepat sebagai pengalaman baru menjadi guru muda yang
selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kapabilitas diri, saya
menyadari memiliki kekurangan fisik yang kadang menghambat
saya, namun saya lawan dengan percaya diri dan kesabaran,
akan tetap jalani sebagai amanah ikhlas dan penuh semangat,
pengalaman itu akan tetap hadir ditengah perjalanan menjadi
pendidik, tapi tetap ada jalan untuk menjadi pengalaman yang
terbaik dalam hidup karena telah memberikan kesempatan untuk
memperbaiki diri. Inilah jalan permulaan tercipta sebagai
pengalaman terus menerus.. Mungkin pengalaman ini belum ada
apa-apanya dibandingkan jutaan orang diluar sana dengan kisah
inspirasi dan motivasi masing-masing, oleh karena itu penting
saya

bagi

tetap

berpegang

teguh

untuk

mendapatkan

pengalaman sebagai pendidik bahwa “salah diperbaiki, gagal
mencoba lagi, tapi menyerah berarti selesai’’.
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13

PERJALANAN SEKOLAH
ADIWIYATA
Oleh: Dra. Musrifajaton
Guru IPS

Juli 2008,dengan langkah yang gembira
ku langkahkan kaki menuju sekolah yang
ditugaskan Dinas Pendidikan padaku.Alangkah kagumnya
diriku setelah sampai di lokasi. Sekolah yang bagus, bersih, rapi,
hijau dan asri yang jauh berbeda dengan sekolah yang kutempati
dulu, meskipun yang sekarang ini ku tahu bahwa sekolah ini
tidak luas jika dibanding sekolah-sekolah negeri yang lain.
Dengan semangat yang luar biasa, aku menuju tempat Tata
Usaha yang letaknya sebelah timur lapangan, disitu aku
memperkenalkan diri, bahwa aku bertugas di sekolah ini sebagai
guru. Penerimaan mereka sangat baik, dan mengatakan bahwa
ada guru baru juga selain aku yang tinggalnya di Jalan Demak.
Sontak aku berpikir bahwa guru yang dimaksud adalah teman
kuliah yang sekelas denganku,juga sekelas waktu tes di SDN
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Kaliasin III waktu. Ah...ternyata benar, dugaan ku, kami akhirnya
dipertemukan kembali di sekolah yang sama sebagai guru.
SMP Negeri 4 Surabaya yang terletak di Jalan Tanjung
Anom 12 Surabaya, yang lebih dikenal es telernya adalah
tempatku yang baru tempat mentransfer ilmu pada siswa.
Sebagai guru baru, kami menerima apapun keputusan dari
pimpinan yaitu kepala sekolah tentang bidang mata pelajaran apa
yang dibebankan pada kami. Sebenarnya sulit bagi kami (aku dan
temanku) menerima keputusan ini, khususnya temanku. Kami
tidak diberi mata pelajaran IPS sesuai bidang kami, tapi pelajaran
lain yang merupakan hal baru bagi kami. Dengan belajar dan
beusaha kami bisa menjalankan tugas kami dengan baik. Satu
tahun telah berlalu, pada tahun pelajaran baru 2009-2010 kami
diberi tugas mengajar mapel IPS meskipun tidak banyak, rasa
syukur aku panjatkan ke hadirat Allah SWT. Waktu itu, aku
senang ke perpustakaan baca-baca buku, saking seringnya ke
perpustakaan, aku dapat hadiah buku dari Kepala Perpustakaan
SMP Negeri 4 yang waktu itu dijabat oleh Bu Tyas panggilan
akrabnya. Selain ke perpustakaan, saya juga sering ke mushola,
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membersihkan mushola dan juga siram-siram tanaman yang
dekat dengan mushola. Kegiatan itu setiap kali aku lakukan
dibantu siswa-siswa, yang pada waktu itu mereka senang
kegiatan-kegiatan yang sifatnya motorik. Kami pulang sore-sore,
anak-anak tidak mau pulang dulu sebelum menyirami tanaman,
yang ada disekitar lapangan dan di sekitar pos satpam, jadi kami
menunggu mereka sampai selesai.
Begitu hebatnya, siswa Spenfora julukan SMPN 4 Surabaya
pada waktu itu sangat peduli pada lingkungan. Sebelum pulang,
mereka ada juga yang mengambili sampah disekitar sekolah,
dipilah-pilah yang waktu itu, letaknya didepan samping
perpustakaan. Sampah plastik, kertas, kardus dan lain lain
dipilah ditempat yang berbeda.Kebiasaan kebiasaan sekolah
seprti itulah yang akhirnya membawa Spenfora ke sekolah
Adiwiyata.

Akhirnya

dengan

langkah

pasti

sekolah

mendaftarkan diri sebagai sekolah adiwiyata. Waduh,....ternyata
kebiasaan kebiasaan yang peduli lingkungan tidak itu saja yang
harus dimiliki sekolah adiwiyata tapi juga prospek ke depan,
mengajak masyarakat mulai dari tingkat RT sampai kecamatan,
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kepolisisan apalagi wali murid dan komite sekolah harus terlibat
juga di kegiatan ini. Sekolah kami, gencar melakukan promosi,
memberi pelatihan ke sekolah lain, ibu-ibu PKK tentang
pemanfaatan sampah sehingga menghasilkan produk yang
bermanfaat bagi masyarakat, mengikuti lomba-lomba yang
diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, membuka bazar
baik di dalam maupun diluar sekolah, dll.
Kerja keras kami Spenfora membuahkan hasil,tahun 2010
Spenfora sebagai sekolah adiwiyata. Sekolah kami, akhirnya
dikenal orang khususnya sekolah-sekolah baik di Surabaya
maupun di luar Surabaya, Spenfora menjadi rujukan sekolah lain
untuk belajar lingkungan sehingga sering mendapat kunjungan
dari daerah-daerah lain.Kami pun dipacu untuk melangkah lebih
jauh lagi, mendaftarkan diri maju ke nasional.Atas bimbingan
Dinas Lingkungan Hidup Surabaya,kami berjuang lebih keras
lagi menuju Adiwiyata Nasinal. Siswa-siswa pun khususnya
OSIS sangat antusias membantu.Mereka rela pulang sore atau
kadang sampai malam membatu sekolah,itupun atas ijin orang
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tua. Artinya kerjasama yang baik antara komite,orang tua,guru
dan siswa bisa membawa kepada kebaikan.
Saat itu, sekolah membuat kolam lele, tabulampot (tanaman
buah dalam pot), memperbaiki Green House yang tidak juga wall
garden. Gerakan Siram Puring (gersipu), Gerakan Siram
Tanaman (Gersita), Serbu Sampah 30 detik (sersamputik) juga 3R
(Reuse, Reduce, Recycle) tetap melekat menjadi kebiasaan kami.
Yah...memang dalam perjalanan kadang ada gesekan tapi semua
dapat diatasi karena komitmen kami sama,menjadikan sekolah
yang peduli lingkungan.Tahun 2011, ketika juri datang menilai
sekolah kami sebenarnya kami sangat was-was karena jurinya
terlihat lebih menakutkan dari yang pertama,tapi ternyata beliaubeliau (juri) tidak seperti dugaan kami.Mereka ramah,baik dan
bertanya-tanya sesuai tugas mereka.Alhamdulillah,penjurian
berakhir dan kami lega,menunggu hasil penilaian juri.Tanpa
disangka-sangka Spenfora lolos dari hasil penjurian masuk
kategori sekolah adiwiyata nasional,suatu kebanggaan bagi
spenfora (yang waktu itu tidak banyak sekolah yang adiwiyata).
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Ternyata, perjuangan tidak berhenti, Spenfora maju terus,
hingga menuju adiwiyata mandiri. Waduuhh...ini tidak mainmain, lebih berat dari sebelum-sebelumnya.Harus ada progres
maka Spenfora menciptakan RPS (Radio Puring Spenfora) dan
bisa

siaran

langsung

sampai

kejauhan

10

km.Peresmian

dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya waktu
itu Bapak Ikhsan, yang dengan senang hati meresmikan RPS
yang bisa menjadi kreativitas siswa juga menginspirasi sekolahsekolah yang lainnya
Oh..ya,memgapa
Spenfora,karena

kami

puring

menamakan

merupan

icon

Radio
SMP

Puring

Negeri

4

Surabaya,dilihat dari keilmiahannya tanaman puring mempuyai
sifat menyerap partikel logam yang dikeluarkan oleh asap
kendaraan juga aktivitas gedung gedung.Nah...Spenfora ada
dipusat kota,jadi banyak partikel logam yang berbeterbangan dan
tanaman puring inilah yang bertugas menyerap logam tersebut
dan mengeluarkannya sebagai oksigen.Jika dari sisi seni,tanaman
puring mempunyai bermacam-macam bentuk,warna dan juga
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motif jadi sangat indah untuk dilihat.Nah..itulah mengapa puring
menjadi icon Spenfora.
Tidak hanya RPS waktu itupun kami membuat roof garden
di lantai 3,yang ditanami buah naga, kamboja dan lainnya,yang
nota bene nya tidak membutuhkan banyak air tapi butuh sinar
matahari yang banyak.Bapak-bapak cleaning servis pada saat itu
sangat
merawat

berjasa

mengerahkan

tanaman

di

lantai

tenaganya
3

mengangkat

meskipun

juga

dan

dibantu

siswa.Singkat cerita,tahun 2012 Spenfora maju ke Adiwita
Mandiri,dengan penjurian yang ketat,juga salah satu dari juri
menuju sekolah binaan SMP Negeri 4, waktu itu dipilih sendiri
oleh juri ke SMP Negeri 8 Surabaya didatangi yang diantar oleh
Bu Endang Hartini (saat itu),juri melakukan penilaian untuk
sekolah

binaan,yang

merupakan

instrumen

penjurian.Alhasil...semua berjalan lancar,kami menunggu hasil
dari Jakarta.Tidak sampai satu tahun,hasil penilaian dari
penjurian Sekolah Adiwiyata Mandiri tiba.SMP Negeri 4 berhasil
menyandang Sekolah Adiwiyata Mandiri tahun 2012,kami tetap
terus berjuang,”Mempertahankan lebih sulit dari Meraihnya”
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Semoga tulisan ini bisa membawa manfaat,mohon maaf jika
banyak ditemukan kekurangan-kekurangannya
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14

LITERASI SPENFORA
Oleh : Dra. Musrifajaton

Guru IPS dan Kepala Perpustakaan

Menumbuhkan semangat atau minat
baca

terutama

bagi

siswa

sangat

sulit.Mereka tidak dilatih sejak dini untuk senang membaca,jauh
dengan yang pernah saya lihat dengan mata kepala sendiri,
bahwa bocah Busan ( Korea Selatan ) yang usianya masih sekitar
2 tahun digandeng ibunya masuk ke Perpustakaan Rakyat
Busan,mencari menemukan dan membacakan isi cerita dari buku
yang diambil ibu bocah itu.Si Bocah dengan kepalanya bersender
pada ibunya di kursi empuk yang ada di perpustakaan dengan
suasana nyaman,dingin sehingga membuat bocah itu enggan
beranjak dari duduknya.Si ibu menunjukkan gambar dan
membacakan isi buku itu,dan si bocah sangat aktif tanya dan
mendengarkan ibunya membaca (Busan,Juli 2017).Pemandangan
tersebut,sangat langka di Surabaya.Ibu-ibu sibuk membantu
suami dalam mencukupi kebutuhan,sehingga anak dititipkan
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orang tuanya yang sudah tua.Atau kadang-kadang ibu jadi
wanita karier sehingga anak disekolahkan mulai Paud,dengan
harapan

anak

bisa

berkembang

sesuai

usianya.Padahal

keberadaan seorang ibu disamping anak apalagi dengan
membelajarkan mengenalkan perpustakaan sebagai sumber
informasi,ini sangat penting untuk anak kedepannya.Gambaran
ini salah satu contoh mengapa orang Indonesia khususnya
Surabaya, mempunyai nilai minat baca rendah.

Menghadapai

era

milenial

ini,literasi

tetap

sangat

dibutuhkan,untuk itu SMP Negeri 4 Surabaya (SPENFORA)
berusaha

menumbuhkan

minat baca siswa melalui
beberapa
yang

kegiatan
sifatnya

baik
intern

maupun ekstern. Spenfora
yang memiliki jumlah siswa
sekitar

seribu

lebih,sebenarnya

merupakan

modal

dasar

pendidikan menuju dunia global, apalagi diimbangi dengan
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mutu pendidikan yang bagus, yang tidak terlepas dari dunia
literasi.Untuk menjadikan siswa yang seribu lebih menjadi
generasi

handal

maka

yang

awal

diperkenalkan

adalah

perpustakaan sebagai jantung sekolah, yang bisa mewarnai
sekolah dengan banyaknya gagasan-gagasan, ide-ide yang
muncul sehingga menjadi sekolah yang bermakna, bermutu dan
berbudaya literasi. Adapun beberapa hal yang dilakukan
spenfora menggiatkan literasi di sekolah juga masyarakat sekitar,
sebagai berikut :
1.Moco bareng
15 menit setelah sholat dhuha,berliterasi siswa,guru dan
karyawan di lapangan setelah sholat dhuha,mereka membawa
buku bacaan yang dibawa dari rumah atau pojok baca kelas.

2.Literasi digital
Setiap

Hari

Rabu

masing-masing
membuka

di

kelas

dengan
webb

sekolah

(www.smpn4sby.sch.id),di webb
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tersebut siswa menuliskan resume nya.Setiap siswa membaca
dan menulis resume sesuai dengan beban yang tantangan
membacanya. Menulis tantangan membaca tersambung dengan
webb sekolah
3.Literasi budaya
Setiap Hari Kamis masing-masing kelas secara bergiliran
memainkan karawitan dengan membaca not-not yang telah
diberikan oleh guru sehingga menumbuhkan minat belajar
kesenian tradisional Jawa juga.
4.Puskeling ( Perpustakaan Keliling )
Setiap Hari Jumat,15 menit sebelum bel berbunyi Dulira ( Duta
Literasi

Spenfora)

menjajakan

buku-buku

bacaan,majalah,koran,dll pada wali murid yang menjemput
putra putrinya.Sehingga sasaran berliterasi tidak hanya siswa
tapi juga orang tua.
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Tim Duta Literasi ( DULIRA ) siap beraksi menjajakan buku
bacaan pada orang tua yang menjemput anaknya

5.WARAS ( Wisata Literasi Anak-Anak Sekolah )
Setiap Bulan Maret,Dulira ( Duta Literasi Spenfora ) dengan
bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Propinsi Jawa Timur membawa siswa mengenalkan tempat-
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tempat

bersejarah

Sidoarjo,sehingga

yang
siswa

di
bisa

sekitar
belajar

Surabaya
secara

dan

langsung

peninggalan-peninggalan daerah sekitar.

6.Workshop Literasi
Minimal setiap memperingati Hari Bahasa Nasional Spenfora

mengadakan workshop literasi untuk menambah wawasan dan
menggiatkan minat baca siswa,dengan tema yang berbeda-beda
setiap tahunnya.
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7.CFD ( Car Free Day )
Setiap minggu di daerah Jalan Tunjungan yang menjadi jalan
masuknya ke gedung sekolah SMP Negeri 4 Surabaya,diadakan
Car Free Day.Tidak ada mobil ataupun sepeda motor
yang berlalu lalang,tapi khusus diperuntukkan para pejalan
kaki dan bersepeda.Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh
dulira mengajak masyarakat yang berlalu lalang di Jalan
Tunjungan untuk membaca buku yang ditawarkan oleh
siswa.Dulira membuka Kedai Literasi Spenfora di sekitar
tempat tersebut.Dulira menyediakan tempat lesehan untuk
para pembaca dan ada beberapa makanan minuman yang
dijual oleh Puring ( Pelajar Unggul Ramah Lingkungan
Spenfora ),yang membuat para pembaca enggan beranjak dari
tempat duduknya.
Pada kesempatan itu juga,siswa dari kelas-kelas menampilkan
drama cerita rakyat sesuai dengan pilihan mereka,disamping
itu menampilkan juga musikalisasi puisi yang membuat
pemakai jalan berhenti dan menonton tampilan siswa.
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8.Pemberian Reward
Untuk siswa yang paling banyak membaca dengan bukti
resumannya

baik

secara

digital

maupun

manual

akan

mendapat reward berupa piagam atau sertifikat “Tantangan
Membaca”.Bagi

siswa

yang

sering

ke

berkunjung

ke

perpustakaan dan sering meminjam buku perpustakaan pun
dapat hadiah berupa buku-buku bacaan bisa fiksi ataupun non
fiksi.
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Pemberian reward berupa piagam pada siswa yang telah
menyelesaikan Target tantangan membaca

9.Resensi Buku
Resensi buku dilakukan oleh guru dan duta literasi.Setiap dua
minggu

sekali

diadakan

resensi

buku,jika

guru

dilakukan di ruang
guru
bidang

dan
studi

sesuai
yang
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sudah

ditetapakan

gilirannya,sedangkan

duta

literasi

melakukan resensi buku di ruang perpustakaan.Buku yang
diresensi adalah buku-buku yang ada di perpustakaan atau
buku yang dibawa guru maupun siswa sendiri.
10.Penerbitan Buku Hasil Karya Siswa
Setiap satu tahun sekali,SMP Negeri 4 menerbitkan buku sesuai
dengan jenis buku yang akan diterbitkan.Pada saat libur akhir
tahun siswa diberi tugas untuk menulis puisi,cerpen atau
artikel

sesuai

perintah
sekolah.Kemudian
sekolah
menyaring
mengedit
sederhana

memilih
dan
secara
hasil

karya siswa.Sudah tiga buku yang sudah diterbitkan yaitu
pertama berupa kumpulan puisi dengan judul “Sekolahku
Istanaku”,kedua berupa kumpulan cerpen dengan judul “
Goresan dalam Biduk”, yang ketiga berupa kumpulan artikel
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dengan judul “ Generasi Milenial “.dan yang ke empat biografi
dengan judul Kisah dibalik Sang juara

Penanda tanganan buku ke tiga SMP Negeri 4 Surabaya oleh
Bapak Ikhsan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya

11.Studi Banding ke sekolah lain
Membawa siswa ke sekolah lain disamping menghilangkan
kejenuhan di sekolah,mereka refresing juga bisa sharing
dengan

sekolah

tujuan

tentang

literasi

di

sekolah

tersebut,sehingga duta literasi bisa mengadopsi kegiatan apa
yang belum ada di sekolah akan diterapakan disesuaikan
dengan karakteristik sekolah.
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Kunjungan ke Perpustakaan SMP Negeri 23 Surabaya

12.Kunjungan ke Perpustakaan Umum Kota Surabaya
Kunjungan duta literasi juga dilakukan ke Perpustakaan
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Umum Kota Surabaya yang

terletak di Jalan Gubernur

Suryo.Kunjungan tersebut dilakukan seminggu sekali sesuai
jadwal yang telah dibuat.
Dari penjelasan diatas,SMP Negeri 4 Surabaya berusaha
semaksimal mungkin untuk meningkatkan minat baca siswa
dengan berbagai cara berliterasi.Adapaun kegiatan-kegiatan
yang

dilakukan

selama

ini

mempunyai

dampak

yang

positif,banyak diantara siswa dimanapun mereka berada
membaca buku,meskipun yang paling banyak dibaca adalah
novel,setidaknya budaya membaca menjadi virus di SMP Negeri
4 Surabaya.
Makin banyaknya pengunjung perpustakaan untuk mencari
buku yang diinginkan dan peminjaman buku juga ada
peningkatan.Akhirnya yang menjadi PR bagi perpustakaan
adalah menyiapkan buku-buku baru yang menjadi incaran
pemustaka termasuk siswa yang suka dengan karya-karya
fiksi.Melalui instagram juga dilakukan promosi kegiatan literasi
dengan ig :dutaliterasi_spenforapw:reading,writing,speaking
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Semoga upaya yang dilakukan SMP Negeri 4 Surabaya terus
berjaya dan bertambah mantap berliterasi juga bisa menjadi
pionir bagi sekolah-sekolah yang lain

“Salam Literasi : Reading, Writing, and Speaking”
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Ketentuan Allah adalah Yang Terbaik untuk Kita

G...u...r...u tanpa terasa telah menjadi deretan huruf yang
menghiasi mahkota keramatku selama lebih dari 30 tahun.
Tepatnya 32 tahun. Yah.. sebentar lagi sambutan masa purna
tugas akan memelukku. Pasti pelukan itu hangat dan melenakan.
Namun aku tidak ingin terlena. Telah berderat huruf dan angka
menghuni daftar hadir pemandu langkah berikutnya.
Sejenak angan ini berkelana mengarungi samudera awangawang. Masih terasa denyut nadiku ketika dosen jurusanku
bertanya “setelah lulus kuliah nanti apa rencana selanjutnya?”.
“Mau kerja di Lipi pak” begitu jawabku saat itu. Ketika itu profesi
guru bukanlah cita-citaku. Bahkan mendaftar di IKIP hanyalah
karena tidak diterima di Universitas negeri favorit di Kota
Surabaya. Meskipun dua orang kakakku telah berprofesi sebagai
guru. Bagiku profesi guru tidaklah menarik. Aku suka bekerja di
laboratorium dan bereksperimen. Oleh sebab itu aku mengambil
jurusan biologi sebagai pilihan.
Pertengahan tahun 1982 aku resmi menjadi mahasiswa IKIP
Negeri Surabaya. Meskipun perguruan tinggi ini bukanlah
perguruan tinggi idaman kala itu,namun masih ada perasaan
senang karena telah membuktikan bahwa aku adalah salah satu
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pemenang dalam persaingan memperebutkan kursi disini. Hari
pertama kuliah dimulai. Ternyata jumlah temanku seangkatan
hanya 19 orang. Total 20 orang bila ditambah dengan diriku.
Menurutku jumlah mahasiswa yang minim ini membuktikan
bahwa aku masuk diperguruan tinggi yang kurang diminati. Ada
sedikit perasaan minder ketika tahu bahwa perguruan tinggi
tempatku menimba ilmu terbukti bukanlah perguruan tinggi yang
diminati. Namun perasaan itu kutepis, karena predikat sarjana
adalah idamanku. Setahun telah berlalu, beberapa temanku
kembali bersaing memperebutkan kursi perguruan tinggi vaforit di
kotaku. Dua orang temanku diterima di Unair. Jadilah jumlah kami
tinggal 18 orang. Sampai tahun terakhir belajar di IKIP kami
bertahan dengan jumlah 15 orang.
Sampailah

ceritaku

diakhir

perjalanan

proses

belajar

diperguruan tinggi. Ada sebuah proses yang tak terlupakan
sepanjang hayat. Setelah wisuda sarjana pada tahun 1987 ada
pengumuman penerimaan guru negeri di kota Surabaya. Waktu
itu ijazah masih belum berada ditangan. Sedangkan salah syarat
pendaftaran adalah ijazah sarjana. Wisudawan seangkatanku
berpikir keras bagaimana caranya agar dapat melengkapi semua
syarat yang diminta. Artinya ijazah yang secara resmi belum
diterimakan dapat diperoleh. Inilah perjuangan yang mengawali
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karirku sebagai guru. Walaupun menjadi guru bukanlah citacitaku, namun aku harus meraihnya demi masa depanku. Singkat
cerita perjuangan kami berhasil. Kami wisudawan tahun 1987
mendapatkan

ijazah

berupa

foto

copy

sebagai

syarat

kelengkapan penerimaan guru negeri, namun ijazah asli belum
diterimakan. Alhamdulillah semua pendaftar dari jurusan Biologi
diterima.
Menapaki jalan berkarir sebagai guru diawali dengan
ditempatkannya diriku di Madura. Tepatnya di SMP Negeri 2
Kamal Kabupaten Bangkalan. Sebuah kota yang tidak asing
bagiku. Karena salah seorang keluargaku ada yang menikah
dengan orang Madura dan tinggal di daerah Kamal juga. Di SMP
Negeri 2 Kamal aku adalah satu-satunya guru IPA dengan mata
pelajaran Biologi. Sedangkan mata pelajaran Fisika masih diajar
oleh guru mata pelajaran Matematika. Pengajar IPA bidang
Biologi sebelum kedatanganku adalah guru mata pelajaran IPS.
Aku mengajar semua kelas. Dari kelas satu hingga kelas tiga.
Ada pengalaman menarik yang masih segar dalam ingatanku
hingga kini berkaitan dengan bahasa Madura yang belum aku
kuasai. Ketika pembagian raport yang diambil oleh walimurid. Ada
seorang wali murid yang menggunakan bahasa Madura ketika
berbicara dengan diriku. “ Nyara” ucap wali murid dihadapanku.
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Sejenak aku bingung karena tidak tahu artinya. Sambil tersipu
aku

hanya

mampu

maknanya. Itulah

menganggukkan

kepala

tanpa

tahu

kata pertama yang perlu aku cari artinya.

Selesai membagi raport bergegas kuhampiri guru senior yang
ada. Ternyata artinya adalah “monggo” dalam bahasa Jawa.
Alhamdulillah tidaklah keliru ketika aku tadi membalas ucapan itu
dengan anggukan kepala. Pelajaran pertama dalam berbahasa
telah aku terima.
Telah satu semester aku mengajar mata pelajaran Biologi
pada semua kelas di SMP Negeri 2 Kamal. Semester berikutnya
aku diberi amanah tambahan untuk mengampu mata pelajaran
keterampilan pertanian. Sebuah tugas yang jauh dari angananganku

karena

ilmu

pertanian

tidak

pernah

kupelajari

diperguruan tinggi, walaupun aku seorang guru Biologi. Memang
ada materi tentang tenaman, namun bukan pertanian. Sangat
minim ilmu yang kumiliki tentang pertanian atau bahkan tidak ada
sama sekali. Aku berfikir keras agar dapat memberikan materi
yang benar. Bukan abal-abal. Alhamdulillah ada kantor Dinas
Pertanian dekat sekolahku. Bergegas aku mendatangi kantor
tersebut. Akhirnya aku buat surat permohonan kerjasama dengan
Dinas Pertanian. Berjalanlah kegiatan keterampilan pertanian di
sekolah pertamaku itu. Sekali merengkuh dayung dua tiga pulau
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terlampaui. Itulah peribahasa yang tepat untuk kegiatanku saat
itu. Bersama petugas dari Dinas Pertanian aku bekerja sekaligus
belajar

bertanam

kangkung

dilahan

pertanian.

Sebuah

pengalaman baru. Murid-muridku senang dengan kegiatan yang
langsung terjun dilapangan tersebut. Mereka antusias mengikuti
semua arahan petugas Dinas Pertanian. Tibalah waktunya
panen.

Panen

kangkung

tentu

menjadi

agenda

yang

menyenangkan. Walaupun hasil penen tidak seberapa, namun
memetik hasil dari kebun sendiri menjadikan kebanggaan
tersendiri. Setelah dimasak kamipun makan bersama dengan
lahapnya.
Pembelajaran berikutnya yang aku dapatkan dari tempat
pengabdian pertamaku adalah lakukan sesuatu dengan benar
sesuai aturan. Ceritanya begini. Suatu hari ada sebuah kelas
yang demo. Mereka memboikot seorang guru dengan alasan
guru tersebut memberi sanksi yang tidak relevan. Guru yang
bersangkutan mendekatiku kemudian menceritakan peristiwa
yang baru dialaminya. Beliau berkata “mengapa kelas tersebut
justru menggugat saya sedangkan sanksi yang saya berikan
sama dengan yang telah diterapkan b. Mas Roro”. Usut punya
usut

ada

perbedaan

latar

belakang

yang

mendasari

dijatuhkannya sanksi pada kelas tersebut. Intinya aku sebagai
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guru telah memberi sanksi pada kelas tersebut dengan alasan
yang relevan sedangkan guru yang lain dengan sanksi yang
sama namun tidak selaras dengan kondisi yang terjadi saat itu.
Banyak

peristiwa

yang

terjadi

yang

memperkaya

pengalamanku saat mengabdi di SMP Negeri 2 Kamal. Banyak
pula hal yang bisa dilakukan untuk membangun masyarakat
disana. Namun kerasnya alam yang membuat aku berpikir untuk
melanjutkan pengabdian ditanah kelahiranku, Surabaya.
Setelah melalui dua setengah tahun mengabdi di SMP
Negeri 2 Kamal,aku lanjutkan langkah pengabdianku di sekolah
berikutnya.
Pada bulan Pebruari tahun 1991 aku mulai menapakkan
kaki untuk melanjutkan pengabdianku pada sekolah berikutnya.
Yaitu di SMP Negeri 4 Surabaya. Sekolah yang mematangkanku
dengan lebih banyak pengalaman berharga.
Tahun pertama di SMP Negeri 4 Surabaya aku diberi tugas
mengajar Biologi dikelas satu dan dua. Bersama dengan temanteman yang saling mendukung kami berusaha mengantarkan
siswa SMP Negeri 4 terbang keangkasa untuk meraih bintang
impiannya.
Mengantarkan

siswa

menjadi

berprestasi

merupakan

sebuah kepuasan dan kebangaan tersendiri. Melalui ektra
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kurikuler KIR (Karya Ilmiah Remaja) aku yang merupakan
kepanjangan

tangan

sekolah

berusaha

sekuat

tenaga

memberikan iklim yang sehat untuk meraih mimpi murid-muridku.
Pernah

suatu

ketika kami harus

pulang

dini

hari

demi

menyelesaikan makalah yang harus dikirim esok hari. Pelajaran
berharganya adalah bekerja keras tanpa mengenal lelah dan
disiplin waktu harus dilakukan agar segala sesuatu berjalan
sesuai rencana yang telah disusun. Bekerjasama dengan
perguruan tinggi menjadi kendaraan yang efektif hingga dapat
mengantarkan murid-muridku sampai dinegeri ginseng Korea.
Mengantarkan siswa mengikuti lomba Nasional dan internasional
juga menjadikan semakin kaya pengalaman yang kumiliki.
Bahkan dengan adanya siswa yang masuk SMA melalui jalur
prestasi karya ilmiah makin memompa semangatku untuk
memfasilitasi muridku agar makin tinggi terbangnya sehingga
mudah meraih bintang impiannya. Dukungan Kepala Sekolah dan
alumni merupakan salah satu penentu lancarnya perjalanan kami.
Sama dengan ketika mengabdi di sekolah yang pertama. Di
SMP Negeri 4 Surabaya aku juga mendapat banyak pengalaman
berharga. Bahkan lebih banyak karena aku mengabdi lebih lama
dari pada di SMP Negeri 2 Kamal. Lebih kurang 30 tahun aku
ditempa di SMP Negeri 4 Surabaya.
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Selain pengalaman mengantarkan siswa meraih mimpinya
dibidang karya ilmiah. Ada beberapa pengalaman berharga yang
membuat aku makin dewasa. Dalam bidang manajerial aku telah
diberi kesempatan membantu Kepala Sekolah menjadi Waka
Humas, Waka Sarana Prasarana dan Waka Kesiswaan. Inilah
pengalaman yang tidak pernah didapatkan dibangku kuliah.
Kesempatan mengikuti lomba yang diamanahkan padaku
juga membuahkan beberapa penghargaan. Penghargaan yang
telah aku dapatkan atas izin Allah adalah pada tahun 2014
meraih juara 2 Karya Ilmiah Guru Jambore UKS th; tahun 2015
meraih juara 3 Guru Prestasi tingkat Kota Surabaya dan 5 besar
olimpiade Sains Guru 2015; tahun 2016 mendapat juara 1 Lomba
Media Pembelajaran pada hari Guru.
Pengalamanku dibidang lingkungan adalah tahun 2010
membimbing siswa hingga meraih juara 1 dalam lomba Kreatifitas
ENVIRO TO JUNIOR HIGH SCHOOL di ITS; tahun 2010-2013
bersama teman sejawat mengantarkan SMPN 4 Surabaya meraih
Adiwiyata Kota sampai Mandiri; tahun 2014 membimbing siswa
hingga meraih juara 1 Karya Ilmiah bidang lingkungan yang
diadakan DLH Kota Surabaya; membina SMAN 13 Surabaya
sampai meraih penghargaan Adiwiyata Nasional; Membina
SMPN 9 Surabaya sampai meraih penghargaan Adiwiyata
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Mandiri;

membina

SMPN

8

Surabaya

sampai

meraih

penghargaan Adiwiyata Nasional.
Satu lagi pengalaman yang tidak terlupakan adalah Allah
memberi aku kesempatan melihat sisi dunia yang lain. Aku diberi
kepercayaan oleh Pemerintah Kota Surabaya menjadi peserta
Delegasi Pendidikan ke Korea pada th 2017.
Empat tahun lagi aku memasuki masa purna tugas. Dalam
waktu yang relatif singkat ini aku ingin bermanfaat bagi sesama.
Walaupun semula aku tidak bercita-cita menjadi guru,namun aku
bersyukur bahw Allah telah memilihkan profesi yang terbaik
untukku. Dunia guru telah mengantarkanku meraih banyak
pengalaman berharga. Alhamdulillah hanya atas izin Allahlah
semua pengalaman baik telah aku alami. Semoga tulisanku
menjadi inspirasi bagi pembaca. Salam sukses.
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