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Alhamdulillah, majalah bulanan 1000guru dapat kembali 
hadir ke hadapan para pembaca. Pada edisi ke-52 ini tim 
redaksi memuat 7 artikel dari 7 bidang berbeda. Kami 

kembali memberikan kuis di akhir majalah bagi pembaca yang 
tertarik mendapatkan hadiah dari 1000guru. Pemenang kuis 
edisi bulan lalu diumumkan pada rubrik kuis.

Sebagai informasi tambahan, sejak awal Mei 2013 majalah 
1000guru telah mendapatkan ISSN 2338-1191 dari Pusat 
Data Informasi Ilmiah LIPI sehingga penomoran majalah edisi 
ini dalam versi ISSN adalah Vol. 3 No. 7 Tim redaksi majalah 
1000guru juga menerbitkan situs khusus artikel majalah 
1000guru yang beralamat di: http://majalah.1000guru.net/

Setiap artikel dari edisi pertama hingga edisi terkini perlahan-
lahan diunggah ke dalam situs tersebut. 

Kritik dan saran sangat kami harapkan dari para pembaca untuk 
terus meningkatkan kualitas majalah ini. Silakan kunjungi situs 
1000guru (http://1000guru.net) untuk menyimak kegiatan 
kami lainnya. 

Mudah-mudahan majalah sederhana ini bisa terus bermanfaat 
bagi para pembaca, khususnya para siswa dan penggiat 
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bacaan-bacaan bermutu yang ringan dan populer.
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Matematika

Ketika Jarak Terdekat Tidak 
Selalu Garis Lurus

“Ambil selembar kertas dan gambarlah 
buah dua titik,” perintah ibu guru 
kepada para murid di kelas. Budi kecil 
dengan antusias melakukan apa yang 
diperintahkan sang guru. “Berilah nama 

A pada salah satu titik dan B pada titik yang lain,” lagi 
perintah ibu guru. “Berbentuk apakah jarak terpendek 
titik A ke titik B?”

Dengan sedikit berpikir, Budi kecil kemudian 
mengacungkan tangan. “Garis lurus!” seru Budi. “Ya, 
seratus untuk Budi!” puji ibu guru. Itulah kenangan 
yang diingat Budi ketika belajar matematika geometri di 
sekolah dasar.

Namun Budi yang telah menjadi dewasa kini terperangah 
ketika melihat aplikasi Google Maps. Iseng-iseng dia ingin 
menghitung jarak terdekat antara Fortaleza di Brazil dan 
Jakarta di Indonesia. Beginilah yang didapatkannya. 

Pertama, jarak terdekat Jakarta-Fortaleza adalah 16033 
km. Kedua, ternyata jarak terdekat antara kedua kota 
tidaklah berbentuk garis lurus! Kalau kita paksakan 
menggunakan garis lurus yang ‘sejajar’ dengan jarak 
kedua kota, kita akan mendapatkan jarak sekitar 16183 
km, atau 150 km lebih jauh daripada pengukuran 
pertama. 

Mengapa demikian? Perlu diingat bahwa gambar dua 
dimensi peta di atas merupakan proyeksi Mercator 
yang tidak tepat dalam menggambarkan bola dunia 
sesungguhnya. Untuk mengetahui bagaimana mengukur 
jarak terdekat pada permukaan bola kita perlu 
mempelajari lebih dalam seputar koordinat bola.

Pada majalah 1000guru rubrik matematika edisi 
September 2014, kita telah belajar dari Kak Gian bahwa 
geometri bola berbeda dengan geometri Euklidean, 
semacam kertas maupun papan tulis. Bila kita 
menggambar segitiga pada kertas, sudut total yang

Ditulis oleh:
Eddwi Hesky Hasdeo

Mahasiswa S3 Jurusan Fisika Tohoku University.
Kontak: heskyzone(at)gmail(dot)com

Jarak terdekat Fortaleza – Jakarta berdasarkan Google Maps, tidak berbentuk garis lurus.
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dibentuk oleh ketiga titik sudut adalah 180 derajat. 
Namun, bila kita menggambar segitiga di permukaan 
bola, kita akan mendapati bahwa sudut yang dibentuk 
lebih dari 180 derajat! Di atas kertas, jarak terdekat 
antara dua titik  A dan B, dAB, berbentuk garis lurus, 
sedangkan  dAB di permukaan bola tentunya berbentuk 
garis busur permukaan bola.

Panjang busur lingkaran dan konsep radian 

Sebelum mempelajari geometri bola, mari kita belajar 
geometri yang lebih sederhana, yaitu lingkaran. Mari 
kita ambil irisan lingkaran AOB berikut. 

Bila sudut θ adalah sudut AOB yang dinyatakan dalam 
radian dan panjang jari-jari lingkaran adalah r, panjang 
busur AOB adalah rθ. Kita dapat dengan mudah 
mengonversi satuan sudut dalam radian menjadi derajat 
melalui keliling lingkaran.  Perhatikan bahwa keliling 
lingkaran adalah 2πr = rθ, kemudian θ = 2π radian= 360o. 
Dengan demikian, 1 radian setara 180o/π .

Jarak antara dua titik dalam koordinat bola

Pertama, kita misalkan bahwa Bumi berbentuk 
bulat penuh. Setiap titik dalam koordinat bola Bumi 
ditentukan oleh sudut lintang θ, sudut bujur φ, dan                                                
τ = 90o – θ = π/2 – θ (dalam radian).

Perlu diketahui bahwa konvensi sudut yang digunakan 
dalam koordinat bola Bumi sedikit berbeda dengan 
koordinat bola pada umumnya. Dalam koordinat Bumi, 
kita membagi belahan Bumi utara dan selatan sehingga 
garis lintang θ diukur dari sumbu-xy, sedangkan dalam 
koordinat bola pada umumnya θ diukur dari sumbu-z 
(dalam hal ini τ).

Sekarang kita letakkan dua titik, yaitu A (θA, φA) dan B 
(θB, φB) di permukaan bola. 

Sudut antara titik A dan B diukur dari pusat bola adalah 
µ, maka jarak AB di permukaan bola adalah dAB = rµ, 
dengan r adalah jari-jari Bumi. Tugas kita sekarang 
adalah mencari nilai µ dengan analisis vektor.  

Kita dapat memecah permasalahan 3 dimensi ini untuk 
mendapatkan busur O’AO dan O’BO. Di dalam busur 

O’AO terdapat vektor satuan z pada garis  dan vektor 

satuan a pada garis  serta vektor satuan t1 yang 
mengubungkan z dan a menjadi segitiga O’AO. 

Jarak “garis lurus” Fortaleza – Jakarta berdasarkan Google Maps bukanlah jarak terdekat.

Sudut dan lengkungan pada lingkaran.

Ilustrasi koordinat bola.
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Vektor satuan adalah vektor yang bernilai satu sehingga 
berlaku perkalian titik:

Vektor satuan t1 didapatkan dengan analisis 
trigonometri pada segitiga O’AO,

 
Dengan cara yang sama kita akan mendapakan t2 untuk 
segitiga O’BO,

t1 dan t2 adalah vektor yang kita perlukan untuk membuat 
segitiga AO’B. Hubungan t1 dan t2 terhadap µ didapatkan 
melalui hubungan perkalian titik

dengan Δφ = φA - φB.  Dalam perkalian titik di atas, perlu 
diketahui bahwa a . b = cos µ. Melalui hubungan τ = π/2 
– θ, maka cos τ = sin θ dan sin τ = cos θ. Dari persamaan 
di atas kita mendapatkan nilai µ sebagai,

Oleh sebab itu, jarak AB di  permukaan bola diberikan 
oleh

Menurut Google Maps, koordinat Jakarta (kita anggap 
sebagai kota A) adalah 

θA = 6°10’14.4” lintang selatan (LS) = 6.170667° LS = 
0.107698456 radian LS, 

φA = 106°49’37.7” bujur timur (BT) = 106.8269° BT = 
1.86448113 radian BT 

dan Fortaleza (kita anggap sebagai kota B) adalah 

θB = 3°43’54.6” LS =  3.731833° LS = 0.065132773 radian, 

φB = 38°31’34.8” bujur barat (BB) =  38.52633° BB = 
0.672411307 radian BB = - 0.672411307 radian BT.

Jari-jari Bumi diketahui adalah 6371 km.

Dengan memasukkan parameter-parameter di atas ke 
dalam persamaan dAB, kita dapatkan dAB = 16065 km. 
Hasil yang cukup mendekati dari perkiraan Google Maps, 
yaitu 16033 km. Sekarang dengan rumus di atas, kalian 
dapat menghitung sembarang jarak antara dua titik di 
permukaan bola dunia. Cobalah cari berapakah jarak 
antara kotamu dengan London? Dan carilah di manakah 
titik terjauh di permukaan bola Bumi diukur dari kotamu, 
serta tentukan jaraknya.

Bahan bacaan:

• https://en.wikipedia.org/wiki/Great-circle_distance

• https://en.wikipedia.org/wiki/Spherical_law_of_
cosines

• http://majalah1000guru.net/2014/09/mengenal-
geometri-bola/
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Kebohongan Tembok Besar 
Terlihat dari Bulan

Ditulis oleh:
Reinard Primulando

Peneliti fisika partikel dan dosen di Unpar Bandung. 
Kontak: reinard_p(at)yahoo(dot)com.

Fisika

Pernahkah teman-teman mendengar ataupun 
membaca tulisan bahwa Tembok Besar 
Tiongkok merupakan satu-satunya objek 
buatan manusia yang bisa terlihat dengan mata 
telanjang dari bulan? Katanya karena Tembok 

Besar panjang sekali, seharusnya akan bisa terlihat dari 
bulan. Benarkah begitu? Mari kita bahas yang benar dari 
sisi fisika.

Tembok Besar Tiongkok. Sumber gambar: Wikipedia

Satu hal penting untuk dapat melihat benda dari jauh 
adalah kemampuan alat optik mengenali detail dari 
objek, yang disebut dengan resolusi. Definisi yang 
barangkali lebih mudah dipahami adalah seberapa jauh 
(sekurangnya) dua titik yang berbeda dapat dikenali oleh 
alat optik ketika dilihat dari jarak tertentu. Dalam hal ini, 
mari kita ambil contoh mata kita sebagai alat optik.

Permasalahannya, berapakah resolusi dari mata 
manusia? Ada beberapa cara menghitung resolusi alat 
optik, salah satunya dengan menggunakan kriteria 
Rayleigh. Bagi yang agak lupa atau yang tidak lupa 
(karena tidak pernah ingat), ini adalah rumus untuk 
menghitung resolusi sudut dari alat optik: 

θ = 1,22 λ / D

θ adalah resolusi sudut (dalam radian),  λ adalah panjang 
gelombang cahaya, dan D adalah diameter bukaan dari 
alat optik, dalam kasus kita bukaan dari mata adalah 
pupil. 

Rumusnya sudah ada, sekarang masukkan angkanya. 
Untuk panjang gelombang, kita bisa pakai panjang 
gelombang warna merah (700 nm), dengan anggapan 
warna bata dari Tembok Besar kira-kira merah. 
Kemudian, ambil informasi dari Wikipedia, diameter 
pupil bisa dianggap sekitar 5 mm. Tinggal pakai kalkulator 
(hati-hati dengan konversi satuan) kita dapatkan resolusi 
mata sekitar 0,0001708 radian atau sekitar 0,01 derajat.

Sekarang, kita harus menghitung berapa jarak minimum 
dua titik agar bisa terlihat oleh mata dari bulan. Kita tahu 
bahwa jarak Bumi dan bulan kira-kira 380.000 km. Lalu, 
dengan menggunakan geometri seperti pada gambar, 
kita peroleh jarak minimal dua titik agar dapat dibedakan 
dari bulan adalah 66 km.

Ilustrasi ukuran minimal benda supaya bisa terlihat oleh mata kita 
dari bulan.

Dari perhitungan ini, sebuah benda agar dapat terlihat 
oleh mata kita dari bulan setidaknya harus berupa 
lingkaran raksasa yang memiliki diameter 66 km. Dengan 
kata lain, dua titik berjarak 66 km yang tersebar merata 
di sekeliling lingkaran itu akan bisa dikenali oleh mata
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kita dari bulan sehingga suatu objek lingkaran yang 
memiliki diameter 66 km itu bisa dilihat seutuhnya.

Jika kita perhatikan dimensi Tembok Besar, panjang 
dari Tembok Besar memang luar biasa: 6400 km. 
Masalahnya, lebar Tembok Besar hanya 9 meter, terlalu 
tipis untuk bisa terlihat dari bulan. Seperti suatu benang 
yang andaikata panjangnya cukup besar tetapi lebarnya 
sangat kecil (tipis), tentu kita pun kesulitan atau bahkan 
tidak bisa mengenalinya dari jarak tertentu yang cukup 
jauh. Dengan demikian, kabar bahwa Tembok China bisa 
terlihat dari bulan dengan mata telanjang itu… BOHONG 
(baca: bohong besar)!

Lebih parah lagi, sebenarnya Tembok Besar pun bahkan 
tidak bisa dilihat oleh astronot yang mengorbit Bumi. 
Ambil contoh International Space Station (ISS) yang 
mengorbit pada ketinggian 350 km. Dengan cara yang 
sama kita dapatkan bahwa ukuran minimum supaya 
benda bisa terlihat adalah sebuah titik berdiameter 60 
meter.  Tetap saja dimensi Tembok Besar yang hanya 
memiliki lebar 9 meter tidak cukup buat terlihat oleh 
astronot di ISS.

Astronot pertama Tiongkok, Yang Liwei, mengaku dia 
tidak dapat melihat Tembok Besar dari luar angkasa. 
Yang lebih gampang dilihat dari jendela ISS justru 
Piramida Giza yang memiliki panjang dan lebar masing-
masing sekitar 230 meter. Tetapi kalau dilihat dari bulan, 
Piramid Besar pun tidak terlihat sama sekali.

Piramida Giza jika dilihat dari ISS. Sumber foto: NASA

Kemungkinan besar, kebohongan Tembok Besar terlihat 
dari bulan ini tersebar luas di masyarakat semata-mata 
sebagai kepercayaan akan mitos lama bahwa Tembok 
Besar merupakan satu-satunya benda buatan manusia 
yang terlihat dari luar angkasa. Padahal seperti yang 
sudah kita hitung di atas, alih-alih Tembok Besar, malah 
Piramida Giza yang lebih mudah terlihat. Itu pun harus 
dilihat dari jarak orbit yang lebih dekat ke Bumi, dan 
mustahil kalau dilihat dari bulan.

Pelajaran penting dari artikel ini, kalau dengar ataupun 
baca klaim-klaim tertentu yang “bombastis”, jangan 

langsung percaya, bisa jadi itu hanya hoax (kebohongan). 
Dan sebetulnya masih banyak lagi hoax “sok ilmiah” yang 
tersebar di masyarakat yang dikait-kaitkan dengan ilmu 
tertentu seperti astronomi atau fisika. Harap berhati-
hati, ya. Kita coba gunakan nalar dan kemampuan 
analitis kita untuk menentukan suatu klaim sebagai hoax 
atau bukan. 

Bahan bacaan:

●	 h t t p : / / w w w. n a s a . g o v / v i s i o n / s p a c e /
workinginspace/great_wall.html
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Kimia

Mengapa Air Laut Asin?
Ditulis oleh:

Niswatun Ngafifah
Siswi jurusan IPS SMAN 1 Kebumen. 

Kontak: niswatunngafifah(at)gmail(dot)com.

Terkadang ketika berenang di pantai, kita 
mungkin secara tidak sengaja meminum atau 
setidaknya merasakan betapa asinnya air 
pantai tersebut. Namun, jarang dari kita yang 
mencoba memikirkan bahkan menemukan 

jawaban mengapa hal tersebut bisa terjadi. Sebenarnya 
banyak hal sederhana di sekitar kita yang jarang atau 
tidak banyak orang tahu, salah satunya ialah alasan 
mengapa air laut asin itu. Nah, para pembaca paham 
nggak nih apa sebenarnya penyebabnya? Kalau belum 
tahu, yuk kita simak penyebabnya. 

Air laut terasa asin disebabkan oleh penumpukan garam-
garam mineral di dalam laut. Air laut memiliki kadar 
garam rata-rata 3,5%. Artinya dalam 1 liter (1000 mL) air 
laut terdapat 35 gram garam (terutama garam dapur/
NaCl, meskipun tidak seluruhnya).  Adapun beberapa 
mineral lain yang terkandung dalam air laut di antaranya 
adalah natrium, kalium (atau potasium), dan kalsium. 
Kemudian, bagaimana prosesnya sehingga mineral 
tersebut terakumulasi di air laut?

Ketika terjadi presipitasi atau biasa disebut hujan, 
air akan turun ke daratan mengalir lewat sungai atau 
terserap melalui tanah. Saat mengalir, garam mineral 
yang berada pada batu di sungai maupun di dalam tanah 
tererosi atau terbawa oleh air yang bermuara di pantai. 

Ketika berada di pantai, sebagian jumlah air mengalami 
penguapan. Saat terjadi penguapan hanya air (H2O) yang 
menguap sementara garam-garam mineral mengendap 
di dalam laut. Mineral garam tidak ikut menguap karena 
mineral tersebut memiliki titik didih yang jauh lebih 
tinggi dibanding air. 

Proses penguapan H2O dan pengendapan mineral 

terjadi secara berulang-ulang sehingga garam-garam 
mineral yang mengendap di dalam laut menjadi sangat 
banyak dan menyebabkan air laut menjadi asin. Selain 
itu, mineral tersebut juga bisa berasal dari batuan yang 
pecah akibat terjangan ombak laut. Endapan mineral 
yang terakumulasi tersebut pada akhirnya terbawa 
gelombang ombak hingga ke tepi pantai. Karena itulah 
air laut, khususnya yang ada di tepi pantai, berasa sangat 
asin.

Untuk dapat membuktikan adanya fenomena ini, 
teman-teman dapat membuktikannya sendiri di rumah, 
lho. Caranya mudah, cukup sediakan air dan teko atau 
tempat yang biasa kita pakai untuk memasak air. Masak 
air sampai mendidih, lalu biarkanlah air mendidih 
menguap sampai air tinggal sekitar seperempatnya saja. 
Tambahkan air lagi dan ulangi proses tersebut sampai 
paling tidak 5 kali pengulangan dan lambat laun air 
akan menjadi asin karena proses penguapan H2O dan 
pengendapan garam-garam mineral di dalam air yang  
terjadi secara berulang-ulang.

Oya, perlu diketahui pula bahwa tingkat keasinan air laut 
di setiap bagian dunia berbeda-beda. Hal ini

Ilustrasi proses evaporasi (penguapan) air laut hingga 
mengalir ke laut kembali.
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dipengaruhi oleh temperatur keadaan, tingkat sirkulasi, 
dan kandungan mineral tanah dan batuan di sekitar laut. 
Sebagai contoh, Laut Mati di Yordania, dengan suhu yang 
lebih panas dibandingkan lautan lainnya, penguapan 
yang dilakukan pun lebih besar. Selain itu, terbatasnya 
sirkulasi air Laut Mati menyebabkan semakin banyaknya 
mineral garam yang mengendap sehingga tingkat 
keasinan air lautnya menjadi semakin tinggi.

Kadar garam Laut Mati sekitar 30% lebih tinggi 
dibandingkan air laut pada umumnya sehingga airnya 
pun 9 kali lebih asin dibandingkan air laut biasa. Air asin 
memiliki kadar mineral yang lebih tinggi dari air tawar, 
maka air laut memiliki massa jenis yang lebih tinggi dan 
tekanan air yang lebih besar. Tidak mengherankan jika 
kita bisa mengapung ketika berada di Laut Mati tanpa 
menggunakan alat pelampung.

Bahan bacaan :
• http://caritahucari .blogspot.com/2013/01/

mengapa-air-laut-rasanya-asin-dan.html
• http://sains.me/485/penyebab-air-laut-terasa-asin.

html/

Air yang diuapkan akan menyisihkan mineral yang mengendap di dasar cawan.

Foto seseorang yang mengapung di Laut Mati tanpa alat pelampung (gambar kiri), dan perbedaan 
kandungan mineral garam air di Laut Mati dengan air laut lainnya (gambar kanan).
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Biologi

Belajar Biologi Melalui Film
Ditulis oleh:

Achmad Fauzi
Guru Biologi dan Pembina KIR SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng, Jombang. 

Kontak: faz8301(at)gmail(dot)com
Website: ma-biology.blogspot.com

Adik-adik pembaca Majalah 1000guru, pada 
edisi kali ini kita akan membahas peran 
media film dalam pembelajaran biologi. 
Bagaimana media film dapat memberikan 
manfaat bagi para pembelajar biologi seperti 

kita semua? Yuk, kita simak.

Pada era globalisasi ini kita mudah sekali menemukan 
film, baik itu di televisi, bioskop, maupun internet. Hal 
tersebut tidak terlepas dari perkembangan teknologi 
yang semakin pesat. Karenanya, film telah menjadi salah 
satu media yang menarik dan efektif dalam era digital.

Dalam hal ini, biologi sebagai sebuah mata pelajaran 
mencoba untuk memanfaatkan perkembangan film 
tersebut ke dalam media pembelajaran. Penulis 
mengamati bahwa selama ini ada kecenderungan yang 
sama antara biologi sebagai ilmu dengan film sebagai 
dokumentator.

Dalam dunia modern, keilmuan biologi telah menjadi 
bank data atau sebagai dokumentasi alam. Seperti kita 
ketahui, kekayaan alam atau biodiversitas di negara 

kita sangatlah melimpah, dan tentunya diperlukan 
data-data dokumentasi yang jelas, terstruktur dan 
sistematis, dengan harapan nantinya negara kita bisa 
memanfaatkan dokumentasi-dokumentasi tersebut 
untuk kesejahteraan masyarakat.

Selama ini penulis mengamati bahwa kegiatan 
pembelajaran biologi tidak terlepas dari praktikum. 
Seringkali hasil praktikum yang dilakukan oleh peserta 
didik menjadi sebuah rutinitas tanpa adanya perubahan 
dalam perkembangan kegiatan praktikum. Praktikum 
biologi biasanya akan menghasilkan produk hasil 
praktikum dan dilaporkan dalam bentuk makalah.

Namun, hal tersebut akan berbeda jika peserta didik 
diajak untuk membuat film dokumenter praktikum. 
Selain beban penggunaan kertas yang digunakan 
untuk membuat makalah akan berkurang, produk 
hasil praktikum yang terdokumentasi dengan film 
akan dapat menjadi bahan evaluasi yang terkemas 
menarik bagi generasi peserta didik selanjutnya untuk 
mengembangkan keilmuannya.  
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Penulis mencoba menggabungkan film dokumenter 
dengan praktikum biologi, yang kemudian kami sebut 
film dokumenter praktikum biologi. Peserta didik yang 
melakukan kegiatan praktikum biologi akan membuat  
film dokumenter sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran 
atau praktikum tersebut, sehingga hasilnya pun semakin 
berkualitas, menarik dan bermanfaat.

Film Dokumenter Praktikum Biologi

Praktikum biologi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan 
untuk menunjang materi biologi yang disampaikan oleh 
guru di kelas agar pemahaman peserta didik tentang 
biologi menjadi lebih baik. Dalam hal ini, praktikum 
biologi menjadi tahapan penting dalam pembelajaran 
biologi agar peserta didik mendapatkan pengalaman 
langsung dalam praktik. 

Menurut Nuryani Rustaman, umumnya para pakar 
berpendapat bahwa praktikum dapat menunjang 
pemahaman peserta didik terhadap materi biologi. 
Praktikum memberikan kesempatan kepada peserta 
didik untuk membuktikan teori dan menemukan teori. 
Dengan kegiatan praktikum maka peserta didik diajak 
untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Sementara itu, menurut Monica Krisna (2014), film 
dokumenter adalah film yang mendokumentasikan 
cerita dari sebuah kisah nyata. Di Perancis istilah 
dokumenter dipakai untuk menyebut semua film yang 
bersifat nonfiksi, termasuk film mengenai perjalanan dan 
film mengenai pendidikan. Film dokumenter berbeda 
dengan film fiksi. Perbedaannya yaitu, film dokumenter 
mengangkat kenyataan dan fakta yang terjadi di 
masyarakat, dan film fiksi mengangkat tayangan hasil 
imajinasi seseorang. Film fiksi biasanya digunakan dalam 
pembuatan sinetron.

Kolaborasi antara praktikum biologi dengan film 
dokumenter adalah sebuah upaya pengembangan 
kemampuan dan penanaman karakter pada peserta 
didik dalam pembelajaran biologi. Hal tersebut akan 
terlihat dari hasil film dokumenter praktikum biologi 
yang mereka buat dan proses dengan segala bentuk 
kerja keras dan tanggung jawab dari peserta didik. 

Pemanfaatan film dokumenter sebagai media 
pembelajaran dalam mata pelajaran biologi merupakan 
terobosan pembelajaran dalam mengenalkan biologi 
sembari memanfaatkan teknologi. Selain itu, penggunaan 
film dokumenter sebagai media pembelajaran dapat 
meningkatkan kreativitas dan inovasi peserta didik 
dalam pembelajaran. Hal tersebut, dapat diketahui 
dengan melihat hasil film dokumentasi mereka serta 
improvisasi dalam melakukan kegiatan praktikum.

Dengan membuat film dokumenter praktikum sebagai 
media pembelajaran, secara otomatis peserta didik 
akan mendapatkan pengalaman sebagai pembuat 
naskah film, kameramen, bahkan sebagai editor film. Hal 
tersebut dapat meningkatkan rasa percaya diri peserta 
didik dalam melakukan kegiatan pembuatan film bahkan 
dalam kegiatan-kegiatan positif lainnya.
Kegiatan pembelajaran membuat film dokumenter 
praktikum ini juga menguntungkan bagi pendidik, 
karena pendidik dapat mendokumentasikan hasil karya 
peserta didik dan nantinya dapat juga digunakan sebagai 
bahan dalam pembelajaran dan refleksi dokumentasi 
untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Adapun film 
dokumenter praktikum biologi hasil karya peserta didik 
SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng bisa di akses melalui 
www.ma-biology.blogspot.com.

Contoh film dokumenter bertema sains yang sangat ternama dan berprestasi di dunia film internasional.
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Menarik, bukan? Yuk, kita bersama-sama mencari 
cara yang unik, kreatif, inovatif, dan bermanfaat untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran di sekitar kita. 
Semoga bermanfaat.

Bahan bacaan:
• Krisna, Monica. 2014. Film Dokumenter, Pengertian 

dan Jenisnya. Diunduh 07 Januari 2015http://
blogging.co.id/film-dokumenter-pengertian-dan-
jenisnya

• Rustaman, Nuryani. 2005. Strategi Belajar Mengajar 
Biologi. Malang. IKIP Malang UM Press

• Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. Sistem 
Pendidikan Nasional. Pasal 3.

Gambar di atas adalah kutipan film dokumenter praktikum biologi  oleh murid-
murid SMA A Wahid Hasyim. Film tersebut memperlihatkan praktikum biologi 
mengenai proses respirasi atau pernapasan manusia dengan menggunakan 
bahan-bahan sederhana seperti balon, pipa, dan toples plastik makanan. 
Sumber gambar: www.ma-biology.blogspot.com

Catatan tambahan tentang penulis:

Achmad Fauzi, M.Si, bekerja sebagai tenaga pendidik di 
SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng sebagai guru biologi 
sejak tahun 2013. Penulis sebelumnya pernah menjadi 
asisten dosen di UIN Maliki Malang dan pernah menjabat 
sebagai ketua alumni biologi UIN Maliki Malang. Selain 
itu, penulis pernah aktif di LSM lingkungan seperti 
ProFauna Indonesia, Jakarta Animal Aid Network, Jakarta. 
Penulis pernah menulis buku seperti: SMK Kehutanan 
Berbasis Pondok Pesantren (2013) dan Santri Menulis 
Santri Juara (2015), serta sebagai editor beberapa buku 
tentang ekologi, kedokteran dan lingkungan.

Bagi adik-adik pembaca 1000guru jangan lewatkan 
kesempatan untuk mendapatkan ilmu dan belajar biologi 
lebih lanjut melalui website: ma-biology.blogspot.
com. Dalam website tersebut, dapat kita tonton 
bersama video-video praktikum biologi dari siswa-siswi 
SMA A Wahid Hasyim Tebuireng. Sangat menarik dan 
bermanfaat! Bagi teman-teman yang ingin berdiskusi 
lebih banyak lagi dengan Pak Fauzi bisa kontak beliau di: 
faz8301(at)gmail(dot)com 
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  Teknologi

Laser Menuntunku ke Bulan!
Ditulis oleh:
Fran Kurnia

Mahasiswa S3 di University of New South Wales (UNSW), Sydney, Australia.
Kontak: fran.kurnia(at)yahoo(dot)com

Teman-teman mungkin pernah menonton 
film layar lebar “Despicable Me” yang tokoh 
utamanya ialah Dr. Gru dengan sederet 
pasukannya yang disebut minions. Kalau 
pernah, kita tahu bahwa pada misi perdananya 

Dr. Gru ingin pergi ke luar angkasa dan mencuri bulan 
dengan teknologi sinar pengecil (shrinking ray). 
Mengapa ia harus mencuri bulan apabila ia dapat 
terbang ke bulan? Oh, mungkin roketnya belum dapat 
terbang mencapai bulan. Baiklah, lalu bagaimana kita 
bisa pergi ke bulan? 

Sekarang kita lihat film “Star Wars”. Ada teknologi yang 
menarik di sana yang dapat membawa kita ke bulan, 
tractor beam. Tractor beam ini memanfaatkan sinar 
laser untuk mengangkatnya ke udara dan terbang ke luar 
angkasa. Dalam artikel ini, kita akan bahas upaya para 
ilmuwan untuk merealisasikan pesawat tractor beam ke 
dunia nyata.

Pertama-tama, kita perlu tahu dulu konsep cahaya. 
Cahaya merupakan energi yang berasal dari proses 
perpindahan elektron dari tingkat energi yang lebih 
tinggi (tereksitasi) ke tingkat energi yang lebih rendah 
(keadaan awal). Cahaya ini memiliki panjang gelombang 
dan frekuensi yang berbeda-beda, sehingga sinarnya 
berenergi rendah. 

Selanjutnya, pada rubrik fisika majalah 1000guru Mei 
2011 dan rubrik teknologi Maret 2013, telah dibahas 
seputar apa itu LASER. Singkatnya, LASER (Light 
Amplification by Stimulated Emission of Radiation) adalah 
cahaya yang memiliki karakteristik: (1) monokromatik, 
satu panjang gelombang yang spesifik; (2) koheren, satu 
frekuensi yang sama; dan (3) terkonsentrasi menuju satu 
arah yang sama sehingga energinya menjadi sangat kuat.

Pada dua artikel 1000guru yang disebutkan di atas, telah 
dijelaskan bagaimana terbentuknya sinar laser, yang 
tidak lain menyerupai reaksi berantai yang berasal dari 
pantulan cahaya pada permukaan cermin dan menyinari 
elektron-elektron di sekitarnya dan menyebabkan 
elektron-elektron itu tereksitasi. Kemudian elektron-
elektron ini juga mengemisikan cahaya untuk kembali ke 
keadaan normalnya. Energi yang dihasilkan dari proses 
ini jauh lebih tinggi dari energi cahaya normal, inilah 
sinar laser.  

Energi dari sinar laser ini dapat digunakan untuk 
mengirimkan pesawat masa depan ke luar angkasa 
persis seperti tractor beam. Sinar laser dipancarkan ke
bagian bawah pesawat yang memiliki cermin parabola

Dr. Gru dari film “Descpicable Me” (gambar kiri) dan tractor beam dari film “Star Wars” (gambar  kanan). 
Sumber gambar: http://despicableme.wikia.com/  dan http://www.nerdlikeyou.com/
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yang berfungsi untuk menerima dan memfokuskan sinar 
laser. Sinar laser yang terfokus ini kemudian memanaskan 
udara di sekitarnya hingga meledak sehingga energi dari 
ledakan ini mendorong pesawat untuk terbang hingga 
ke bulan.

Sesaat sebelum lepas landas, pesawat yang berbentuk 
corong ini diputar dengan menggunakan compressed air 
(udara terkompresi) hingga 10000 rpm. Hal ini dilakukan 
untuk menstabilkan pesawat secara gyroscope (seperti 
prinsip putaran gasing) dan memudahkan pesawat 
untuk terangkat ke angkasa. Pada pesawat super ringan 
ini, sinar laser kemudian diarahkan dan diaktifkan.

Percobaan pertama dilakukan dengan pesawat mini 
berbahan dasar aluminium dengan diameter 12,2 cm 
dan sinar laser yang dihasilkan oleh karbon dioksida 
dengan daya 10 kW dan frekuensi 25 Hz. Energi dari 
sinar laser yang difokuskan oleh cermin parabola ini 
kemudian memanaskan udara yang berada di ruangan 
absorpsi di bagian bawah pesawat.

Udara yang terdapat di dalam ruang absorpsi merupakan 
udara di sekitar pesawat yang diarahkan masuk sehingga 
dapat dipanaskan hingga 10.000 – 30.000oC. Suhu ini 
jauh lebih tinggi daripada suhu di permukaan matahari 
sehingga udara mengalami ekspansi dan terkonversi 
menjadi plasma. Plasma super panas ini kemudian 
meledak dan mendorong pesawat pada kecepatan 
tinggi.

Saat uji coba pada bulan Oktober 2000, pesawat mini yang 
memiliki massa 50 gram berhasil mencapai ketinggian 
maksimum 71 m. Untuk mengirimkan pesawat luar 
angkasa yang massanya 1 kg hingga ketinggian tertentu, 
dibutuhkan sinar laser dengan kekuatan sekitar 1 MW. 
Untuk mengirimkan pesawat menuju orbit yang jauh 
lebih tinggi lagi dibutuhkan daya laser yang lebih kuat 

lagi sekitar 1 GW. Oleh karena itu, teknologi sinar laser 
merupakan kunci utama pengembangan teknologi 
lightcraft ini.

Pesawat juga perlu dilengkapi dengan cadangan hidrogen 
untuk digunakan saat melewati lapisan atmosfer yang 
kandungan udaranya sangat sedikit atau saat mencapai 
kecepatan 5,5 kali kecepatan suara. Pesawat ini tidak 
perlu membawa sumber sinar laser selama meluncur 
ke luar angkasa sehingga tidak menambah beban yang 
harus dibawa pesawat. Dengan demikian, pesawat ini 
menjadi sangat ringan dan dapat ‘dilemparkan’ oleh 
sinar laser ke luar angkasa dengan sangat mudah. Selain 
ringan dan cepat, pesawat futuristik ini juga sangat 
ramah lingkungan karena sama sekali tidak menghasilkan 
polusi.

Rancangan lainnya melibatkan sebuah stasiun penghasil 
sinar laser yang ‘ditempatkan’ atau ‘mengorbit’ di luar 
angkasa, yang merupakan variasi lain dari teknologi 
yang memanfaatkan cahaya untuk misi luar angkasa ini. 
Kali ini sumber sinar laser dari stasiun di luar angkasa 
digunakan untuk menarik pesawat ke luar angkasa. 
Stasiun luar angkasa ini memiliki diameter hingga 1 km 
dan mampu menghasilkan daya hingga 20 GW.

Cahaya yang digunakan untuk menghasilkan energi 
ialah cahaya matahari yang ditangkap oleh stasiun 
luar angkasa tadi. Di stasiun luar angkasa, cahaya 
matahari yang berhasil ditangkap kemudian dikonversi 
menjadi gelombang mikro (microwave) yang nantinya 
dikirimkan ke pesawat yang berada di bumi. Pesawat 
ini memiliki ribuan rectenna (rectifying antenna) yang 
berjajar di permukaan atas pesawat dan berfungsi 
untuk menangkap gelombang mikro tersebut dan 
mengubahnya menjadi energi listrik – inilah prinsip kerja 
tractor beam!

Pesawat yang ditarik dari angkasa ini memiliki diameter 
yang jauh lebih besar dari pesawat yang menggunakan 
sinar laser untuk mendorongnya terbang. Hal ini 
disebabkan oleh banyaknya rectenna yang diperlukan 
untuk untuk menerima gelombang mikro yang dikirimkan 
oleh stasiun luar angkasa tadi. Oleh karena itu, bentuk 
pesawat ini menyerupai piring terbang (flying saucer) 
atau microwave lightcraft atau lebih dikenal sebagai 
UFO (Unidentified Flying Object).

Saat hendak lepas landas, listrik yang dihasilkan dari 
konversi gelombang mikro digunakan untuk mengionisasi 
udara sehingga pesawat bisa terangkat. Pesawat UFO 
ini dilengkapi dengan dua magnet berkekuatan super 
dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 50 kali 
kecepatan suara. Pada kecepatan hipersonik ini sebagian 
energi gelombang mikro yang berhasil ditangkap oleh 
rectenna digunakan juga untuk mempercepat partikel-
partikel udara yang mengalir di sepanjang pesawat (slip 
stream).

Prinsip gyroscope. 
Gambar dari: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/
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Dengan mempercepat slip stream, pesawat ini dapat 
terbang pada kecepatan hipersonik tanpa menghasilkan 
ledakan sonik (sonic boom). Pesawat futuristik yang 
canggih ini secara teoretis dapat meluncur ke bulan 
dengan bantuan sinar laser. Mudah-mudahan saja bisa 
direalisasikan dalam waktu dekat.

Bahan bacaan
●	 http://www.bbc.com/news/uk-scotland-

tayside-central-21187598 
●	 http://en.memory-alpha.wikia.com/wiki/

Energy_beam

Imajinasi piring terbang. Sumber gambar: http://www.telegraph.co.uk/
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Seperti yang telah kita saksikan, perkembangan 
teknologi telah menyentuh berbagai aspek 
kehidupan manusia, temasuk bidang kesehatan. 
Teknologi kesehatan diciptakan untuk 
memperbaiki kualitas hidup manusia baik dalam 

segi promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. 
Pemetaan genomik pribadi (personal genomic service) 
dalam era personalized medicine, cetakan 3D organ 
tubuh (3D organ printing), serta kecerdasan buatan 
(artificial inteligence) merupakan beberapa contoh 
teknologi kesehatan yang mulai dikembangkan saat ini. 
Mari kita simak uraiannya satu per satu.

Pemetaan genomik pribadi (personal genomic service)

Pemetaan dan penelitian mengenai gen manusia 
mulai menjadi pusat perhatian sejak Watson dan Crick 
menemukan struktur heliks ganda DNA pada tahun 
1953. Pada tahun 2003, sebuah proyek Human Genome 
Project yang berhasil memetakan gen manusia selesai 
dikerjakan. Dengan ditemukannya struktur gen tersebut, 
banyak ilmuwan yang memimpikan bahwa suatu saat 
setiap orang akan memiliki peta genetik pribadi.

Pemetaan genomik pribadi mulai dikembangkan ketika 
kedokteran mulai memasuki era personalized medicine. 
Pada era ini, ilmu dan pengobatan dikembangkan 
berdasarkan karakteristik genetik masing-masing 
individu. Dengan adanya peta genetik yang berbeda 
antarindividu, berbeda pula terapi yang diperoleh 
meskipun menderita penyakit yang sama. Sayangnya, 
teknologi tersebut cukup mahal sehingga tidak dapat 
terjangkau oleh semua kalangan masyarakat.

Berbagai inovasi muncul untuk mengembangkan 
pemetaan genomik yang dapat terjangkau oleh 
masyarakat luas. Sebuah perusahaan yang didirikan 
oleh Ane Wojcicki menciptakan produk yang bernama 
23AndMe. Produk tersebut cukup murah karena dapat 
digunakan dengan biaya $99. Pada awalnya akan 
dilakukan pemeriksaan genomik dengan sampel air liur 
pengguna. Sampel tersebut akan diolah oleh laboratorium 
selama 6 hingga 8 minggu dan akan dihasilkan data atau 
profil genomik pengguna. Data genomik tersebut akan 
diunggah ke akun web www.23andme.com dan dapat 
diakses oleh pengguna sehingga dapat diketahui profil 
genomiknya.

Kesehatan

Mengenal Teknologi 
Kedokteran di Masa Depan

Ditulis oleh:
Penggalih Mahardika Herlambang

Staf di Bagian Farmakologi 
Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia. 

Kontak: pmherlambang(at)mail(dot)com.

Mekanisme PGM 23AndMe.
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Dengan teknologi ini, dapat diketahui 24 macam penyakit 
genetik bawaan, 17 jenis interaksi obat, 41 jenis faktor 
resiko penyakit, 82 jenis faktor resiko penyakit yang 
berhubungan dengan keluarga.

Selain itu, pemetaan genomik dapat digunakan sebagai 
panduan pengobatan berbasis farmakogenomik. 
Terdapat beberapa aplikasi lainnya di samping 23AndMe, 
baik gratis maupun berbayar, yang dapat digunakan 
untuk mengolah data genomik tersebut, misalnya:

• 23++ (http://23pp.david-web.co.uk/about/ )

• 529 and You(http://goo.gl/FQSiwW )

• DNAGedcom (http://www.dnagedcom.com/ )

• Interpretome (http://esquilax.stanford.edu/ )

• mtDNA Happlogroup Analysis (http://dna.jameslick.
com/mthap/ )

• P ro m e t h e a s e ( h t t p s : / / p ro m e t h e a s e . c o m /
ondemand )

Personal Genome Service memiliki beberapa 
kelemahan seperti ketidakstabilan sampel saliva pada 
proses pengiriman, sampel beresiko tertukar, serta 
menimbulkan permasalahan bioetika yaitu  terbukanya 
privasi data genomik yang dimiliki pasien.

Cetakan 3 Dimensi Organ Tubuh (3D Organ Printing)

Jumlah permintaan donor transplantasi organ tubuh 
sebagai terapi beberapa penyakit semakin meningkat. 
Hal tersebut menimbulkan permasalahan mengingat 
terbatasnya ketersediaan donor yang sesuai. Untuk 
menjembatani hal tersebut saat ini telah dikembangkan 
organ tubuh buatan yang dicetak dengan menggunakan 
printer 3 dimensi. Cetakan tubuh tersebut menggunakan 
bahan baku alginate atau gelatin yang dikombinasikan 
dengan Sel HeLa. Hasil cetakan tersebut tidak hanya 
mirip dengan organ asli manusia, tetapi juga memiliki 
fungsi fisiologis yang sama. 

Sampai saat ini pengembangan organ buatan ini masih 
berada dalam tahap uji coba secara in vitro dan belum 
terdapat laporan penggunaanya untuk transplantasi ke 
manusia.

Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)

Saat ini jumlah data dan informasi kesehatan 
semakin berlimpah. Rekam medis konvensional yang 
menggunakan kertas mulai ditinggalkan dan beralih ke 
dalam bentuk digital. Padahal, pelayanan kesehatan 
berbasis bukti dan fakta (Evidence Based Medicine) 
menjadi standar. Untuk itu, diperlukan suatu sistem 
pengolahan data yang besar (Big Data Analytics) 

Antarmuka 23AndMe.

Mekanisme Bioprinting.
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untuk menyajikannya dalam bentuk informasi sebagai 
pertimbangan pengambilan keputusan klinis (CDSS) 
berdasarkan data dan informasi yang akurat.

IBM telah menciptakan Superkomputer bernama 
Watson. Dengan kemampuan deep learning, data 
mining serta komputasi paralel, Watson mulai banyak 
digunakan di berbagai bidang salah satunya di bidang 
kesehatan. 

Sampai saat ini telah tercatat 14 Rumah Sakit di Amerika 
Serikat yang menggunakan algoritma Watson khususnya 
dalam pelayanan pengobatan penyakit kanker. Data yang 
dimasukkan berupa data genomik serta rekam medis 
penyakit kanker pasien. Dengan data tersebut, Watson 
akan melakukan pengambilan keputusan didasari atas 
knowledge base yang dimiliki dengan masalah yang 
dihadapi. Output yang dihasilkan oleh Watson dapat 
berupa tingkatan (staging) keganasan, prognosis 
kesembuhan hingga penatalaksanaan terapi kanker. 

Kelemahan teknologi kecerdasan buatan tersebut 
adalah tidak mencakup permasalahan biopsikososial 
pasien secara menyeluruh karena hanya berdasar 
pada data objektif yang dimasukkan. Meskipun dalam 
perkembangannya tidak menutup kemungkinan aspek 
psikososial dapat dipelajari oleh sistem cerdas ini 
secara mandiri. Jika hal tersebut terjadi, tidak mustahil 
kecerdasan buatan dapat menggantikan manusia dalam 
mengambil keputusan. 

Teknologi diciptakan untuk memperbaiki kualitas 
hidup manusia, tetapi juga berpotensi menimbulkan 
permasalahan. Oleh karena itu, kebijaksanaan 
dalam penggunaan teknologi diperlukan agar tidak 
menimbulkan permasalahan hukum dan etika di masa 
depan.

Bahan bacaan:

●	 http ://www.b iomedcentra l . com/1741-
7015/12/37

●	 http :// jama. jamanetwork .com/art i c le .
aspx?articleid=1883026

●	 h t t p : / / w w w. t h e g e n e t i c g e n e a l o g i s t .
com/2013/09/22/what-else-can-i-do-with-my-
dna-test-results/ 

●	 h t t p : / / w w w . n c b i . n l m . n i h . g o v /
pubmed/22929351 

●	 http :// jama. jamanetwork .com/art i c le .
aspx?articleid=1983687

●	 http://www.nature.com/news/the-printed-
organs-coming-to-a-body-near-you-1.17320 

●	 http://www.hissjournal.com/content/2/1/3 

●	 h t t p : / / w w w. m o d e r n h e a l t h c a r e . c o m /
article/20150505/NEWS/150509952 

Algoritma berpikir IBM Watson.
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Tahun ajaran baru biasanya jadi ajang untuk 
mewujudkan mimpi calon mahasiswa. Di 
Indonesia ada beberapa jalur untuk masuk 
ke perguruan tinggi negeri maupun swasta. 
Ada jalur seleksi melalui rapor atau undangan 

(PMDK, SNMPTN, SPAN PTKIN, dll), tes tulis yang 
diadakan bersama  (SBMPTN, UMBPT, dll), dan tes tulis 
mandiri (UTUL UGM, UM UNDIP, SIMAK UI, dll).

Di saat-saat inilah siswa kelas XII menyiapkan dirinya 
agar dapat masuk ke universitas favoritnya. Persiapan 
biasanya dilakukan dengan belajar mandiri dengan lebih 
keras dan rajin, ditambah mengikuti bimbingan belajar. 
Di samping menyiapkan ujian UN, mereka meluangkan 
waktu untuk berlatih soal-soal SBMPTN. Bukan hanya 
belajar, biaya pun harus dipersiapkan dengan matang.

Situasi yang tertulis di atas menggambarkan bagaimana 
siswa amat ingin masuk universitas yang favorit atau 
terkenal. Tentu saja hal ini wajar, setiap siswa ingin 
belajar di tempat yang berkualitas. Sayangnya, ketika 
sudah masuk ke dunia kuliah apakah mahasiswa baru 
ini sebelumnya memikirkan apa sebenarnya tujuan dia 
berkuliah? Atau hanya mengikuti kebiasaan yang sudah 
ada? Setelah lulus SMA, SMK, MAN harus kuliah, “Karena 
orang-orang melakukan itu jadi saya pun melakukannya” 
Ikut-ikutan temankah? Disuruh orang tua? Biar keren? 
Atau benar-benar ingin mewujudkan mimpi?

Berdasarkan pengalaman penulis sebagai guru BK, 
kebanyakan dari siswa ingin masuk ke universitas 
A namun mereka bingung memilih program studi. 
Kebingungan ini bisa disebabkan kerena informasi yang 
minim, tidak tahu konsep dirinya, mengikuti teman, 
mempertahankan gengsi, berbeda kemauan dengan 
orang tua, atau bisa juga sudah tahu minat, bakat, dan 
passion-nya, tetapi masih belum spesifik. Kebingungan 
yang tidak ada jalan keluarnya atau dibiarkan saja oleh 
siswa kemungkinan ke depannya akan menyebabkan 
siswa tersebut mengalami salah jurusan.

Bagaimana agar tidak salah jurusan?

Lagi-lagi, sayangnya “salah jurusan” ini akan kamu 
sadari ketika kamu sudah menjalini perkuliahan. Lalu, 
bagaimana agar tidak salah jurusan? Harus diketahui 
tujuan dari mengenyam pendidikan itu sendiri. 
Menurut Mahmud Yunus dalam bukunya Tarbiyah wa 
Ta’lim, “Orang tua memasukkan anaknya ke lembaga 
pendidikan untuk meraih tiga hal, yakni rizki (uang), ilmu 
pengetahuan, dan akhlak”.

Sebagai contoh, mungkin pernah kita dengar orang tua 
yang berkomentar, “Sudah kamu milih jurusan A saja 
cepat cari kerjanya.” Tidak ada yang salah dengan alasan 
tersebut, kuliah pada akhirnya ingin bekerja mencari 
uang. Namun, apabila hanya berdasarkan alasan 
tersebut, bukankah dengan berbisnis dan berjualan pun 
kita bisa mendapatkan uang? Atau, ada pula komentar, 
“Kamu harus masuk jurusan B biar keren dan terlihat 
pintar. Orang yang masuk jurusan B ini pasti harus pintar-
pintar.” Tidak salah juga dengan alasan ini karena ketika 
belajar pastilah untuk menjadi tahu dan pintar. Namun, 
apakah cukup alasan tersebut? Atau, ada pula alasan 
agar menjadi pribadi yang berakhlak. Dari berbagai 
alasan tersebut semuanya dapat kamu jadikan pijakan 
dalam menempuh pendidikan.

Setelah tahu tujuan dari menempuh pendidikan itu 
sendiri, yang harus dilakukan selanjutnya adalah:
1. Mengetahui konsep diri. Yang harus kamu lakukan 

bukan hanya belajar keras, menyiapkan materi, 
lulus UN. Hal yang amat penting adalah mengetahui 
bagaimana konsep dirimu. Konsep diri adalah semua 
persepsi kita terhadap aspek diri kita yang meliputi 
aspek fisik, aspek sosial, dan aspek psikologis yang 
terbentuk karena pengalaman masa lalu kita dan 
interaksi kita dengan orang lain.

2. Sadari minat dan bakatmu. Ketika kamu sudah tahu 
konsep dirimu seharusnya kamu pun menyadari

Pendidikan

Mau Kuliah?
Ditulis oleh:

Pepi Nuroniah
Guru BK di MAN 2 Serang, Banten. 

Kontak: pepinuroniah(at)yahoo(dot)com.
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 minat serta bakatmu. Jika belum tahu, kamu dapat 
bertanya pada teman, guru, orang tua atau dirimu 
sendiri. Contoh pertanyaan untuk diri sendiri adalah 
tentang hal yang kamu sukai dan tidak sukai, hal 
yang membuat kamu bahagia, nilai tertinggi yang 
pernah kamu peroleh, dan keinginan yang harus 
diwujudkan.

3. Carilah informasi tentang jurusan sebanyak-
banyaknya, bukan universitas yang didahulukan 
namun apakah jurusan yang kamu mau ada di 
universitas tersebut. Hal ini sangat penting untuk 
menghindari salah masuk jurusan.

4. Belajar, membaca buku, latihan soal-soal, 
memperhatikan keterangan dari guru. Ini hal yang 
sewajarnya dilakukan sebagai persiapan menghadapi 
ujian.

5. Persiapan biaya. Sesuaikan kesiapan materi yang 
disediakan oleh orang tuamu atau kamu dapat 
mengikuti beasiswa seperti bidik misi, beastudi etos, 
atau beasiswa lainnya.

6. Berdoa. Berdoalah kepada Tuhan, karena doa 
adalah harapan yang akan menjaga semangat dan 
keinginanmu untuk meraih cita-cita.

Tentu saja kamu dapat menambahkan tips dan trik 
yang kamu miliki untuk mewujudkan mimpimu. Kuliah 
mungkin salah satu cara agar terwujudnya mimpi 
tersebut. Ketika kamu dapati pertanyaan KULIAH? Kamu 
dapat menjawabnya dengan penuh tanggung jawab, 
bukan hanya sebagai kebanggaan diri. Dan ingatlah, 
kuliah itu mempunyai arti “pelajaran yang diberikan” 
atau “ceramah”. Lebih sering diartikan juga proses 
belajar. Jadi, kamu kuliah bukan hanya untuk kebebasan 
dan bermain, namun yang utama adalah belajar.

Bahan bacaan:
• Alfan, Rabbani. 2014. Waspada Jacket Syindrom, PT 

Gramedia: Jakarta.
• Mahmud Yunus, at-Tarbiyah wa at-Ta’lim, Ponorogo: 

Darussalam PP. Wali Songo.
• http://azharmind.blogspot.com/2012/01/konsep-diri-

self-concept-teknik.html
• https://id.wikipedia.org/wiki/Kuliah
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Halo Sobat 1000guru! Jumpa lagi dengan kuis 
Majalah 1000guru edisi ke-52. Pada kuis kali ini, 
kami kembali dengan hadiah berupa kenang-

kenangan yang menarik untuk sobat 1000guru.

Ingin dapat hadiahnya? Gampang, kok!

1. Ikuti (follow) akun twitter @1000guru atau https://
twitter.com/1000guru, dan like fanpage 1000guru.
net pada facebook: https://www.facebook.
com/1000guru

2. Perhatikan soal berikut: 

Tuliskan dua produk yang bisa dihasilkan dari minyak 
bumi, beserta penjelasan cara pengolahannya dari 
minyak mentah hingga menjadi sebuah produk 
yang bisa digunakan. Sertakan juga sumber bacaan 
atau referensi.  

3. Kirim jawaban, disertai nama, akun FB, dan 
akun twitter kalian ke alamat e-mail redaksi: 
majalah1000guru@gmail.com dengan subjek Kuis 
Edisi 52

4. Jangan lupa mention akun twitter @1000guru jika 
sudah mengirimkan jawaban.

Mudah sekali, kan? Yuk, segera kirimkan jawaban kalian. 
Kami tunggu hingga tanggal 21 Agustus 2015, ya!

Pengumuman Pemenang Kuis 

Pertanyaan kuis bulan lalu adalah:

Apakah kalian suka membaca biografi para ilmuwan 
atau peneliti? Jika iya, siapakah ilmuwan atau 
peneliti favorit kalian? Yuk bagikan cerita kalian 

dalam sebuah biografi singkat tentang ilmuwan atau 
peneliti favorit kalian. Ceritakan semenarik mungkin 
dan jangan lupa cantumkan referensi atau bahan 
bacaan kalian, ya!

Sayang sekali, tidak ada pemenang dari kuis bulan 
lalu. Tapi jangan bersedih, masih ada hadiah dari 
kami yang bisa kamu menangkan di kuis-kuis 
selanjutnya :)

Kuis Majalah
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