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Tak Ada Dana
Limbah pun Jadi
Guru Ilmu Pengetahuan Alam berkreasi
untuk membuat alat peraga.

bisa dibeli dengan anggran BOS kalau
ke-12 item pembiayaan sudah tertutupi.
Itupun kalau sekolah merasa perlu
membelinya. Pasalnya, selain alat
peraga, anggaran sisa BOS itu kalau ada,
bisa dibelanjakan untuk media
pembelajaran, mesin tik, dan mebel.
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Selain simpel, alat peraga ini juga dikenal
murah meriah. Misalnya, alat peraga
yang menjelaskan cara kerja dan fungsi
mata yang berukuran 60 x 50 sentimeter.
Terbuat dari limbah paralon, toples
plastik, kabel, dan gabus. Biaya yang
dihabiskan tak lebih dari Rp 60 ribu.
Padahal, alat peraga dari bahan serat
kaca dan sejenisnya, harganya atas Rp 1
juta.

air mineral, toples plastik, jirigen, dan
lainnya.

Begitu juga dengan peraga yang
menjelaskan sistem pernapasan. Terbuat
dari kertas karton, potongan gabus, botol
air mineral, dan sedotan. Untuk
menggambarkan, paru-paru sedang
bekerja, dibuatkan dari kabel-kabel yang
dialiri lampu flip-flop. Untuk pompanya
dipakai alat gelembung udara untuk
akuarium.

Memang, alat peraga pelajaran tidak
termasuk dalam barang-barang yang
wajib dibeli dengan dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS). Alat peraga

Menurut Toni Joko, dengan alat ini, siswa
diajak belajar dengan cara praktis, dan
cepat memahami materi yang diajarkan.
Toni Joko menjelaskan, ide pembuatan

Toni Joko Firmanto, di depan alat-alat peraga organ tubuh yang diciptakannya. Sujatmiko

TIGA alat peraga organ tubuh
manusia, terpampang di ruang
laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam
SMP Negeri 1 Trucuk Kabupaten
Bojonegoro, Jawa Timur. Uniknya, alat
yang menjadi penunjang praktikum ini,
dibuat dari bahan limbah seperti botol

Karena harga alat peraga mahal, Menik
mencoba mencari alternatif bahan.
Berawal dari yang sederhana itulah,
Menik menyabet gelar Teacher of The
Year 2011 dari penerbit buku Erlangga,
awal Juli tahun lalu. Ia menyisihkan 20
finalis dari berbagai kota di seluruh
Indonesia.

Karena ketiadaan anggaran itulah
membuat alat peraga pelajaran bukan
hal yang diperhatikan oleh sekolah.
Pintar-pintar guru mata pelajaran saja
untuk membuat kreasi agar bisa
memudahkan dirinya menerangkan
pelajar kepada murid.
Toni Joko Firmanto, 46 tahun, misalnya.
Guru Ilmu Pengetahuan Alam di SMP
Negeri 1 Trucuk inilah pembuat alat
peraga organ tubuh yang tersimpan
di laboratorium sekolah itu. Ia
membuatnya pada Februari 2010 lalu.
Hasil karya alumnus Jurusan Biologi
Universitas Sebelas Maret Surakarta itu,
kini jadi sangat bermanfaat bagi
kelangsungan praktikum mata pelajaran
IPA.
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dijelaskan di papan tulis. Cara kerja
tubuh manusia perlu diperagakan.

Mata pelajaran biologi yang
disampaikan Menik memang mudah
dipahami dan tidak membuat murid
cepat bosan. “Mereka tertarik dan
senang,” ujar dia. Saking senangnya
belajar, Menik terpaksa menelepon
orang tua murid agar menjemput
anak-anaknya. ”Mereka pada nggak
mau pulang. Padahal jam sekolah
sudah selesai.’

alat peraga organ tubuh manusia ini
muncul ketika ia mengikuti program
Decentralized Basic Education yang
didanai lembaga asing dan Departemen
Pendidikan. Dari mengikuti program
yang digelar tahun 2009 ini, kemudian
Toni mengkreasikan metode
pembelajaran siswa-siswa dengan lebih
sederhana. “Saya juga mengajak
beberapa siswa untuk belajar
membuatnya,” imbuh Toni Joko.
Kepala Sekolah SMP Negeri I Trucuk
Bojonegoro Endro Cahyo mengatakan,
alat peraga ini sangat membantu.
Bahkan, sekolah berupaya agar alat
peraga ini bisa dicontoh sekolah-sekolah
lain. Selain karena bisa memberikan
pembelajaran siswa, juga dari segi
pembiayaan lebih terjangkau. Apalagi,
sekolah seperti SMP Negeri 1 Trucuk
yang berada di daerah pinggiran ini.
“Pembelian alat-alat sekolah dan
buku-buku, kerap membebani murid,”
ujarnya.
Inovasi serupa juga dilakukan Menik
Dianastiti, guru kelas dua di Sekolah

Dasar Al Fallah Darussalam, Tropodo,
Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan
memanfaatkan limbah, Menik membuat
alat peraga untuk pelajaran Biologi.
Misalnya, kardus sebagai tubuh manusia,
di dalamnya disusun botol-botol plastik
menggambar lambung dan selang
sebagai usus. Modal Menik membuat alat
peraga ini hanya Rp 25 ribu.
“Barang bekas ini semula dibuang ibu
saya, saya pungut lagi,” ujar
perempuan berusia 28 tahun itu. Menik
memanfaatkan barang bekas sekaligus
mengajari anak didiknya agar tidak
membuang sampah sembarangan.
Beberapa barang bekas, menurut
Menik, bisa didaur ulang untuk
dijadikan aneka rupa kerajinan yang
bermanfaat. ”Kalau masih bisa
digunakan, kenapa mesti dibuang,”
ucapnya.
Menik ingin ingin anak didiknya
gampang mencerna mata pelajaran
yang disampaikan. Dalam pelajaran
biologi, banyak istilah organ tubuh
manusia yang tak cukup hanya

Tinggal di kawasan Kenjeran, Surabaya,
Menik akrab dipanggil Ustadzah Dian.
Hampir semua warga sekitar rumahnya
menyebut guru Menik dengan
ustadzah. Wanita kelahiran Sampang, 9
Mei 1984 ini kesohor lantaran pandai
berinovasi.
Sejatinya Menik tak pernah
mengenyam pendidikan guru. Ia
lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa
Asing Satya Widya Surabaya jurusan
Sastra Inggris. Setelah diwisuda pada
2008, Menik melamar menjadi guru di
SD Al Fallah Darussalam dan langsung
diterima.
Sebelum terjun menjadi guru, pada
2006 Menik terpilih menjadi fasilitator
Decentralized Basic Education. Dia
dipercaya menggarap program
pemberdayaan masyarakat melalui
pendidikan kelompok belajar paket
serta pendidikan pesantren. Tugasnya
memfasilitasi sejumlah pengajar agar
mengembangkan keterampilan sosial
bagi anak-anak. “Ruang lingkup
program itu meliputi Jawa–Bali,”
tuturnya. 
L Sujatmiko | Kukuh S Wibowo
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Estu Pitarto

Melestarikan Aksara Jawa
dengan CD Interaktif
Kendala pengajaran
aksara Jawa di kelas
3 sekolah dasar
menghantarkan Estu
Pitarto menciptakan
CD Interaktif
pembelajaran aksara
Jawa.
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ejumlah kendala dihadapi
murid sekolah dasar saat
belajar aksara Jawa. Misalnya kesulitan dalam menghafalkan aksara Jawa, membacanya, serta menuliskan di papan
tulis. ”Saat saya mencoba menggunakan metode lain dengan menggunakan kartu, juga masih tidak menarik bagi anak-anak,” ungkap Estu
Pitarto, guru SD Islam Al Azhar 14,
Semarang, Jawa Tengah.
Kondisi ini tak membuat Estu patah semangat. Setelah melakukan riset
Estu mendapatkan ide untuk membuat
media pembelajaran aksara Jawa yang
interaktif dan menyenangkan yang diwujudkannya dalam bentuk CD Interaktif. Tekadnya untuk merealisasikan
CD Interaktif ini semakin kuat setelah
tidak menemukan produk sejenis saat
mencarinya berkeliling di toko-toko di
kota Semarang.
Awalnya Estu mengalami kesulitan untuk mewujudkan aplikasi yang
menjadi angan-angannya tersebut.
Apalagi dirinya hanyalah seorang
guru biasa, bukan seorang programmer. Ia juga tidak memiliki latar belakang di bidang teknologi informasi

atau komputer.
Kondisi ini tidak membuat Estu
putus asa. Dia terus berusaha mengembangkan aplikasi yang diinginkannya agar bisa sempurna. “Saya
kemudian secara otodidak mencari
tutorial pembuatan aplikasi tersebut
di internet. Selain itu saya juga bertanya kepada rekan-rekan yang menguasai pembuatan aplikasi. Setelah
berlatih keras, saya kemudian bisa
membuat program seperti yang saya
inginkan,” ujar Estu.
Media pembelajaran yang menyenangkan tersebut akhirnya diwujudkan dalam bentuk CD Interaktif
dengan judul “Ayo, Sinau Aksara
Jawa!”, yang dapat dijalankan melalui perangkat komputer. Estu memilih perangkat komputer karena memiliki kemampuan untuk menampilkan media pembelajaran secara audio
dan visual. Hal ini sejalan dengan

tipologi belajar anak yang membutuhkan unsur audio, visual dan kinestetik. Dengan bentuk CD aplikasi
tersebut, bisa ditambahkan musik
sekaligus cerita awal mula adanya
aksara Jawa.
Estu menjelaskan, media pembelajaran aksara Jawa tersebut disajikan melalui permainan puzzle,
sehingga anak bisa merasakan belajar sambil bermain sekaligus memperkuat memori dengan mengulangulang. “Dengan demikian mereka
lebih mudah untuk menyerap materi
yang diajarkan melalui CD Interaktif
tersebut,” ujar Estu.
Melalui
media
pembelajaran
aksara Jawa interaktif ini, anak-anak
bisa belajar secara mandiri sehingga
tidak perlu kehadiran seorang guru.
Posisi guru telah diwakili oleh suarasuara dan tampilan yang ada dalam
CD Interaktif tersebut.

Media pembelajaran interaktif
yang awal mulanya dibuat pada tahun
2008 ini kemudian direproduksi
dan disempurnakan kekurangankekurangannya untuk diikutkan
dalam National Innovative Teachers
Competition 2011 (NITC 2011).
Ajang ini merupakan program kerja
sama antara Microsoft Indonesia
dan Badan Pengembangan SDM
Pendidikan dan Penjaminan Mutu
Pendidikan, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Para guru dari seluruh Indonesia
ditantang untuk membuat materimateri pendidikan inovatif berbasis
TIK (teknologi, informasi, komputer),
menggabungkan riset aksi untuk
membuat praktek-praktek terbaik
yang bisa dinikmati para pelajar dan
bermanfaat bagi program pengajaran. Ada empat kategori yang dilombakan, yaitu: Most Creative, Most
Innovative, Most Original, dan Most
Edutaining. Elemen kunci dari kompetisi ini bukanlah kemampuan TIK,
tetapi kemampuan inovasi para guru.
Akhir bulan Januari 2012 lalu, Estu
Pitarto berkat karyanya CD Interaktif
berjudul “Ayo, Sinau Aksara Jawa!”
menjadi salah satu pemenang ajang ini
untuk kategori Most Innovative.
Berkat kemenangannya tersebut,
Estu terpilih untuk ikut berpartisipasi
dalam Microsoft Partners in Learning
Asia PaciÀc Forum 2012 di Auckland,

New Zealand, 20-22 Maret 2012 lalu.
Dalam forum tersebut,
guru-guru
dari 22 negara di wilayah Asia PasiÀk
berkumpul dan berbagi teknik-teknik
pengajaran inovatif berbasis TIK. Diharapkan dari ajang ini tercipta hubungan dan kolaborasi antar sesama guru
dari berbagai negara di Asia PasiÀk.
“Saya sangat mensyukuri kemenangan ini, karena kemenangan
tersebut bukan hanya berkat diri saya
sendiri saja, namun juga berkat berbagi ilmu dengan rekan-rekan guru
yang lain,” ujar Estu dengan bangga.
Ia cukup bijak menyikapi kemenangan
ini karena menurutnya, sesuai dengan ÀlosoÀ IGI (Ikatan Guru Indonesia), yaitu sharing and growing together, bersama-sama untuk berbagi
ilmu yang dimiliki. Dengan demikian,
kemenangan di National Innovative
Teachers Competition 2011 adalah
kemenangan dirinya beserta seluruh
rekan-rekannya.
Estu juga berharap dengan kemenangan di ajang NITC 2011 tingkat
nasional ini, aksara Jawa lebih mudah dan semakin banyak dikenal oleh
masyarakat luas, serta bisa memancing aksara-aksara daerah lain untuk
bisa diangkat sebagai muatan lokal
pada kurikulum di tiap daerah.
Dengan
keikutsertaannya
di
Microsoft Partners in Learning Asia
PaciÀc Forum 2012 di Auckland, New
Zealand, Estu ingin mengenalkan

aksara Jawa itu ke dunia luar,
sehingga aksara Jawa akan mendunia.
Apalagi, seperti diungkapkan dalam
Kongres Bahasa Jawa V tahun 2011
di Surabaya, UNESCO saat ini
sedang mengajukan aksara Jawa
untuk dimasukkan sebagai font
default di komputer. “Jadi jika aksara
Jawa sudah masuk dalam font default
komputer, artinya aksara Jawa akan
mendunia,” ungkap Estu.
Selain itu Estu bisa bertemu dengan rekan-rekan guru dari berbagai
negara. “Saya berbagi pengalaman
dalam hal belajar mengajar, dan bisa
memiliki wacana baru tentang pengajaran di negara masing-masing peserta, yang nantinya bisa saya bagikan juga kepada rekan-rekan guru
di Indonesia, sehingga pengajaran
di Indonesia bisa menjadi lebih baik
lagi,” ungkap Estu.
Ditegaskan oleh Estu, aksara
Jawa merupakan salah satu budaya
daerah, dan budaya daerah adalah
bagian dari kebudayaan nasional.
“Oleh karena itu, mengajarkan
dan mempelajari budaya daerah
adalah upaya kita untuk turut serta
melestarikan kebudayaan nasional,”
ungkap Estu.

Lisensi Akademik Microsoft
Terkait dunia pendidikan, Microsoft
juga mempersembahkan perangkat
terbaik Microsoft dengan harga yang
sangat terjangkau bagi Institusi pendidikan, pengajar, staf dan siswa,
yaitu melalui Lisensi Akademik
Microsoft. Ini adalah perangkat lunak yang memperkaya keterampilan
para pendidik dan siswa untuk melakukan yang terbaik dalam berinteraksi, berkolaborasi dan belajar. Lisensi akademik Microsoft tersedia dalam 2 (dua) pilihan yaitu Lisensi Berlangganan dan Lisensi Beli Putus.
Untuk institusi pendidikan yang
tertarik, b i s a m e n g h u b u n g i
c a l l c e n t e r Microsoft di Telp
021 – 49050EDU (021 – 49050338),
SMS 0821 9100 9100 dengan format
MICROSOFT(spasi)INFO#nama
sekolah#kota, contoh: MICROSOFT
INFO#SMA 38#Sumedang dan Email:
mseduindonesia@microsoft.com serta
Web: http://edu.microsoft.co.id. z
INFORIAL
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PROFESI
konten atau isi pesan, maupun konteks
produknya.
Lahirnya berbagai peluang di dunia
digital tidak lepas dari pertumbuhan
pengguna internet yang demikian
pesat. Ketika semakin banyak orang
menggunakan internet, semakin
banyak pula hal yang bisa dihasilkan
dan dimanfaatkan. Orang dari tempat
yang berjauhan saling terhubung untuk
berbisnis dan bekerja sama.
Lantas apakah masih ada ruang yang
tersisa untuk pemain lokal? Bagaimana
pemain lokal dapat berkontribusi dalam
'kue' industri yang besar ini? Alih-alih
puas hanya dengan menjadi konsumen,
kita harus mengubah pola pikir menjadi
produsen. Jika pola pikir ini sudah
ditanamkan, langkah berikutnya adalah
memikirkan apa yang bisa kita ciptakan.
“Ada baiknya proses ini dimulai dengan
melakukan pengamatan atas berbagai
situasi yang terjadi di sekitar kita,”
kata Yansen Kamto, Executive Director
IDBYTE. Idealnya, kita menjadi produsen
yang mampu menghasilkan temuan yang
bisa menjadi solusi atas segala masalah
yang muncul di sekitar kita. Masalah
diubah menjadi solusi, kekurangan
diubah menjadi kelebihan.
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Pengusaha Digital
Kaya Raya dengan Bisnis di Ranah Daring
SIAPA bilang teknologi tak dapat
dijadikan lumbung pendapatan? Internet
dan media digital kini mulai dilirik
sebagai media alternatif melakukan
kegiatan usaha, pemasaran, maupun
komunikasi. Inilah yang menjadi katup
pembuka lahirnya peluang maupun
kesempatan kerja bagi para pelaku
industri terkait.
Saat ini, digital sudah menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari kehidupan
sehari-hari. Semakin lama kita semakin
tergantung pada berbagai teknologi yang

memudahkan hidup. Smartphone, PC,
notebook, tablet sudah menjadi bendabenda yang tidak bisa kita tinggalkan.
Kita bekerja, menjalin relasi, dan
bersosialisasi dengan bantuan teknologi
tersebut.
Walhasil, perkembangan industri
digital di Indonesia pun riuh rendah
dengan sambutan para pelakunya.
Perkembangan ini memunculkan
berbagai peluang yang sangat
menjanjikan. Banyak pemain asing
telah masuk dan lebih banyak lagi

sedang mencoba untuk masuk. Apalagi,
yang paling mengikuti perkembangan
industri ini kebanyakan anak-anak
muda. Di tangah generasi muda ini,
wirausaha dalam bidang yang tergolong
industri kreatif senantiasa hidup dan
berkembang.
Pesatnya industri digital ini diakui
banyak kalangan. Banyak pula yang
memprediksi industri ini tumbuh
sebesar 100 persen dari pertengahan
April hingga akhir 2011. Hal ini terkait
dengan seberapa besar akses Internet,

"Think global, act local",
menurutnya, merupakan
istilah yang tepat untuk
menggambarkan
strategi seperti
apa yang harus
kita jalankan.
Pemahaman
akan
wawasan

lokal adalah senjata utama dalam
memulai bisnis apapun. Dengan begitu,
sebagai pemain lokal kita memiliki
keuntungan tersendiri yang tidak
dimiliki pemain luar. Intinya bagaimana
menciptakan konten yang sesuai
dengan konteks lokal, lalu merumuskan
bagaimana konten ini bisa memiliki nilai
serta konteks yang relevan bagi para
pengguna yang sedemikian besar.

semakin yakin bidang ini menjanjikan
sekaligus membuat dia ketagihan. Ia
memanfaatkannya untuk kepentingan
bisnis sampai beragam forum
sosial. Lajang asal Yogyakarta ini adalah
pemilik lebih dari tiga perusahaan
yang berbasis teknologi informasi.
Pengguna jasa usahanya puluhan ribu
orang, sedangkan jangkauan bisnisnya
internasional.

“Ciptakan produk dengan konten yang
sesuai dengan kebutuhan pengguna
lokal. Berikan kreasi terbaik yang relevan
dengan kondisi lokal demi kemajuan
industri digital di tanah air,” katanya
lagi. Karena itu, bisnis digital sedang
menjamur di Indonesia. Beragam
perusahaan start-up pun bermunculan.
Tapi tahukah Anda bahwa perintisperintis usaha yang menggerakkan
industri kreatif digital ini tidak selalu
orang-orang yang berlatar belakang
teknologi informasi (TI).

Salah satu bisnis Ollie yang tengah
menjadi perhatian orang adalah self
publishing (penerbit mandiri) online
Nulisbuku.com. Ia menawarkan
kesempatan kepada para penulis untuk
meraih mimpi dengan cara mudah. Sejak
8 Oktober 2010 hingga kini, sekitar 700
buku telah diterbitkan nulisbuku.com.

Tengoklah Nuniek Tirta
Ardianto. Sebagai orang yang tak
punya background TI, Nuniek Tirta
Ardianto tetap percaya diri menjalankan
usaha online-nya HamilCantik.com.
Ibu dua anak ini, selain mengurusi
bisnis digitalnya sendiri, juga menjadi
community manager Fimela.com, portal
gaya hidup untuk kaum perempuan.
Tidak hanya itu, Nuniek merupakan
salah satu inisiator komunitas
#StartUpLokal yang mengajak para
penggiat startup untuk saling
berbagi pengalaman dan jaringan.
Dialah yang aktif mengurus
pertemuan komunitas ini yang
dilakukan rutin setiap bulan. Ia dan
suaminya Natali Ardianto, mengggagas
Project Eden. Saat ini, Project Eden telah
berjalan, tengah membangun
fasilitas hackerspace di
kawasan Menteng, dan
mulai merekrut tim start-up
untuk mengikuti program
inkubator bisnis.
Salah satu pelaku usaha digital
lainnya adalah Aulia Halimatussadiah
atau yang akrab disapa Ollie. Beberapa
jenis usaha berbasis teknologi digital
telah didirikannya, antara lain toko
buku online Kutukutubuku, publisher on
demand Nulisbuku.com, dan Tempalabs.
Penulis 20 buku berusia 28 tahun ini
tergolong sukses sebagai enterpreneur
digital.
Setelah mendalami teknologi
informasi sejak remaja, Ollie

Pada situs jejaring sosial twitter,
nulisbuku.com menjelma menjadi
komunitas para penulis dengan akun
@nulisbuku. Pengikut akun tersebut
11.503 orang dan beberapa kali mereka
menggelar pertemuan, saling bertukar
pikiran mengenai penulisan.
Ollie mengistilahkan nulisbuku.com
sebagai mitra penulis yang tak ingin
repot menghadapi prosedur penerbit
arus utama. Penulis dapat memasarkan
secara online tanpa harus menghadapi
risiko penolakan dan mencetaknya
jika ada konsumen yang berminat.
”Istilahnya, buku dicetak kalau ada
yang beli. Kami membagi keuntungan
60 persen untuk penulis dan 40 persen
untuk nulisbuku.com. Adapun hak cipta
tetap di tangan penulis,” katanya.
Nyatanya, terobosan ini mendapat
respons positif. Penulis yang
menerbitkan bukunya berasal dari
beragam lapisan masyarakat, mulai dari
mereka yang berumur 10 tahun sampai
71 tahun. ”Ini bukan lagi persoalan bisnis
buku, melainkan sarana merangsang
orang menjadi penulis dengan mudah.
Boleh dibilang, ini semacam pintu awal
atau batu loncatan menulis buku,” tutur
Ollie.
Dia memimpikan setiap siswa sekolah
di Indonesia dapat menulis satu buku.
Setidaknya mereka terbiasa dengan
tradisi menulis sejak duduk bangku
SD sampai SMA. Melalui nulisbuku.
com, Ollie dan rekan-rekan ingin
menjembatani penulis meraih mimpi
mereka. Tekadnya ini beralasan karena
banyak anak muda yang tak percaya diri
menulis buku. Jadi, siapa bilang menjadi
miliyuner di kancah digital itu sulit? 
Qusyaini Hasan
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FILM

John Carter
Genre: aksi
Sutradara: Andrew Stanton
Penulis: Andrew Stanton, Mark Andrews, Michael
Chabon, Edgar Rice Burroughs
Pemain: Taylor Kitsch, Lynn Collins, Willem Dafoe,
Samantha Morton

Gone
Genre: Drama thriller
Sutradara: Heitor Dhalia
Penulis: Allison Burnet
Pemain: Amanda Seyfried, Daniel Sunjata,
Jennifer Carpenter, Sebastian Stan, Wes Bentley
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PERISTIWA penculikan dua
tahun lalu mengubah hidup
Jill Parrish. Gadis muda itu selalu
dicekam ketakutan. Mimpi buruk
saat si penculik melemparkan
tubuhnya ke sebuah sumur tua
di tengah hutan dengan tangan
dan kaki terikat serta mulut
dilakban terus menghantuinya.
Jill, yang berhasil melarikan
diri, selalu merasa ada orang

yang mengintainya. Apalagi
dia tak pernah melihat wajah
penculiknya yang masih
berkeliaran itu. Kecemasan
Jill makin menjadi-jadi ketika
saudara perempuannya, Molly,
menghilang dari rumah. Pelayan
di sebuah kedai kopi kecil itu
yakin Molly diculik orang yang
sama. Sayang, tak ada yang
mempercayai ceritanya. 

FILM yang diangkat dari novel
klasik fiksi ilmiah A Princess of
Mars karya Edgar Rice Burroughs
ini bercerita tentang seorang
mantan kapten militer John
Carter (Taylor Kitsch), yang
tinggal di wilayah Barsoom,
Mars. Ia enggan terlibat dalam
perang antar-penghuni planet,
termasuk dengan Tars Tarkas

(Willem Dafoe) dan Putri Dejah
Thoris (Lynn Collins) yang
menawan. Dalam dunia yang
tengah berada di ambang
kehancuran, Carter menemukan
kembali sisi kemanusiaannya
ketika ia menyadari
kelangsungan hidup Barsoom
dan masyarakatnya terletak di
tangannya. 

Sampai Ujung Dunia
Genre: drama.
Sutradara: Monty Tiwa.
Pemain: Renata Kusmanto, Dwi Sasono, Gading Marten, Roy Marten,
Chintami Atmanagara, Sudjiwo Tedjo, Tutie Kirana.

GILANG, Daud, dan Anissa
bersahabat sejak kecil. Mereka
berasal dari keluarga dengan
latar belakang yang berbeda.
Satu cita-cita Anissa yang
dijanjikan untuk dipenuhi oleh
kedua "kakak"-nya adalah ingin
berkeliling dunia. Ketika
beranjak remaja, Daud dan
Gilang mulai menyadari bahwa
perasaan sayang mereka
kepada Anissa telah berubah
menjadi cinta yang mendalam.

HUGO

Battleship
Genre: Aksi
Sutradara: Peter Berg
Penulis: Erich Hoeber, Jon Hoeber
Pemain: Alexander Skarsgård, Brooklyn Decker, Liam
Neeson, Rihanna

FILM fiksi ilmiah yang
bercerita tentang perang laut ini
dibuat berdasarkan game
dengan nama serupa.
Dikisahkan, sebuah armada
angkatan laut internasional di
Pearl Harbor, USS John Paul
Jones menyaksikan kemunculan
benda aneh di laut lepas. Benda
yang tak terdeteksi radar ini
memang aneh, dan terpaksa

awak kapal diturunkan untuk
melihat dari dekat benda aneh
ini. Tak disangka, benda aneh ini
ternyata kapal dari luar bumi
yang sedang berusaha
membangun sumber tenaga di
laut lepas. Awak kapal pun
terlibat dalam pertempuran
dengan ras alien, yang
kemudian dikenal sebagai The
Regents. 

TAK ada yang tahu bahwa
selama ini Hugo Cabret dan
ayahnya (Jude Law) tinggal di
relung-relung di balik dinding
stasiun kereta api Kota Paris.
Situasi memburuk setelah sang
ayah tiba-tiba menghilang. Ayah
Hugo meninggalkan banyak
barang aneh, termasuk robot

Keduanya menyatakan cinta
kepada sang gadis di saat yang
hampir bersamaan. Anissa,
yang mencintai kedua
sahabatnya itu, bingung. Ia
tidak mau pertemanan mereka
retak. Untuk menyelamatkan
persahabatan tersebut. Anissa
mengajukan syarat:
barangsiapa yang bisa pertama
kali mengajaknya berkeliling
dunia, akan diterima sebagai
kekasihnya. 
Genre: drama petualangan.
Penulis: John Logan, Brian Selznick.
Pemain: Asa Butterfield, Chloë Grace Moretz,
Christopher Lee, Jude Law.

yang sepertinya tidak
bisa berfungsi dengan
baik. Sambil berusaha
menghidupi dirinya
sendiri, Hugo mulai
mencoba mengumpulkan
beberapa petunjuk untuk
mengungkap misteri yang
diwariskan kepadanya
ini. Yang jelas, itu bukan usaha
mudah karena Hugo juga harus
tetap merahasiakan tempat
selama ini ia tinggal. Hugo mulai
menemui titik terang saat ia
bertemu dengan Isabelle. Entah
kenapa, sepertinya Isabelle
adalah bagian dari misteri
tersebut. 
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The Woman
in Black
Genre: horor
Sutradara: James Watkins
Penulis: Susan Hills, John Goldman
Pemain: Daniel Radcliffe, Janet McTeer, Ciarán Hinds, Sophie Stuckey

INILAH film pertama Daniel
Radcliffe setelah Harry Potter.
Diadaptasi dari novel berjudul
sama karya Susan Hill (1983),
film ini mengambil latar pada
1800-an. Kisahnya berpusat pada
karakter Arthur Kipps yang masih
mengalami trauma setelah
kehilangan istrinya pada saat
melahirkan anak semata wayang
mereka, Joseph. Sebagai
seorang pengacara, Kipps
mendapat tugas dari firma

tempatnya bekerja untuk
mengurus surat-surat sebuah
rumah dan tanah milik mendiang
bangsawan Alice Drablow, Eel
Marsh House, agar dapat segera
dijual. Sayangnya, penduduk
setempat menolak kehadiran
Kipps di desa tersebut. Saat
berada di Eel Marsh House,
Kipps mengalami serangkaian
kejadian aneh: mendengar
bunyi-bunyian dan melihat sosok
wanita berbaju hitam. 

INDONESIA KINI

OTOMOTIF
lembar saham. Transaksi pembelian
saham Garuda dari tiga perusahaan
sekuritas itu difasilitasi oleh Credit Suisse
Securities Indonesia. Nilai seluruh saham
yang diborong CT mencapai Rp 1,53
triliun.

Penjualan Mobil Mewah Melesat
tertinggi pada tahun ini dengan
total mencapai 1.853 unit.
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SEJUMLAH mobil mewah
mencatatkan hasil penjualan yang
gemilang di awal tahun. Tak hanya
mobil buatan Jepang, mobil pabrikan
dari Amerika Serikat dan Jerman juga
menangguk untung dalam
penjualannya. Seperti New Honda
CR-V, sejak diluncurkan pada 26 April
2012 lalu, V mencatat penjualan

Menurut Marketing and
Aftersales Service Director
PT Honda Prospect Motor,
Jonfis Fandy, New Honda CR-V
menjadi penyumbang terbesar
terhadap total penjualan
Honda pada April 2012. "Total
ANTARA/HO-Andi
penjualan sebanyak 2.727 unit
sejak Januari sampai April
2012," kata Jonfis.
Selain New Honda CR-V, Honda Jazz
juga mencatat angka penjualan yang
cukup baik selama April 2012, yaitu
mencapai 1.461 unit. Berikutnya
All New Honda Odyssey berhasil
terjual 79 unit. Secara keseluruhan,

kata Jonfis, Honda mencatat total
penjualan sebesar 3.732 unit pada
April 2012.
TEMPO/ Arie Basuki

Dari Amerika Serikat dilaporkan,
Daimler AG Mercedes-Benz kembali
memimpin pasar mobil mewah di
negeri tersebut. Penjualan MercedesBenz pada April naik 24 persen
sekaligus mengalahkan juara bertahan
tahun lalu BMW. Menurut Automorive
News, penjualan Mercedes-Benz naik
22.336 unit pada tahun lalu sedangkan
BMW 21.062 unit atau naik 12 persen.
Adapun penjualan Toyota Motor Corp
Lexus turun 0,1 persen menjadi 17.551
unit. Penjualan Lexus naik 2,6 persen
menjadi 66.647 unit selama empat
bulan pertama pada tahun ini. 

BUMN

Jasa
Marga
Tambah
600
Petugas
Tol
MENTERI BUMN Dahlan Iskan
mengaku gembira dengan terobosan PT
Jasa Marga Tbk dalam mengelola jalan
tol. Saat ini, perusahaan ini menambah
sebanyak 600 orang petugas loket jalan
tol sebagai salah satu upaya mengatasi
kemacetan di gerbang tol. "Penambahan
itu mulai 1 Mei 2012. Bagus, ini untuk
mengatasi kemacetan," kata Dahlan akhir
April lalu.

Menurut dia, petugas jalan tol yang
baru direkrut diupayakan bekerja
dengan sistem jemput bola. Artinya,
mereka mendatangi langsung beberapa
kendaraan yang mengantre di gerbang
tol dalam kota maupun lingkar luar
Jakarta. Pola sangat efektif diterapkan
ketika pada jam sibuk pagi dan sore.
Soal penyebaran tambahan petugas,
Jasa Marga yang mengatur dengan
prioritas gerbang tol paling padat.
Terobosan lainnya adalah penjualan

kartu tol sebagai alat
pembayaran. Kartu ini
diyakini mempercepat
proses transaksi dan
memperkecil peluang
korupsi. Antara
konsumen dengan
TEMPO/Eko Siswono Toyudho
petugas gerbang tidak
lagi melakukan transaksi menggunakan
uang tunai.
Pengusaha Ciputra pernah
mengutarakan, tingkat kebocoran
pembayaran jalan tol cukup
tinggi, yaitu sekitar 20 persen. Bos
perusahaan properti yang pernah
terjun di mengelola jalan tol itu
mengaku merasakan betul adanya
kebocoran tersebut. ”Karena itu,
dengan kartu tol kecurangan itu bisa
dihindari,” ujar Ciputra beberapa
waktu lalu.

SAHAM

PENGUSAHA nasional Chairul
Tanjung, membeli 10,28 persen saham
PT Garuda Indonesia Tbk dengan harga
tawaran tertinggi Rp 620 per lembar.
"CT (singkatan dari Chairul Tanjung)
resmi menguasai 10,88 persen atau
sekitar 2,47 miliar saham Garuda
Indonesia yang sebelumnya dimiliki
tiga perusahaan sekuritas,” kata

Direktur Morgan Stanley Oki
Ramadhana, akhir April lalu.
CT memborong seluruh saham Garuda
yang ditawarkan tiga perusahaan
sekuritas yaitu PT Mandiri Sekuritas
sebanyak 400 juta lembar, PT Bahana
Securities, sekitar 900 juta lembar, dan
PT Danareksa Sekuritas sekitar 900 juta

KOMUNIKA #7

ENERGI

PLN Pangkas
Penggunaan BBM
di Jawa-Bali
PT PLN (Persero) akan
mengurangi penggunaan bahan bakar
minyak untuk pembangkit listrik di
Jawa-Bali. Sampai akhir tahun
ditargetkan penggunaan bahan bakar
minyak tinggal 5,6 persen dari total
energi yang digunakan PLN. “Jumlah ini
turun dibanding penggunaan BBM tahun
lalu sebesar 14,7 persen,” ujar Direktur
Operasi PLN Jawa-Bali, Ngurah Adnyana,
akhir April lalu.
Tahun lalu, total penggunaan BBM
untuk pembangkit di Jawa-Bali
mencapai 5,4 juta kiloliter. Pengurangan
ini diperkirakan akan menghemat
penggunaan BBM sampai 3,4 juta
kiloliter. Menurut Ngurah, target
penurunan penggunaan BBM bisa

CT masuk membeli saham Garuda
melalui anak usahanya CT Corporation,
PT Trans Airways. Ia menyisihkan
empat calon investor yang juga dari
kalangan pengusaha nasional yaitu
Sandiaga Uno (Saratoga Capital),
Rahmat Gobel (Panasonic Gobel),
Aburizal Bakrie (Bakrie Group), dan
Hari Tanoesodibjo (MNC Corporation).
Komposisi kepemilikan saham Garuda
Indonesia adalah pemerintah Republik
Indonesia sebesar 69,14 persen, PT
Angkasa Pura II (1,78 persen), PT
Angkasa Pura I (1,1 persen), dan publik
(27,98 persen). 

dicapai jika
pasokan gas
dari terminal
penerima
LNG (floating
storage and
regasification unit/
FSRU) berjalan.
“Nantinya,
BBM akan lebih
banyak dipakai
untuk Bali, karena di sana tidak ada
pembangkit. Tapi di Pulau Jawa sudah
tidak pakai BBM lagi.”
Anggota Dewan Energi, Herman Darnel
Ibrahim, menyatakan penyelesaian
proyek pembangkit listrik tenaga uap
dan pembangkit listrik tenaga gas akan

menghemat penggunaan BBM. Pada
tahun lalu seluruh pembangkit PLN di
Indonesia menghabiskan BBM sebanyak
10,7 juta kiloliter. Pengurangan
penggunaan BBM untuk pembangkit
bisa menghemat sampai 30 persen.
“Harga minyak itu Rp 10 ribu per liter,
totalnya menghabiskan Rp 100 triliun.”
Sedangkan batu
bara hanya Rp
3.000 per liter
ekuivalen. “Jika
diganti dengan
batu bara
sebanyak 6 juta
kiloliter, PLN
menghemat hingga
Rp 60 triliun,” kata
TEMPO/ Arie Basuki
Herman. Begitu
juga dengan gas. Herman mengatakan 1
MMBTU (million metric British thermal
units/ukuran satuan gas dalam juta
metrik thermal) gas setara dengan 26
liter minyak. Harga 26 liter minyak
adalah Rp 260 ribu atau setara dengan
US$ 30. 
TEMPO | ANTARA
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INOVASI

Menghemat Bensin
dengan Air
Alat ini mampu menekan
emisi gas buang karbon
monoksida dan karbon
dioksida yang berbahaya
bagi lingkungan hingga
50 persen.

mesin kendaraan bermotor dengan
memanfaatkan air.
Djoko Sungkono, Kepala Laboratorium
Teknik Pembakaran dan Bahan Bakar
di Institut Teknologi Sepuluh
Nopember (ITS) Surabaya, misalnya.
Dia menemukan teknologi pengubah
air menjadi gas. Meski motor yang
memakai teknologi ini masih
menggunakan bensin, tapi bisa
dihemat hingga lebih dari 30 persen.
"Saya sudah menelitinya sejak 2007,
bahkan saya mulai memakainya sejak
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2009. Alhamdulillah, alat Hydrogen
Booster yang mengalihkan air ke gas itu
mampu menghemat solar atau bensin
hingga 36 persen," katanya kepada
Antara di Surabaya, awal April lalu.
Teknologi temuan Djoko sama dengan
yang dikembangkan oleh mahasiswa dan

Sementara itu produk buatan
Universitas Nasional, Eco Power
Booster sudah mulai dipasarkan. Harga
jual perangkat ini bervariasi mulai dari
Rp 1 juta untuk sepeda motor hingga
Rp 3 juta untuk kendaraan roda empat.
Pihak Unas bekerja sama dengan Badan
Kejuruan Mesin Persatuan Insinyur
Indonesia guna membantu mendorong
pemasaran dan pengembangan produk
ini.

dosen Diploma Tiga Fakultas Teknik dan
Sains Universitas Nasional, Jakarta yang
dinamai Eco Power Booster. Keduanya
memakai prinsip mengelektrolisis air
(H20) menjadi gas hidrogen (H) dan
oksigen (O) atau dikenal dengan istilah
gas HHO oleh karena itulah alat ini
disebut juga generator atau pembangkit
HHO.

Eco Power Booster dipasang pada
kendaraan bermotor. Alat ini bekerja
memanfaatkan energi air untuk
membangkitkan energi listrik yang
dibantu dengan perangkat dry cell.
Penggunaan alat ini mampu
mengurangi konsumsi bahan bakar
kendaraan antara 20 hingga 70 persen.
Alat ini juga mampu menekan emisi gas
buang karbon monoksida dan karbon
dioksida yang berbahaya bagi
lingkungan hingga 50 persen.

Gas hidrogen (H2) adalah gas yang sangat
mudah terbakar. Sehingga jika H2
tersebut disalurkan ke dalam ruang
pembakaran akan memasok energi yang
besar untuk mobil. Air yang digunakan
adalah air murni hasil penyulingan yang
menggunakan membran atau air yang
tidak mengandung mineral.
Teknologi HHO ini adalah teknologi
berkode sumber terbuka (open source)
sehingga siapa saja bisa
engembangkannya tanpa terhalang
paten. Kisah penemuan HHO di mulai
pada 1974 ketika Yull Brown, teknisi di
laboratorium di Sydney, Australia itu
berhasil mengekstraksi gas-gas
oksihidrogen, yakni campuran gas
hidrogen dan oksigen. Yull Brown lantas
mematenkan gas ini dengan namanya:
gas Brown, yang diklaimnya bisa sebagai
bahan bakar mesin dengan pembakaran
internal.

RENCANA pemerintah
membatasi pemakaian bahan bakar
minyak bersubsidi dengan
mengalihkannya ke pemakaian
Pertamax ke atas telah mendorong
banyak kalangan berinovasi. Salah
satunya, dengan membuat teknologi
penghematan konsumsi bensin pada

yang harganya Rp 800 ribu per unit itu
belum diproduksi secara massal dan
masih dipakai di lingkungan internal ITS.

Setelah penemuan Yull Brown itu
beberapa penemuan penting tentang
bahan bakar air ini bermunculan. Yang
paling fenomenal adalah temuan Stanley
Meyer dari Amerika Serikat yang berhasil
menyempurnakan proses elektrolisis air.
Oleh Stanley gas hasil elektrolisis itu
dipakai untuk menjalankan mobilnya,

tanpa tangki hidrogen dan tanpa bahan
bakar fosil. Hasilnya, pada 1995 mobil
VW Kodok miliknya berhasil berjalan
sejauh 160 kilometer hanya dengan
menggunakan tiga liter air.
Stanley menolak tawaran miliaran dolar
dari perusahaan minyak karena dia
bertekad memberikan penelitian ini bagi
masyarakat. Malam 21 maret 1998, pada
usia 57 tahun, selesai makan malam,
Stanley meninggal di parkiran restoran
di Grove City Ohio. Sebelum meninggal,
Stanley Meyer berteriak kesakitan sambil
memegangi perutnya, “Aku diracun”,
katanya.
Setelah kematian Meyer inilah, teknologi
elektrolisis air menjadi gas HHO yang
dapat langsung digunakan sebagai bahan
bakar tanpa memerlukan tangki

hidrogen ini berkembang di berbagai
belahan dunia dan menjadi teknologi
open source.
Di ITS, kata guru besar Fakultas
Teknologi Industri ITS itu, teknologi
water to gas yang dirisetnya sudah
memasuki generasi ke-16. Riset itu akan
terus dikembangkan, baik konsep
maupun alatnya. "Alat HHO yang ada
saat ini berupa tabung air murni
berukuran 15x20 sentimeter. Satu
sentimeter kubik air murni akan habis
untuk jarak 70 kilometer," kata Djoko.
Herman Sasongko, mantan Kepala
Jurusan Teknik Mesin FTI ITS
menegaskan bahwa dirinya sudah
mencoba alat HHO buatan Djoko. Saat uji
coba , penghematan bahan bakar masih
30 persen. Menurut Djoko, alat HHO

"Dengan alat ini untuk satu liter bensin
yang biasanya untuk 10 kilometer, kini
bisa 20 kilometer," kata Dekan Fakultas
Teknik dan Sains Unas, Ajat Sudrajat.
Alat ini juga aman, karena Eco Power
Booster hanya akan menyala kalau
mesin dalam posisi On.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya
Manusia mendiang Widjajono
Partowidagdo rupanya juga tertarik
dan bangga memasang alat tersebut
untuk kendaraan pribadinya. "Menurut
saya, krisis itu adalah ibu dari sebuah
penemuan. Kenaikan harga BBM
mendorong anak bangsa untuk berpikir
hingga tercipta temuan-temuan yang
bermanfaat untuk menjawab
permasalahan itu," ujar Widjojono saat
peluncuran alat ini di Kampus
Universitas Nasional, Jakarta Selatan,
akhir Februari lalu.
Dody Hidayat | Antara | Unas | Ecopowerbooster

KOMUNIKA #7

29

PENDAPAT

PROBLEMATIKA BELAJAR

MTEMTI K
MULAI edisi ini, forum pendapat
mensarikan hasil diskusi dalam satu
fakultas di Universitas Terbuka. Karena
keterbatasan halaman, tidak semua
pendapat kami tayangkan dalam kolom
ini. Diskusi kali ini mengambil tema
tentang pelajaran matematika di sekolah
dasar terkait dengan kurikulum, bahan
ajar serta kebijakan pemerintah. Kami
ucapkan terima kasih atas partisipasi
Anda.
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Sesuaikan dengan
Pola Pikir Anak

Terima kasih atas pemberian
kesempatan untuk menyampaikan
masukan, mohon maaf apabila ada
kekurangan. Hal ini saya sampaikan
selaku orang tua siswa dan sebagai guru.

Purwosusilo
Guru Matematika
SMK Negeri 52 Jakarta

Banyak Pendekatan
Model dan Metode

MENURUT saya, materi pelajaran
matematika di SD khususnya kelas satu,
dua dan tiga terlalu sulit untuk anak
seusia itu. Sebaiknya anak seusia ini tidak
perlu diberikan materi pelajaran yang
memerlukan analisis. Cukup pelajaran
dasar-dasar berhitung, membaca dan
menulis.

MATERI pelajaran matematika SMP
sedikit banyak mirip dengan SD. Saya
merasakan sangat padat, sehingga
sulit mewujudkan tujuan pelajaran
matematika, terutama mengejar
kemampuan siswa untuk pemecahan
masalah. Dari kurikulum yang ada,
waktu belajar hanya cukup untuk
membahas soal rutin dan dengan
model pembelajaran konvensional.

Untuk kelas empat dan lima, menurut
saya barulah dikenalkan dengan
permasalahan yang membutuhkan
analisis sederhana. Diperkenalkan
dengan pemahaman konsep yang
sederhana. Sedangkan siswa kelas
enam boleh diberikan masalah yang
membutuhkan analisis dan
pemahaman konsep yang agak
kompleks.

Padahal sungguh seru mengajar
anak didik dengan mencoba banyak
pendekatan, model, dan metode.
Apalagi fasilitas belajarnya memadai,
anak-anak akan menyukai pelajaran
matematika. Untuk bahan ajar ataupun
MGMP (Musyawarah Guru Mata
Pelajaran) sekolah dituntut untuk
membuat sendiri guna menyesuaikan
dengan keadaan.

Bahan ajar sebaiknya benar-benar
dikendalikan oleh pemerintah
tentang standarnya dan cakupan
materinya. Hindarkan penggunaan
lembar kerja siswa yang sembarangan
dan hanya bertendensi bisnis,
karena sering terjadi lembar kerja siswa
tidak searah dengan perkembangan pola
pikir anak.

Kebijakan pemerintah yang sangat
memberatkan, yaitu Ujian Nasional.
Hasil ujian tidak akan benar-benar
mencerminkan kualitas aslinya
meskipun peraturannya diperketat. Jika
siswa tidak berhasil dalam pelajaran
berdasarkan kurikulum, akhirnya
gurulah yang disudutkan dengan
pertanyaan inikah hasil sertifikasi?

Ujian Nasional seolah-olah harus menjadi
jaminan, semua anak harus pandai
matematika meskipun banyak anak
yang bakatnya di bidang lain. Jadilah
pendidikan yang sekarang tidak realistis,
karena tidak mengakui bahwa setiap
anak mempunyai kompetensi yang
berbeda-beda.
Sering terpikirkan nilai siswa sekarang
secara umum tinggi. Tapi tidak banyak
mereka berkemampuan tinggi, terutama
di lingkungan sekitar saya.
Yanti Purnamasari
Guru Matematika SMP Nurul Iman Tasikmalaya,
Jawa Barat.

Enam Perkara Guru
Matematika
SAYA sangat senang dengan forum ini
sehubungan dengan adanya beberapa
peristiwa yang membuat saya berfikir
seandainya saya jadi guru SD. Apabila
pendapat saya bersifat subyektif, saya
mohon maaf.
Ketika siswa berada di tingkat awal
sekolah dasar antara kelas satu dan
dua, sering mereka diberi pertanyaan
pelajaran apa yang paling disukai.
Jawaban yang diperoleh hampir
serentak adalah pelajaran matematika.
Ketika siswa menginjak kelas
berikutnya hal itu bisa terbalik, bahkan
ketika siswa sampai di kelas VI, jika
diberi pertanyaan pelajaran apa yang
paling tidak disukai maka jawabannya
serentak matematika.
Kebetulan anak saya duduk di
bangku SD dan secara tidak formal
saya mengamati ada beberapa hal

yang menjadi penyebab mengapa
matematikan tidak disukai.
Pertama, sumber daya guru yang
tidak mampu mengikuti perubahan
mendasar pelajaran ini, yang dulu
dikenal dengan aljabar (matematika
lama) ke matematikan baru. Beberapa
guru banyak yang masih menggunakan
metoda ceramah, sehingga bagi siswa
belajar matematika seolah-olah seperti
mempelajari hal yang sangat asing.
Kedua, siswa masih diarahkan untuk
menghafal suatu konsep tanpa memberi
pengertian dan pemahaman dari konsep
tersebut. Sebaliknya ada beberapa guru
yang meminta siswa memahami konsep
seperti perkalian tanpa diperbolahkan
untuk menghafal.
Menurut saya hal ini tentu saja akan
menjadi suatu yang janggal. Sebaiknya
anak tetap diberi pemahaman,
sementara itu anak tetap harus
menghafalkan napa yang telah mereka
pahami.
Ketiga, urutan materi dalam
kurikulum beberapa hal terbalik.
Seperti menentukan KPK (Kelipatan
Persekutuan Kecil) dan FPB (Faktor
Persekutuan Besar) di kelas IV semester 1
menggunakan faktorisasi prima. Padahal
siswa belum diajarkan tentang konsep
bilangan prima.

Keempat, kemampuan guru dalam
pokok bahasan geometri sangat
lemah, bahkan ada beberapa mereka
yang sengaja melewati pembelajaran
geometri karena ketidakmampuannya.
Akibatnya, sebagian siswa di SMA
tidak menguasai konsep awal
geometri.
Kelima, kebiasaan guru kelas yang
tidak dirotasi selama bertahuntahun. Ketika harus berpindah kelas,
mengalami kesulitan memahami
pelajaran lain, terutama matematika.
Kenam, ini mungkin sangat subyektif
tentang kebiasaan guru kelas memberi
les privat bagi siswa di luar sekolah.
Ini membuat siswa tidak berusaha
dalam belajar lebih baik.
Demikian pendapat saya mudahmudahan ada manfaatnya untuk
dunia pendidikan. Saya ingin sekali
bisa memberi pembenahan terhadap
pembelajaran matematika di sekolah
dasar khususnya di daerah saya
di Kecamatan Terbanggi Besar,
Kabupaten Lampung Tengah.
Terima kasih.
Demiyanti
Guru Matematika SMAN 1 Terbanggi Besar,
Lampung Tengah

Proses Penyelesaian
Menjadi yang Utama
Betul sekali apa yang dikatakan Ibu
Demiyanti. Itulah realita pendidikan
matematika sekarang ini. Saya
mengajar matematika di SMK, yang
sering saya temukan siswa banyak yang
tidak memiliki keahlian dalam operasi
bilangan bulat terutama bilangan
negatif ataupun bilangan pecahan.
Masalah tersebut merupakan dasar
dalam perhitungan, yang dipelajari
sejak di bangku sekolah dasar.
Menimbulkan pertanyaan dalam
diri saya apakah ini kesalahan dari
pengajar?
Meskipun sistem hapalan harus
dihilangkan tetapi hal ini saya kira perlu
diterapkan kembali terutama dalam
pembelajaran di SD. Dalam belajar
matematika, proses penyelesaian
menjadi yang utama. Pelajaran di SD
memang padat. Guru dituntut memiliki
kemampuan lengkap.

Yeni Heryani
Guru Matematika SMK Negeri 2
Kuningan, Jawa Barat
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MUSIK

KERONCONG merupakan nama instrumen musik sejenis ukulele, dan juga menjadi nama jenis musik khas Indonesia
yang menggunakan instrumen musik meliputi keroncong, flute, serta penyanyi.

Pink Friday:

Love is

You

Roman Reloaded
Artis: Nicki Minaj
Label: Republic (2012)
Format: CD
Genre: Rap, hip-hop

KOMUNIKA #7

32

INILAH album kedua dari
penyanyi rap perempuan Nicki
Minaj setelah debutnya, Pink
Friday (2010), yang sukses
besar. Kini pilihan liriklirik lagunya lebih matang.
Misalnya, lagu Champion,
yang ia buat untuk mengenang
kematian sepupunya, penuh
dengan kata-kata simpati, lebih
dinamis dalam aransemen,
dan juga lebih semarak dalam
penampilan. Seperti mengikuti
tren Lady Gaga, setiap muncul
di panggung Nicki selalu
mengenakan model busana

Artis: Cherrybelle
Label: Catz (2011)
Format: CD
Genre: Pop

yang aneh dan
gemerlap.
Album ini berisi 19
lagu, di antaranya
Roman Holiday,
yang sebelumnya telah
populer sebagai single; Come
on a Cone; Beez in the Trap;
Roman Reloaded; Sex in the
Lounge; Right by My Side, yang
dibawakan besrduet dengan
Chris Brown; Gun Shot, duet
dengan Beenie Man; Whip
It; Beautiful Sinner; Marilyn
Monroe; Young Forever; Fire

Burns; dan Stupid Hoe. Nicki
Minaj mulai dikenal setelah
menjadi penyanyi latar Rihanna
dalam lagu Fly, juga mengiringi
Will.i.am dari The Black Eyed
Peas dalam lagu Check It Out.
Penyanyi bernama asli Onika
Tanya Maraj kelahiran 1982
ini besar di Queens, New York
City. 

Love is a Four Letter Word
Artis: Jason Mraz
Label: Atlantic (2012)
Format: CD
Genre: Pop rock

DI Indonesia, tembang Jason
Mraz yang paling terkenal adalah
I’m Yours. Lagu ini muncul dalam
album ketiganya, We Sing. We
Dance. We Steal Things (2008),
yang juga meledak di dunia.
Lagunya enak didengar, dengan
lirik yang mudah dihafal. Tentang
album keempat, ia berujar,
“Bukan menjauh dari genre
sebelumnya, hanya sedikit
berbeda dalam intonasi dan
tekstur lagu.”
“Saya rasa orang akan menyukai
lagu-lagu ini. Lagu-lagu yang
sangat personal, melodis,

dan mellow.
Beberapa lagu
dalam nada
dengan tempo
tinggi, tapi
sebagian besar
dengan tempo
menengah,
sesuai
dengan detak
jantung,” Mraz
menambahkan. Album ini
berisi 13 lagu, termasuk single
The World as I See It, yang
telah populer di tangga lagu
radio di Amerika Serikat sejak
pertengahan tahun lalu, dan

single I Won’t Give Up yang
dirilis Januari lalu. Lagu-lagu
lain di antaranya The Freedom
Song, Living in the Moment,
The Woman I Love, 5/6, dan 93
Million Miles. 

TEMPO/ Agung Pambudhy

DEMAM boy band, dan girl
band, sedang merambah pasar
musik Indonesia. Dan salah
satu yang tengah berkibar
adalah Cherrybelle. Terdiri
atas sembilan dara cantik
berusia 20-an yang pandai
menyanyi, juga menari,
grup ini terbentuk dari para
peserta seleksi audisi girl
band yang kemudian dididik.
Album perdananya dirilis
akhir tahun lalu, yang berisi
lima lagu, yakni Dilema, yang
sebelumnya telah populer
sebagai single dan nangkring
di papan atas tangga musik
radio di Indonesia; I’ll Be
There for You; Beautiful; Best
Friend Forever; dan Love Is
You, yang juga telah populer
sebagai single dan menjadi
soundtrack film berjudul sama.
Film Love Is You, yang diputar
mulai Maret lalu, membuat
tembang ini semakin populer
hingga April. Sebagai musik
remaja, lagu-lagu mereka
bernada ceria, dan berkisah
tentang cinta. 
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