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Matematika

Irisan Kerucut

Ada yang pernah melihat ataupun 
mengenakan topi seperti pada gambar 
yang di atas? Sepertinya semua telah 
mengenali bentuk dari topi di atas. Yap, 
topi tersebut berbentuk kerucut. Ada yang 

menarik tentang bentuk kerucut ini, Apollonius (225 
S.M), seorang Yunani kuno, menggambarkan bagaimana 
lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola dapat dibentuk 
dengan memotong bidang datar sebuah kerucut dari 
beberapa arah sudut atau bisa disebut conic sections 
(irisan kerucut). Wah menarik bukan, sebuah kerucut 
dapat mengahasilkan empat bidang lainnya. Sebelum 
membaca lanjutan dari artikel ini, coba teman-teman 
bayangkan bagaimana dari sebuah kerucut kita bisa 
menghasilkan empat bidang lainnya, tulis di secarik 
kertas dan mari sama-sama membahasnya. 

Sebelum memotong-motong kerucutnya, ada baiknya 
untuk mengenal bentuk lingkaran, elips, parabola, dan 
hiperbola, seperti berikut :  

Mari kita ambil satu bidang pada yang melalui titik A. 
Jika titik A tegak lurus dengan sumbu kerucut, maka 
akan terbentuk sebuah lingkaran. Jika bidang potong 
yang melalui titik A tepat sejajar dengan salah satu 
elemen dari sisi kerucut maka kita akan mendapatkan 
parabola. Jika kita memotong tegak lurus dengan titik A 
maka akan menghasilkan hiperbola dan bidang yang lain 
akan menghasilkan elips. Posisi-posisi bidang potong ini 
diilustrasikan pada gambar berikut  

Nah, mari kita melakukan eksperimen sederhana dengan 
melipat kertas yang membentuk irisan kerucut. Bahan 
yang kita butuhkan untuk eksperimen ini hanyalah

Ditulis oleh:
Evelyn Pratami Sinaga

Mahasiswa Jurusan Fisika di Tohoku University. 
Kontak: evelynpratami(at)gmail(dot)com.
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 beberapa lembar kertas, penggaris, jangka (atau koin) 
dan pensil. Pertama, mari kita mencoba untuk membuat 
bentuk parabola. Pada selembar kertas gambarlah 
sebuah titik dan garis seperti pada gambar. Lipatlah 
kertas sehingga titik berimpit dengan garis.   

Jika kita lakukan berulang kali, lipatan-lipatan yang 
terbentuk akan membentuk garis-garis singgung 
parabola. 

Melalui eksperimen sederhana di atas, kita dapat 
mengerti bahwa parabola ialah himpunan dari titik-titik 
yang titiknya berjarak sama dari sebuah titik tetap dan 
sebuah garis tetap. 

Kedua, untuk membuat bentuk elips gambarlah 
lingkaran dan sebuah titik di dalam lingkaran. Lipat 
bermacam-macam titik pada lingkaran ke sebuah titik di 
dalam lingkaran, lakukan secara berulang dan kita akan 
mendapatkan garis singgung elips. 

 

Sehingga kita dapat simpulkan bahwa elips ialah 

himpunan titik-titik yang jumlah jarak-jarak dari setiap 
titiknya terhadap dua buah titik tetap adalah konstan.  

Dengan metode yang sama kita akan medapatkan garis 
singgung untuk hiperbola.  Namun kini kita letakkan titik 
di luar lingkaran.   

Silakan dipraktikkan sendiri, apa yang terjadi jika kalian 
melipat kertas di atas sehingga titik selalu berimpit 
dengan busur lingkaran. Melalui praktik ini kita dapat 
memahami bahwa hiperbola ialah himpunan titik-titik 
yang selisih jarak-jarak dari setiap titiknya terhadap dua 
buah titik tetap adalah konstan. Menarik bukan, tanpa 
persaman kita bisa mendefinsikan bangun geometri? 
Tapi bagaimana dengan geometri lingkaran ya? Coba 
teman-teman selesaikan persamaan untuk lingkaran ^^
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Mesin Kalor Berbasis 
Gerak Brown

Akhmad Yulianto, 
Karyawan Pasadena Engineering Indonesia, 

alumnus ITB dan KTH Swedia. 
Kontak: akhmadyulianto(at)gmail(dot)com.

Ahmad Ridwan T. Nugraha
Peneliti fisika, alumnus ITB dan Tohoku University. 

Kontak: art.nugraha(at)gmail(dot)com.

Fisika

Dalam pelajaran termodinamika, kita telah 
mengenal konsep mesin kalor sebagai alat 
yang dapat mengubah energi panas menjadi 
energi mekanik. Sebagai contoh, mesin mobil 
mengubah energi panas hasil pembakaran 

bahan bakar menjadi energi gerak mobil. Akan tetapi, 
dalam semua mesin kalor kita ketahui bahwa tidak 
semua energi panas dapat seutuhnya diubah ke energi 
mekanik. 

Perhatikan gambar ilustrasi mesin kalor. Jika kita 
mengalirkan kalor dari reservoir panas bersuhu TH ke 
reservoir dingin bersuhu TC, usaha sebesar W dapat 
diekstrak oleh sistem mesin yang muncul dari perbedaan 
kalor reservoir panas QH dan kalor yang ditransfer ke 
reservoir dingin QC.

Ilustrasi mesin kalor. 

Berdasarkan konservasi energi, kita dapat menuliskan

QH = W + QC ,

atau

W = QH - QC .

Secara naif, kita mungkin berpikiran usaha dapat 
diperoleh dari QH sepenuhnya (100%) jika ditetapkan QC 
= 0. Pada kenyataannya, akan selalu  ada nilai QC berupa 
panas yang diambil dari sistem sebagai akibat dari mesin 
kalor yang perlu melakukan suatu siklus termodinamika 
tertentu. Oleh karena itu, dapat didefinisikan efisiensi 
mesin kalor sebagai nilai usaha yang dapat diekstrak 
dibagi dengan kalor QH yang diberikan pada sistem:

η = W/QH .

Pada tahun 1824, Sadi Carnot menyusun suatu siklus 
termodinamika reversible yang terdiri dari beberapa 
tahap yang akan menghasilkan nilai efisiensi maksimum. 
Proses reversible merupakan proses yang dapat terjadi 
bolak-balik dan merupakan suatu kondisi ideal. Carnot 
lantas berhipotesis bahwa tidak ada mesin kalor 
yang dapat melebihi efisiensi maksimum tersebut. 
Belakangan, Rudolf Clausius pada tahun 1850 dapat 
membuktikan hipotesis Carnot melalui pendekatan 
hukum termodinamika kedua dengan mendefinisikan 
variabel entropi S sebagai kalor per temperatur, yakni S 
= Q/T.

Penurunan sederhana untuk efisiensi mesin kalor yang 
berbasis pada siklus Carnot dapat dijabarkan sebagai 
berikut:

η = W/QH  = (QH - QC)/QH = 1 – [QC/QH] .

Untuk suatu proses yang reversibel, Clausius menyatakan 
bahwa SH = SC sehingga

QH/TH = QC/TC ,

atau

QC/QH = TC/TH . 

Ditulis oleh:
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Kondisi siklus mesin kalor yang reversibel ini merupakan 
kondisi ideal, yang berarti bahwa efisiensi yang 
dihasilkannya adalah efisiensi maksimum. Jika kita 
masukkan hubungan QC/QH ke dalam rumusan efisiensi, 
kita dapatkan:

ηmax = 1 – [TC/TH] .

Jadi, pada dasarnya untuk setiap mesin kalor di kehidupan 
nyata yang bersifat tidak reversible (yang dalam hal 
ini berlaku QH/TH < QC/TC atau SH < SC) nilai efisiensi 
maksimum yang bisa dicapai pun bukan 100%, tetapi 
jauh di bawah itu yang ditentukan oleh rasio TC/TH sesuai 
teorema Carnot dan Clausius. Bahkan, kenyatannya 
sampai saat ini tidak ada mesin yang mampu mencapai 
efisiensi maksimum ηmax = 1 – [TC/TH].

Hukum-hukum termodinamika dasar yang membatasi 
efisiensi mesin kalor ini telah menggelitik cukup banyak 
fisikawan di abad ke-19 dan 20. Perdebatan hangat 
masih sering terjadi dalam tataran fundamental untuk 
lebih memahami konsep kalor, usaha, dan entropi. Di 
antara perdebatan itu sempat muncul beberapa ide dan 
percobaan yang mengkaji kemungkinan membuat mesin 
kalor “abadi”, yaitu mesin kalor yang dapat menghasilkan 
usaha terus menerus.

Salah satu percobaan pikiran (percobaan yang tidak 
benar-benar direalisasikan, hanya dibayangkan saja) 
yang cukup menarik untuk dibahas di sini adalah mesin 
kalor berbasis gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak 
acak partikel yang berada di dalam suatu gas atau cairan 
sebagai akibat tumbukannya satu sama lain. Perhatikan 
ilustrasi. Pada tahun 1912, seorang fisikawan Polandia 
bernama Marian Smoluchowski mengajukan percobaan 
pikiran bahwa mungkin saja mesin kalor dihasilkan 
dari gerak Brown jika reservoir panas bersuhu T1 dan 
reservoir dingin bersuhu T2 berisi gas pada suhu yang 
berbeda, yakni  T1 > T2.

Gambar kiri adalah ilustrasi mesin kalor berbasis gerak Brown hasil 
percobaan pikiran Smoluchowski. Gambar kanan menunjukkan 

sistem ratchet-pawl dengan lebih jelas.

Mesin kalor berbasis gerak Brown ini memiliki baling-
baling di dalam reservoir panas dan pasangan ratchet-
pawl di dalam reservoir dingin. Ratchet dan pawl 
merupakan suatu sistem gerigi yang memungkinkan 
perputaran hanya pada satu arah saja. Ratchet terbuat 
dari sebuah roda gerigi yang gigi-giginya asimetris 
mengarah pada arah tertentu. Pawl adalah suatu tangkai 

yang mengait pada roda gerigi ratchet dan biasanya 
disertai sebuah pegas untuk menjamin pergerakan 
ratchet hanya pada satu arah saja (misalnya searah 
jarum jam saja seperti pada gambar).

Hal yang menarik dari mesin kalor Smoluchowski 
adalah penggunaan percobaan pikiran tersebut 
untuk membantah kemungkinan adanya mesin kalor 
abadi yang hanya mengandalkan gerak Brown tanpa 
adanya perpindahan kalor (dalam hal ini, T1 = T2). 
Pada kondisi T1 = T2, bayangkan tumbukan molekul gas 
akan menyebabkan baling-baling berguncang. Ketika 
baling-baling mencoba untuk berputar pada satu arah 
tertentu yang tidak diizinkan sistem ratchet-pawl, maka 
baling-baling tersebut tidak akan bergerak. Namun, jika 
molekul-molekul gas menumbuk baling-baling pada 
arah lain yang diizinkan sistem ratchet-pawl, apakah 
ada kemungkinan gerigi ratchet dan katrol bersama 
bebannya ikut bergerak? Jika iya, usaha W dapat 
dihasilkan pada T1 = T2 , dan hal ini menjadi paradoks 
yang melanggar hukum termodinamika. 

Richard Feynman pada tahun 1962 mempopulerkan 
percobaan pikiran Smoluchowski pada serial kuliah 
fisika dasar beliau (Feynman’s Lectures in Physics) 
dan memberikan penjelasan kuantitatif berdasarkan 
distribusi Maxwell-Boltzmann mengenai apa yang akan 
terjadi pada mesin kalor berbasis gerak Brown tersebut. 
Misalkan energi pawl untuk melawan pegas (sehingga 
roda ratchet dapat berputar adalah E. Pada kondisi T1 
= T2 = T, peluang sistem dapat mengakumulasi cukup 
energi E untuk memutar gerigi ratchet dari hasil gerak 
Brown pada baling-baling adalah exp(-E/kT), dengan k 
merupakan konstanta Boltzmann. Akan tetapi, kita dapat 
lihat bahwa kemungkinan pawl secara tidak sengaja 
terangkat juga akan sama saja dengan exp(-E/kT).

Berdasarkan argumen Feynman tersebut, kita dapat 
simpulkan bahwa peluang pawl terangkat dan katrol 
berputar melawan jarum jam sebanding dengan jumlah 
energi yang dibutuhkan untuk memutar katrol searah 
jarum jam saat ratchet bergerak di satu arah yang 
diizinkan. Dari sini kita dapatkan keseimbangan dan 
katrol memang tidak akan berputar. Dengan demikian, 
hukum termodinamika tidak terlanggar dan paradoks 
dapat terpecahkan. Mustahil untuk membuat mesin 
kalor bekerja pada kondisi T1 = T2.

Lalu, apa yang terjadi jika T1 > T2 pada mesin kalor 
Smoluchowski? Sesuai hipotesis Smoluchowski, 
Feynman dapat pula menunjukkan secara kuantitatif 
bahwa sangat mungkin menghasilkan usaha pada 
kondisi tersebut. Dengan kata lain, mesin kalor tersebut 
dapat “berguna”. Di bawah ini kita akan menguraikan 
argumen Feynman untuk T1 > T2.

Asumsikan sistem dapat bergerak pada arah normal 
sesuai dengan pola gerigi ratchet. Untuk membuat katrol
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bergerak sejauh satu gigi, energi yang harus diambil 
dari baling-baling untuk ratchet adalah sebesar E. Gerigi 
ratchet akan bergerak sejauh sudut θ dan melawan 
momen gaya sebesar L. Misalkan kalor yang dibutuhkan 
adalah Q1, prinsip konservasi energi yang berlaku adalah

Q1 = E + L θ ,

sehingga peluang untuk mendapatkan energi sebesar 
itu sesuai distribusi Maxwell-Boltzman akan sebanding 
dengan

exp[-(E + L θ)/kT1].

Jika kita meninjau berapa kali sistem per detiknya dapat 
memiliki Q1, kita bisa pula masukkan konstanta waktu 
1/τ sehingga laju peluang pergerakan katrol searah 
jarum jam adalah

exp[-(E + L θ)/kT1] × (1/τ).

Selanjutnya, kita tinjau gerakan yang berlawanan dengan 
arah pola gerigi ratchet (berlawanan jarum jam seperti 
pada ilustrasi). Untuk membuat katrol bisa bergerak 
berlawanan jarum jam, dibutuhkan energi yang cukup 
untuk mengangkat pawl, yaitu E. Nilai E ini setara dengan 
kalor yang dilepaskan dalam proses tersebut (Q2), yakni 
Q2 = E. Dengan demikian, laju peluang pergerakan katrol 
berlawanan jarum jam adalah

exp[-E/kT2] × (1/τ).

Sekarang andaikan sistem mesin kalor Smoluchowski 
bersifat reversible. Asumsi ini mengakibatkan peluang 
katrol bergerak searah jarum jam akan sama dengan 
peluang gerak yang berlawanan,

exp[-(E + L θ)/kT1] × (1/τ) = exp[-E/kT2] × (1/τ).

Kita sederhanakan sedikit persamaan ini, hasilnya adalah

(E + L θ)/ T1 = E/T2,

Q1/T1 = Q2/T2 ,

atau Q2/Q1 = T2/T1. Perhatikan bahwa persamaan yang 
terakhir ini merupakan ungkapan yang serupa dengan 
dengan perbandingan kalor dalam efisiensi maksimum 
mesin Carnot. Artinya, mesin kalor berbasis gerak Brown 
ini mungkin memiliki efisiensi yang sama idealnya 
dengan mesin Carnot yakni:

η = 1 – [Q2/Q1], 

sehingga

ηmax = 1 – [T2/T1] .

Sementara itu, untuk proses yang tidak reversibel 
(kondisi nyata yang tidak ideal), dapat dituliskan 
lagi hubungan Q2/Q1 < T2/T1 sehingga Q2/T2 < Q1/T1. 
Dengan kata lain, entropi S2 < S1. Argumen Feynman ini 
turut membuktikan pula bahwa tidak ada mesin yang 
mampu melampaui efisiensi sebesar mesin Carnot yang 

mengandung proses reversibel. Andaikata ada, itu akan 
melanggar hukum termodinamika sehingga menjadi 
kontradiksi yang tidak mungkin terjadi. 

Sebagai catatan akhir, meskipun argumen Feynman 
tampak “benar”, pada rentang tahun 1996-2000, Juan 
Parrondo menunjukkan beberapa kesalahan analisis 
Feynman. Di antaranya, Parrondo menyatakan bahwa 
mesin kalor berbasis gerak Brown ini tidak pernah 
mungkin berlaku reversible karena dua reservoir pada 
temperatur yang berbeda selalu dihubungkan langsung 
oleh tuas yang memanjang dari baling-baling ke gerigi 
ratchet. Namun, tetap saja konsep mesin kalor berbasis 
gerak Brown ini cukup bermanfaat telah merangsang dan 
menginspirasi penemuan beberapa konsep baru pada 
nanoteknologi dan bahkan ekonomi, seperti Brownian 
motor dan ratchet effect. 

Bahan bacaan:

●	 http://www.feynmanlectures.caltech.edu/I_46.
html

●	 https://en.wikipedia.org/wiki/Brownian_ratchet

●	 https://en.wikipedia.org/wiki/Brownian_motor

●	 https://en.wikipedia.org/wiki/Ratchet_effect

●	 J. M. R. Parrondo dan P. Espanol, Criticism of 
Feynman’s analysis of the ratchet as an engine, 
Am. J. Phys. 64, 1125 (1996): http://dx.doi.
org/10.1119/1.18393
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Kimia

Sekilas Tentang Simulasi 
Dinamika Molekular: Eksperimen 

Kimia dalam Komputer
Ditulis oleh:

Niko Prasetyo
Alumnus S2 Kimia Universitas Gadjah Mada.

Kontak: neax.debian(at)gmail(dot)com.

Apa yang pertama kali terbayangkan ketika 
kalian mendengar kata “kimia”? Pasti 
laboratorium, reaksi, dan simbol-simbol 
atom, bukan? Kali ini kita akan memandang 
kimia dari sudut yang berbeda. Pernahkah 

kalian membayangkan apa sih yang sebenarnya terjadi 
ketika kita melakukan reaksi? Bagaimana ikatan 
antaratom itu dapat putus kemudian terbentuk?

Secara eksperimen, pengamatan apa yang sedang 
terjadi ketika reaksi kimia berlangsung sangat sulit 
dilakukan. Mengapa? Karena sebagian besar reaksi 
kimia terjadi dalam skala waktu yang sangat cepat. Hal 
ini yang lumayan sulit diikuti oleh alat instrumen kimia. 
Padahal, apabila kita dapat mengetahui apa yang terjadi 
selama reaksi kimia berlangsung, kita dapat menyusun 
mekanisme reaksi yang terjadi, memahami bagaimana 
sebuah reaksi kimia terjadi, dan pada akhirnya dapat 
mendesain material baru yang lebih baik. Untuk 
itulah para ilmuwan berpikir bagaimana membawa 
“eksperimen laboratorium” ke “eksperimen komputer”.

Apa sih “eksperimen komputer” itu? Eksperimen 
komputer merupakan istilah lain untuk simulasi dinamika 
molekular. Simulasi dinamika molekular artinya kita 
meniru sistem kimia nyata, membawanya ke dalam 
komputer yang tujuannya adalah mengamati bagaimana 
pergerakan molekul, bagaimana interaksi antarmolekul, 
bagaimana sebuah ikatan dapat putus kemudian terjadi 
lagi selama waktu tertentu dalam rentang ps (piko detik, 
1 ps = 10-12 s).

Mengapa hal ini bisa dilakukan? Ini ada hubungannya 
dengan hukum kedua Newton, 

Gaya (F) = massa (m) x percepatan (a)

Berdasarkan persamaan ini, kita bisa mengetahui posisi 
molekul pada “masa lalu”, “masa kini”, dan “masa 
depan” dengan cara melakukan integrasi persamaan 
Newton menggunakan algoritma integrasi tertentu. 
Prinsip yang kedua adalah hipotesis ergodik yang artinya 
“rata-rata hasil pengukuran untuk banyak molekul dalam 
waktu yang singkat akan sama dengan hasil pengukuran 
untuk molekul yang lebih sedikit tetapi dalam waktu 
yang lebih lama”. Dengan prinsip ini, kita tidak perlu 
melakukan simulasi untuk miliaran partikel, tetapi cukup 
ratusan hingga ribuan partikel saja. Lagi pula, perangkat 
komputasi yang tersedia tidak memungkinkan untuk 
melakukan integrasi persamaan Newton hingga milyaran 
partikel.

Lalu, bagaimana caranya agar simulasi dinamika molekular 
dapat meniru apa yang terjadi dalam eksperimen? Nah, 
ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Kita 
mulai dari yang sederhana yaitu periodisitas. Periodisitas 
berarti kotak simulasi kita harus berulang ke segala arah 
hingga jarak yang tidak terhingga. Dengan demikian, kita 
akan mendapatkan sifat bulky atau meruah dan efek 
permukaan akan hilang. Konsep periodisitas ini diikuti 
dengan penetapan batas kapan interaksi antarpartikel 
akan dihitung atau diabaikan. Hal ini bertujuan agar kita 
tidak perlu menghitung interaksi antara semua partikel, 
cukup interaksi antarpartikel dalam radius jarak tertentu
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yang kita hitung, selebihnya kita anggap mereka tidak 
berinteraksi atau energi interaksi mereka sama dengan 
0. 

Konsep penting lain dalam simulasi dinamika molekular 
adalah ensemble. Jika teman-teman melakukan reaksi 
di laboratorium, akan ada variabel yang dijaga konstan, 
baik itu tekanan, volume, dan temperatur. Nah, dalam 
simulasi dinamika molekular kita bisa menjaga variabel-
variabel tersebut konstan selama simulasi. Artinya, 
hasil perhitungan kita dilakukan dalam kondisi ada 
variabel yang dijaga tetap. Jika kita menjaga agar jumlah 
partikel (N), tekanan (P), dan suhu (T) tetap, hal tersebut 
dinamakan ensemble NPT. Apabila yang dijaga tetap 
adalah jumlah partikel (N), volume (V), dan suhu (T), hal 
tersebut dinamakan ensemble NVT. 

Untuk mendeskripsikan interaksi antarmolekul, kita 
memerlukan sesuatu yang disebut potensial pasangan. 
Potensial pasangan ini nanti yang mengatur bagaimana 
interaksi antarmolekul sehingga mirip dengan interaksi 
mereka di dalam sistem kimia yang nyata. Bisa dibilang 
potensial pasangan inilah yang menjadi faktor penting 
dari simulasi dinamika molekular karena tanpa itu kita 
tidak akan bisa menggambarkan interaksi antarmolekul 
dengan benar.

Dalam mendeskripsikan interaksi antaratom/partikel 
untuk sistem yang sangat kompleks seperti protein, 
kita memerlukan medan gaya. Medan gaya merupakan 
kumpulan data berisi panjang ikatan, sudut, momen 
gaya, bahkan interaksi elektrostatis antarpartikel. Setiap 
medan gaya dibuat spesifik tergantung dari mana data 
tersebut dihasilkan. Medan gaya untuk protein akan 
berbeda dengan medan gaya untuk rantai hidrokarbon. 
Medan gaya yang sering digunakan untuk memodelkan 
protein antara lain AMBER dan CHARMM.

Apakah potensial pasangan ini sebuah keharusan? 
Tidak, potensial ini digunakan ketika kita melakukan 
simulasi dinamika molekular klasik yang menggunakan 
hukum kedua Newton. Apabila basis simulasi kita tidak 
berdasarkan pada mekanika klasik melainkan mekanika 
kuantum, kita tidak lagi memerlukan potensial pasangan 
dan medan gaya.

Gambar enzim -substrat S.marcesens GH18 chitinase. Gula akan 
terikat pada subsitus -2 dan +3 yang digambarkan dengan model 

stick dengan warna atom karbon kuning. Residu katalisis dan residu 
untuk ikatan hidrogen -1 dan +1 digambarkan dengan model stick 
and ball dengan warna atom karbon putih (Jitonnom dkk., 2011).

Kelemahan penggunaan medan gaya adalah kita tidak 
dapat menjelaskan terjadinya pembentukan atau 
pemutusan ikatan antaratom karena tidak ada deskripsi 
tersebut di dalam medan gaya. Untuk mengatasi hal 
itu, sistem simulasi kita bagi menjadi dua, yakni bagian 
mekanika kuantum (yang tidak memerlukan medan 
gaya) dan bagian mekanika molekular/klasik (yang 
memerlukan medan gaya). Ide ini pertama kali dicetuskan 
oleh Martin Karplus, Michael Levitt dan Arieh Warshel, 
ketiganya merupakan penerima hadiah Nobel bidang 
kimia tahun 2013. Simulasi dinamika molekular dengan 
metode ini dikenal dengan nama simulasi dinamika 
molekular mekanika kuantum/mekanika molekul (MK/
MM). 

Gambar (a): pembagian kotak simulasi menjadi bagian mekanika 
kuantum (ditandai dengan lingkaran) dan mekanika molekul.
Gambar (b): gambaran lebih detail daerah mekanika kuantum 

(Canaval dkk., 2014).

Konsep MK/MM sangat bermanfaat karena bagian 
yang menjadi pusat perhatian dihitung menggunakan 
metode mekanika kuantum (yang lebih akurat daripada 
mekanika molekular) dan bagian yang lebih besar 
dihitung menggunakan mekanika molekular (yang lebih 
cepat daripada mekanika kuantum) sehingga dapat 
menghemat sumber daya dan waktu komputasi.

Karena simulasi dinamika molekular merupakan 
eksperimen komputer, maka kita perlu perangkat 
komputasi yang mumpuni, tidak bisa hanya menggunakan 
notebook atau netbook. Perangkat seperti apa? Yang 
jelas kita butuh prosesor dengan core yang banyak dan 
cepat. Semakin banyak core artinya semakin banyak 
job yang bisa didistribusikan ke dalam core sehingga 
pekerjaan kita akan lebih cepat selesai. Namun, yang 
perlu diingat adalah antara waktu yang diperlukan agar 
simulasi selesai tidak dapat berbanding lurus dengan 
jumlah prosesor.

Jika teman-teman ingin mencoba melakukan simulasi, 
teman-teman dapat menggunakan spesifikasi komputer 
gaming yang sering disarankan di majalah komputer. 
Daripada beli komputer mahal hanya untuk main game, 
lebih baik digunakan untuk hal yang bermanfaat. Dalam 
skala riset, simulasi sering dilakukan menggunakan 
kluster komputer, yaitu sebuah perangkat keras 
yang terdiri dari ratusan-ribuan prosesor yang saling 
terhubung melalui interkoneksi yang sangat cepat. 
Misalnya di LIPI, terdapat kluster komputer yang dapat 
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diakses untuk melakukan riset tentang simulasi dinamika 
molekular (http://grid.lipi.go.id/). 

Selain prosesor, kita juga perlu memilih RAM dan hard 
disk dengan kapasitas yang besar. Penggunaan hard disk 
dengan kapasitas yang besar sangat disarankan karena 
file-file yang dihasilkan oleh simulasi bisa menjadi 
sangat besar tergantung dari sistem simulasi dan waktu 
simulasi yang akan kita jalankan. Dalam era sekarang, 
penggunakan GPU (Graphical Processing Unit) juga 
mempercepat waktu komputasi secara signifikan. Hal ini 
dikarenakan GPU memiliki core yang puluhan kali lebih 
banyak daripada prosesor sehingga dapat melakukan 
simulasi dengan lebih cepat.

Sayangnya, tidak semua GPU dapat digunakan untuk 
simulasi, hanya beberapa versi GPU tertentu, terutama 
GPU model baru yang dapat digunakan. Kelemahan lain 
dari GPU adalah mereka lebih gampang rusak daripada 

CPU apabila digunakan secara terus menerus tanpa henti. 
Meski demikian, simulasi dinamika molekular untuk 
sistem biomolekul sangat terbantu dengan penggunaan 
GPU karena waktu komputasi bisa dipersingkat.

Bahan bacaan:

●	 Canaval, L., Lutz, O., Weiss, A., 2014. A 
Dissociative Quantum Mechanical/Molecular 
Mechanical Molecular Dynamics Simulation and 
Infrared Experiments Reveal Characteristics of the 
Strongly Hydrolytic. Inorg. Chem.

●	 Jitonnom, J., Lee, V.S., Nimmanpipug, P., 
Rowlands, H.A., Mulholland, A.J., 2011. Quantum 
Mechanics/Molecular Mechanics Modeling 
of Substrate-Assisted Catalysis in Family 18 
Chitinases: Conformational Changes and the Role 
of Asp142 in Catalysis in ChiB. Biochemistry, 50, 
4697–4711.

Contoh skalabilitas program kimia komputasi NWCHEM untuk menghitung 
energi eksitasi Green Fluorescent Protein Chromophore (GFPC) menggunakan 

komputer Franklin CRAY-XT 4 (http://www.nwchem-sw.org/index.php/
File:Curve_bg_lumo.png)
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Biologi

 Otot Jeletot
Ditulis oleh:

Amelia Novita
Ibu rumah tangga yang saat ini tinggal di Nagoya, Jepang. 

Kontak: amelia.piliang(at)gmail(dot)com.

Otot jeletoot! Sensasi rasa pedas muncul 
saat kamu memakan cabai. Huu haah huu 
haaah! Begitulah rasanya tak terlukiskan. 
Itu tandanya lidahmu bereaksi terhadap 
rangsang pedas dari cabai. Kenapa begitu 

ya? Ternyata itu karena ada papilla puting pengecap 
yang ada di lidahmu. Tapi, tahukah kamu? Di bagian 
bawah puting pengecap ini terdapat otot lidah yang 
menempel pada lantai rongga mulut. Salah satu sifat 
otot adalah tanggap terhadap rangsang dari luar. Apalagi 
sifat dan kegunaan otot? Ada berapa macam jenis otot? 
Bagaimana otot bekerja? Cekidot, ya.

Selain peka terhadap rangsang, apakah kegunaan 
senjatanya Pak De Gatotkaca ini? Cekidot, deh. Apa hal 
yang kamu sering lakukan setiap harinya. Apakah berlari, 
melompat, menekan layar sentuh handphone, atau 
mengetik tombol keyboard komputer? Semua gerakan 
itu terjadi karena kontraksi otot loh. Ototlah yang 
menggerakkan tulang sehingga tubuh kita pun bergerak. 
Bak pasangan suami istri yang saling membutuhkan, 
gerakan otot pada manusia terjadi karena kerjasama 
antara ”Tuan Otot” dan ”Nyonya Tulang”. Karena tidak 
dapat bergerak sendiri, tulang disebut juga sebagai alat 
gerak pasif. Sebaliknya, karena mampu menggerakkan 
tulang, otot disebut alat gerak aktif.  

Tahukah Kamu? 
Jika dilatih secara teratur, otot lengan kita bahkan 
dapat mengangkat beban hingga 500 kg. Hebat, bukan? 
Tulangmu tidak dapat bergerak sendiri. Ia dibungkus 
oleh otot sehingga tubuhmu dapat bergerak. Tahukah 
kamu? Ada lebih dari 650 otot rangka di tubuh kita atau 
sebanding dengan 30% beban tubuhmu. Pada bagian 
ujung otot rangka terdapat jaringan yang 

Catatan tambahan tentang penulis:
Amelia Novita, memiliki nama pena Amelia Piliang atau 
Kak Amel. Pendidikan S1 jurusan Biologi Universitas 
Indonesia. Penulis adalah seorang ibu rumah tangga 
yang masih aktif menjadi penulis dan editor lepas. 
Salah satu bukunya pernah menjadi Juara 1 pada 
Sayembara Penulisan Buku Pengayaan SD Kelas Rendah 
yang diadakan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 
pada tahun 2008. Buku yang pernah diterbitkan antara 
lain Rangkuman Biologi SMP (Gagassmedia, 2008), Ayo 
Bermain Sains bersama Ayah-Ibu (Dian Rakyat, 2010), 
Rangkuman Biologi SMA (Grasindo, 2012), Ensiklopedia 
Tubuh Manusia, Ensiklopedia Biologi Umum, dan 
Ensiklopedia Budaya Nusantara (Mediantara, 2013). 
Pernah mengajar Biologi pada salah satu bimbingan 
belajar ternama di Indonesia. Saat ini, penulis berdomisili 
di Nagoya, Jepang.

Anak-anak ini sedang melatih kekuatan dan kelenturan otot 
lengannya, lho! Seru kan?
Sumber: dokumen pribadi
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menghubungkannya dengan tulang atau otot lainnya. 
Kita sering menyebutnya urat. Padahal istilahnya 
berbeda, lho! Jaringan pengikat otot dengan tulang 
disebut ligamen, sedangkan jaringan pengikat otot 
dengan otot disebut tendon. 

Jumlah seluruh otot di wajahmu ada 80 buah. Saat tersenyum, 
kamu menggerakkan 17 otot wajahmu. Sebaliknya, untuk menangis 
kamu membutuhkan gerakan 43 otot wajahmu. Dengan tidur, kamu 

mengistirahatkan otot wajahmu.	Sumber: dokumen pribadi

Nah, ternyata tugas otot tidak hanya menggerakkan 
rangka. Ada tugas-tugas lainnya, lho! Tugas yang 
berbeda dilakukan oleh macam otot yang berbeda pula. 
Teman, ada tiga macam otot dalam tubuh manusia.  Ada 
otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Bagaimana 
membedakan ketiganya? 

Otot polos berbentuk seperti gelendong, yakni membulat 
di tengah, lalu memipih di bagian tepinya. Ia bekerja 
secara tidak sadar (involunteer). Artinya, otot polos 
bekerja terus menerus, tanpa henti, tanpa ada kehendak. 
Kamu bisa menemukannya di sepanjang dinding organ 
tubuh dan pembuluh darah. Jadi meskipun kamu lagi 
malas makan, otot polos di sepanjang dinding lambung 

dan ususmu tidak malas bekerja. Ia tetap bergerak tanpa 
henti, seperti kerja mesin pemotong daging di pabrik.

Otot rangka berbentuk seperti serabut panjang, tetapi 
tidak bercabang-cabang. Serabut ini berwarna terang 
dan gelap sehingga tampak lurik. Karena itu, otot rangka 
mempunyai nama lain yakni otot lurik. Berkebalikan 
dengan otot polos, otot rangka bekerja secara sadar 
(volunteer). Sesuai namanya, otot rangka menempel 
pada rangka alias tulang. Otot rangka berwarna merah 
karena banyak sekali mengandung pembuluh darah. 
Menurutmu, mengapa demikian ya? 

Bagaimana dengan otot jantung? Otot jantung bekerja 
secara tidak sadar (involunteer). Bentuknya seperti otot 
rangka, namun bercabang-cabang. Cabang-cabang ini 
layaknya jembatan yang menghubungkan pulau dengan 
pulau. Ini berguna untuk mempermudah percepatan 
penghantaran impuls antarserabut otot jantung. 
Karena itu otot jantung bekerja secara istimewa dalam 
memompa darah. Ia bahkan dapat berdenyut hingga 
100.000 kali per harinya. Super hebat, kan?

Nah kamu sudah mengenal tiga macam otot. Sekarang, 
kita kembali pada kerja otot sebagai alat gerak aktif. 
Teman, sebagian besar otot rangka di tubuh kita 
dirangsang oleh kerja saraf otak. Mereka bekerja sama 
saling membantu satu sama lain sehingga gerakan 
tubuh dapat terjadi. Jadi ketika  tubuhmu akan bergerak, 
saraf di otakmu akan mengirim pesan ke otot rangka. 
Pesan tersebut disampaikan dalam bentuk sinyal listrik 
dan kimia melalui sel saraf yang bercabang-cabang. 
Cabang saraf ini akan berakhir pada serabut otot dan 
memberikan perintah untuk bergerak. Keren, kan?

Otot jantung

Otot rangka

Otot polos

Inilah tiga macam otot di butuh kita.
Sumber: https://quatrebonbon.files.

wordpress.com/2012/09/types-o-
fmuscle.jpg?w=500
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Untuk melakukan berbagai gerakan sederhana seperti berdiri 
berpegangan dan membolak balik buku, otot bayi ini diperintah 

otaknya.	Sumber: dokumen pribadi

Bagaimana otot bekerja? Otot bekerja dengan cara 
kontraksi dan relaksasi. Saat berkontraksi, otot akan 
memendek. Sebaliknya saat relaksasi, otot di tubuhmu 
akan kembali ke posisi semula. Bagaimana bisa begitu? 
Guys, serabut otot tersusun atas protein yang dapat 
memendek (alias berkontraksi) dan memanjang (alias 
relaksasi). Keduanya disebut filamen aktin dan miosin. 
Tahukah kamu? Karena mampu berkontraksi, kedua 
protein otot tersebut dinamakan protein kontraktil. 

Aktin merupakan filamen tipis, sedangkan filamen 
miosin tebal. Kedua jenis filamen tersebut menyusun 
sebuah serabut otot. Setiap serabut otot terdiri atas 
sarkomer. Sarkomer ini yang membuat penampakan 
lurik pada otot rangka dan otot jantung. Sarkomer terdiri 
atas beberapa daerah. Ujung tiap sarkomer disebut garis 
Z terdapat daerah gelap (pita A) yang hanya terdiri dari 
filamen miosin, berselang seling dengan daerah terang 
(pita I) yang hanya terdiri dari filamen aktin. Di bagian 
tepi pita A filamin aktin dan miosin akan saling tumpang 
tindih; sedangkan pada bagian tengahnya hanya terdiri 
atas miosin yang terdiri dari zona H; filamen aktin 
terikat; filamen miosin terikat pada garis M di bagian 
tengah sarkomer.

Lihatlah bagaimana protein menyusun serabut otot. 
Serabut otot ini membentuk berkas otot yang jika bersatu 

membentuk otot di tubuhmu. 	Sumber: https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/a/a4/Sarcomere.gif

Saat kontraksi, filamen aktin bergeser di antara miosin 
ke dalam zona H sehingga serabut otot memendek. 
Panjang pita A tetap, sedangkan pita I dan zona H 
menjadi lebih pendek. Ujung miosin mengikat ATP 
kemudian mengubahnya menjadi ADP, melepaskan 
beberapa energi ke miosin yang kemudian berubah 
bentuk menjadi senyawa berenergi tinggi. Miosin 
berenergi tinggi tersebut berikatan dengan aktin dengan 
kedudukan tertentu yang akan membentuk jembatan. 
Lalu energi yang terdapat pada miosin dilepaskan 
sehingga ujung miosin beristirahat dengan energi 
rendah. Keadaan inilah yang dinamakan relaksasi. Saat 
relaksasi, sudut perlekatan yang sebelumnya ada di 
ujung miosin menjadi berubah ke bagian ekor miosin. 
Hal ini berlangsung secara terus-menerus.

Tadi kita telah mengetahui bahwa kontraksi otot 
memerlukan senyawa berenergi tinggi bernama ATP. 
Ingat tidak kalau senyawa ini diperoleh melalui proses 
respirasi sel? Nah, ATP bisa diperoleh kalau ada bahan 
bakunya. Apa itu? Betul, bahan baku pembuatan ATP 
adalah glukosa. Glukosa kita dapat dari mana? Yup! 
Tentunya dari makanan yang kita konsumsi. Karena 
itulah, otot perlu mendapatkan cukup pasokan darah 
yang membawa glukosa. Glukosa ini kemudian digunakan 
oleh sel-sel otot untuk menghasilkan ATP. Nah, ATP-lah 
yang menjadi bahan bakar pergerakan otot. Sekarang 
kamu tahu bukan, mengapa kamu akan merasa lemas 
atau mengantuk jika tidak sarapan sebelum berangkat 
ke sekolah?

Seperti yang telah kita bahas di awal, ciri lain dari otot 
adalah mampu beraksi untuk menanggapi rangsang dari 
luar. Misalnya, saat kamu sedang dipijat. Rasakanlah, 
ototmu akan bereaksi dengan mengendur. Contoh 
lainnya saat kamu menyalurkan hobi naik gunung. Apa 
yang terjadi jika kamu tidak melakukan pemanasan 
sebelum naik gunung? Yup! Mungkin saja, otot betismu 
akan kram (mengencang) karena terlalu lelah dipakai 
memanjat. Oya, otot juga peka terhadap rangsangan 
lainnya seperti panas, dingin, ataupun larutan asam dan 
basa.

Otot dapat bekerja secara antagonis maupun sinergis. 
Contoh otot antagonis adalah bisep dan trisep. Kamu 
yang hobi berolahraga pasti pernah mendengar istilah 
ini. Keduanya melekat pada tulang-tulang di bahu, 
yaitu di ujung lengan sebelah atas. Kontraksi otot bisep 
menyebabkan tulang lengan bawahmu terangkat, 
sedangkan kontraksi otot trisep akan menurunkan 
kembali lengan ke posisi semula. Keduanya bekerja 
secara berlawanan. Karena itu, gerakan ini disebut gerak 
antagonis. 
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Gerak antagonis otot bisep dan trisep
Sumber: http://freemedidownloads.com/wp-content/

uploads/2015/05/muscle_rig_04.jpg

Tahukah kamu?
Otot yang paling besar di tubuh kita adalah gluteus 
maximus yang terletak di sekitar bokong kita. Sedangkan 
otot yang terkuat adalah maseter atau otot rahang. 

Bahan bacaan:
●	 Ryan L., D. Sang, & J. Taylor. 2005. Scientifica: Kids 

in lab coats. Nelson Thornes Cheltenham.
●	 Lam Pek Wan & Lam, E. Y. K. 2000. Comprehensive 

biology. Federal Publications, Singapore.
●	 Campbell,C & Mitchell. Biology. Univesity of 

Montana: California.
●	 Saddleback. 2008. Human Body. Saddleback 

Educational Publ.
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  Teknologi

Menjelajah Mars, Mungkinkah?
Ditulis oleh:
Fran Kurnia

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

Planet Mars, atau yang sering disebut juga planet 
merah, sangat menarik untuk diamati oleh penduduk 
Bumi saat ini. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar 
mengingat kondisi Bumi yang sudah padat dengan 
manusia yang tersebar di berbagai benua. Berdasarkan 
data dari worldometers.info, jumlah penduduk Bumi 
saat ini sekitar 7,3 miliar orang dan angka ini terus 
bertambah seiring dengan berkembangnya dunia 
teknologi. Dengan teknologi yang semakin canggih, 
terutama di bidang kesehatan, tingkat harapan hidup 
manusia juga semakin tinggi. Dengan kata lain, Bumi 
pun akan semakin penuh dengan munculnya generasi-
generasi baru.

Sisi negatif dari pertambahan penduduk Bumi ialah 
bertambahnya pula tingkat pencemaran lingkungan 
yang saat ini cukup mengkhawatirkan.  Berbagai macam 
ancaman yang dapat terjadi sewaktu-waktu mulai 
dari bencana alam, global warming, hingga asteroid 
yang dapat menabrak bumi banyak membuat manusia 
takut akan masa depan Bumi. Bertolak dari sejarah, 
Bumi kita ini dulu pernah ditabrak oleh meteor yang 
memusnahkan seluruh populasi dinosaurus. Lalu, 
apabila hal ini terulang, ke mana kita harus berlindung? 
Planet lain?

Planet Mars adalah salah satu tujuan utama tempat 
tinggal manusia selain Bumi. Mengapa? Di antara 
beberapa alasannya adalah: (1) ukuran Mars mirip 
dengan ukuran Bumi, (2) jaraknya tidak terlalu jauh 
dengan bumi, (3) Mars berotasi selama 24 jam 37 menit, 
sedangkan Bumi 23 jam 56 menit, (4) Mars memiliki 
perputaran musim yang sama dengan Bumi. Hal-hal 
inilah yang menyebabkan Mars menjadi salah satu 
favorit tempat tinggal manusia setelah Bumi.

Planet Bumi dan Mars. Sumber gambar : www.telegraph.co.uk

NASA (National Aeronautics and Space Administration) 
telah meluncurkan beberapa misi untuk meneliti 
kondisi planet Mars. Ternyata ditemukan bahwa kondisi 
planet Mars cukup menyedihkan. Atmosfernya hanya 
tersusun dari gas karbon dioksida (95,3%), nitrogen 
(2,7%) dan oksigen (0,2%)! Kondisi ini cukup meragukan 
jika mengingat kondisi atmosfer bumi yang memiliki 
kandungan oksigen (20%) dan nitrogen (79%). Akan 
tetapi, pada zaman dahulu Bumi kita sebenarnya memiliki 
kondisi yang mirip dengan Mars saat ini. Bumi juga tidak 
memiliki kandungan oksigen dalam atmosfernya. Dengan 
bantuan bakteri-bakteri fotosintesis, binatang mulai 
bermunculan dan Bumi mulai terisi dengan kehidupan.

Lebih jauh lagi, berdasarkan hasil penelitian NASA 
menunjukkan bahwa Mars memiliki kandungan air 
dalam bentuk es yang terdapat pada kedua kutub planet. 
Dengan atmosfer yang memiliki kandungan nitrogen, 
karbon dan oksigen, walaupun masih dalam bentuk 
karbon dioksida, semua elemen penyokong kehidupan 
sudah tersedia di Mars. Permasalahannya, bagaimana 
cara merombak kondisi di Mars hingga menyerupai 
kondisi Bumi?
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Di sinilah peran teknologi ruang angkasa yang sangat 
penting: solar sail. Solar sail merupakan sebuah 
cermin raksasa yang berperan untuk memantulkan 
sinar matahari untuk mencairkan es yang terdapat di 
mars. Setelah es-es ini mencair, air mulai menggenang 
membentuk danau-danau. Kandungan karbon dioksida 
yang terperangkap dalam es akan mencair dan terlepas 
ke atmosfer. Kenaikan temperatur Mars akan membantu 
terlepasnya gas CFC (ChloroFluoroCarbon) yang 
dimanfaatkan untuk menciptakan efek rumah kaca.

Efek rumah kaca ini kemudian berfungsi sebagai 
perangkap radiasi matahari sehingga bisa terus 
menghangatkan Mars dan menjaga air untuk tetap 
dalam fase cair. Selain itu, efek rumah kaca juga dapat 
membantu terjadinya proses alami fotosintesis oleh 
tumbuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa fotosintesis 
mengubah karbon dioksida dan melepaskan gak oksigen 
yang kita butuhkan untuk bernafas. Tentu saja proses 
ini membutuhkan waktu hingga ribuan tahun, tetapi 
melihat perkembangan teknologi yang semakin melesat, 
bukan hal yang mustahil suatu hari nanti kaki-kaki 
manusia mulai menjelajah planet Mars.       

Bahan bacaan:
•	 http://sail.planetary.org/
•	 https://www.nasa.gov/content/nasas-journey-to-

mars

Rencana impian mewujudkan migrasi ke Mars. Sumber gambar: www.mars.nasa.gov

Teknologi solar sail. Sumber gambar: www.bbc.com
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Kanker payudara merupakan salah satu 
penyebab terbesar kematian pada wanita. 
Di Eropa ada lebih dari 250.000 kasus baru 
setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri, Rumah 
Sakit Kanker Dharmais Jakarta mencatat angka 

insiden kanker payudara sebesar 32%, mengalahkan 
angka insiden kanker serviks yang berkisar sebesar 17% 
selama 5 tahun terakhir. Kanker payudara saat ini telah 
menjadi momok menakutkan baik bagi kaum muda 
maupun kaum lanjut usia.

Apakah yang dimaksud kanker payudara?

Secara umum, kanker adalah sel-sel abnormal tubuh 
yang tumbuh dan membelah tidak terkendali. Kanker 
payudara terjadi jika sel pada kelenjar payudara tumbuh 
dan membelah secara abnormal. Jika dibiarkan begitu 
saja, sel-sel kanker ini dapat menyerang jaringan di 
sekitarnya, hingga bermetastasis atau menyebar ke 
organ lain melalui sirkulasi darah dan atau kelenjar 
getah bening. 

Apa saja tanda dan gejalanya?

1.	 Benjolan pada payudara atau penebalan yang 
berbeda dari jaringan di sekitarnya

2.	 Keluar darah dari puting susu

3.	 Perubahan ukuran atau bentuk payudara

4.	 Perubahan pada kulit payudara seperti kulit 
jeruk

5.	 Bentuk  puting susu yang terbalik

6.	 Pengelupasan kulit puting susu

7.	 Kemerahan pada kulit payudara

Bagaimana kanker payudara dapat terjadi?

Hingga saat ini masih belum diketahui secara pasti apa 
penyebab dari kanker payudara. Akan tetapi, menurut 

ilmu kedokteran, salah satu penyebab utama kanker 
payudara adalah hormon estrogen. Hormon estrogen 
adalah hormon seks yang diproduksi secara fisiologis 
oleh pria dan wanita.

Pada wanita, produksi hormon estrogen lebih banyak 
daripada pada pria. Hormon estrogen ini memiliki 
beberapa fungsi, yaitu:

1.	 Merangsang pertumbuhan organ seks pada 
wanita, seperti halnya payudara dan rambut 
kelamin, dikenal sebagai karakteristik seks 
sekunder.

2.	 Mengatur siklus menstruasi.

3.	 Mencegah gejala menopause seperti hot flushes 
(rasa panas didaerah tubuh bagian atas dan 
gangguan mood).

4.	 Mengatur pola distribusi lemak di bawah 
kulit sehingga membentuk tubuh wanita yang  
feminin.

5.	 Mengatur pembentukan dan pemecahan massa 
tulang.

Hormon estrogen sendiri merupakan senyawa steroid 
yang berfungsi sebagai pemicu perkembangan organ 
seks dan reproduksi baik pada wanita maupun pria. 
Namun, peran hormon ini lebih dominan pada wanita 
dibanding pria. Inilah mengapa payudara pada wanita 
tumbuh lebih besar, sedangkan pada pria tidak. 

Produksi hormon estrogen meningkat pada saat setelah 
menstruasi dan saat terjadinya pelepasan sel telur dari 
ovarium (ovulasi). Peningkatan produksi estrogen juga 
bisa diperoleh dari pola makan, seperti terlalu sering 
mengonsumsi makanan yang disuntik dengan estrogen, 
penggunaan kontrasepsi oral, dan terapi hormonal. 
Salah satu dampak dari kadar estrogen yang berlebihan 
dalam tubuh adalah memicu pembelahan sel secara 
cepat dan abnormal, terutama pada payudara.

Kesehatan

Kanker Payudara: Kenali Gejala 
dan Pencegahannya

Ditulis oleh:
Khairunnisa Rahadatul Aisy Sodikin

Mahasiswa S1 Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman.
Kontak: astronomedical(at)gmail(dot)com.
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Apa sajakah faktor risiko kanker payudara?

Semua orang, baik laki-laki maupun perempuan sama-
sama berisiko terkena kanker jenis ini, meskipun 
insidensinya lebih banyak terjadi pada wanita. Berikut 
adalah faktor risiko terjadinya kanker payudara:

1.	 Riwayat keluarga

Wanita dengan riwayat keluarga pernah 
menderita kanker payudara memiliki risiko 
dua kali lebih besar dibandingkan wanita 
yang memiliki riwayat keluarga tanpa kanker 
payudara. Hal ini tidak berarti pasti dan akan 
selalu terjadi. Maka, dianjurkan untuk wanita 
yang memiliki riwayat keluarga dengan kanker 
payudara agar rutin memeriksa payudara sendiri 
dan menjaga pola makan.

2.	 Obesitas

Obesitas meningkatkan risiko kanker payudara 
pada wanita pasca menopause karena kelebihan 
lemak tubuh dapat meningkatkan produksi 
hormon estrogen dan insulin yang diduga 
sebagai penyebab utama kanker payudara.

3.	 Umur

Semakin tua seorang wanita, semakin tinggi 
risiko terkena kanker payudara.

4.	 Hormon Replacement Therapy

Terapi yang sering digunakan oleh wanita 
usia lanjut untuk menggantikan hormon 
estrogen yang sudah berhenti diproduksi ini 
meningkatkan risiko kanker payudara sebanyak 
66%. Tetapi, jika terapi ini dihentikan, risiko 
tersebut pun menurun.

5.	 Kontrasepsi oral

Kontrasepsi oral bekerja secara hormonal, 
mengatur produksi hormon-hormon seks di 
dalam tubuh. Oleh karena itu, wanita yang 
memiliki risiko tinggi terkena kanker payudara 
dianjurkan untuk memakai kontrasepsi 
nonhormonal.

6.	 Alkohol

Apakah benjolan di payudara selalu kanker?

Banyak perempuan yang menemukan benjolan di 
payudaranya yang terasa nyeri sehingga menjadi cemas 
dan takut serta melakukan diagnostik pribadi bahwa 
benjolan tersebut adalah kanker payudara. Dalam ilmu 
kedokteran, benjolan disebut sebagai tumor. Tumor 
ada yang bersifat jinak ada pula yang bersifat ganas. 
Tumor yang bersifat ganas bisa disebut juga sebagai 
kanker. Namun, saat menemukan benjolan pada daerah 

payudara, jangan langsung cemas dan khawatir. Benjolan 
tersebut belum tentu adalan kanker payudara.

Benjolan di payudara bisa saja berasal dari jaringan otot 
pektoral atau adanya sebuah kelainan yang disebut 
mammary dysplasia, yaitu berupa pemadatan dan 
pembesaran jaringan payudara yang bersifat hormonal 
saja. Kelainan ini ditandai dengan payudara terasa sakit 
dan bengkak saat menjelang menstruasi, tetapi setelah 
itu kembali normal. Ini dipengaruhi oleh kadar hormon 
estrogen yang naik dan turun. 

Jika menemukan benjolan di daerah payudara, lebih 
baik segera konsultasikan ke dokter untuk mengetahui 
diagnosis pasti. Pemeriksaan penunjang seperti USG, 
mamografi, dan patologi anatomi dapat mendukung 
tegaknya diagnosis tersebut.

Bagaimana cara mendeteksi benjolan di payudara?

Cara mengetahui adanya benjolan di payudara dapat 
dilakukan dengan metode SADARI, yaitu langkah-
langkah sebagai berikut:

1.	 Berdiri tegak. Cermati bila ada perubahan 
pada bentuk dan permukaan kulit payudara, 
pembengkakan dan/atau perubahan pada 
puting. Jangan khawatir bila bentuk payudara 
kanan dan kiri tidak simetris.

2.	 Angkat kedua lengan ke atas, tekuk siku, dan 
posisikan tangan di belakang kepala. Dorong siku 
ke depan dan cermati payudara, dorong siku ke 
belakang dan cermati bentuk maupun ukuran 
payudara. Otot dada Anda dengan sendirinya 
berkontraksi saat Anda melakukan gerakan ini.

3.	 Posisikan kedua tangan pada pinggang, 
condongkan bahu ke depan sehingga payudara 
menggantung, dan dorong kedua siku ke depan, 
lalu kencangkan (kontraksikan) otot dada Anda.

4.	 Angkat lengan kiri ke atas, dan tekuk siku 
sehingga tangan kiri memegang bagian atas 
punggung. Dengan menggunakan ujung jari 
tangan kanan, raba dan tekan area payudara, 
serta cermati seluruh bagian payudara kiri 
hingga ke area ketiak. Lakukan gerakan atas-
bawah, gerakan lingkaran dan gerakan lurus dari 
arah tepi payudara ke puting, dan sebaliknya. 
Ulangi gerakan yang sama pada payudara kanan 
Anda.

5.	 Cubit kedua puting. Cermati bila ada cairan yang 
keluar dari puting. Berkonsultasilah ke dokter 
seandainya hal itu terjadi.

6.	 Pada posisi tiduran, letakkan bantal di bawah 
pundak kanan. Angkat lengan ke atas. Cermati 
payudara kanan dan lakukan tiga pola gerakan 
seperti sebelumnya. Dengan menggunakan 
ujung jari-jari, tekan seluruh bagian payudara
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hingga ke sekitar ketiak. Ulangi langkah ini pada 
sisi berlawanan, untuk mencermati payudara 
sebelah kiri.

Bagaimana mencegah kanker payudara?

Para wanita normal atau wanita dengan kadar estrogen 
tinggi tetap dapat mencegah kanker payudara dengan 
hal berikut:

1.	 Menjaga berat badan

2.	 Hindari alkohol

3.	 Banyak mengkonsumsi serat seperti buah dan 
sayuran

4.	 Mengurangi konsumsi makanan yang disuntik 
estrogen (contoh: ayam broiler)

5.	 Menghindari kontrasepsi oral pada wanita 
dengan risiko tinggi

6.	 Deteksi dini dengan konsultasi kepada dokter 
bedah onkologis

7.	 USG rutin setiap 6 bulan sekali terutama pada 
wanita dengan risiko tinggi

Jadi, jangan panik ketika menemukan benjolan pada 
payudara. Segera konsultasikan kepada dokter. Lakukan 
pemeriksaan SADARI secara rutin. Yuk kita cegah dan 
jaga bersama. Salam sehat!

Bahan bacaan:

• http://faktakanker.com/kanker-payudara/kanker-
payudara-stadium-1-gejala-penyebab-pencegahan-
dan-pengobatannya

• http://bidanku.com/10-langkah-mencegah-kanker-
payudara

• http://www.breastcancer.org
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Sebagai makhluk sosial, hubungan satu 
manusia dengan manusia lainnya tidak selalu 
berlangsung mulus. Terkadang ada saja gesekan 
yang diakibatkan perbedaan cara pandang atau 
pemikiran individu yang berbeda. Kemampuan 

menghadapi konflik semacam itu menjadi hal yang 
sangat penting dimiliki, terutama bagi anak-anak usia 
remaja dan orang tuanya. Dalam tulisan ini, mari kita 
lihat beberapa konflik yang dapat menimpa remaja 
dalam suatu keluarga. Dengan mengetahui bentuk-
bentuk konflik yang mungkin terjadi, mudah-mudahan 
kita dapat meminimalkan konflik yang berpotensi pada 
perpecahan.

Remaja awal merupakan waktu ketika konflik antara 
remaja dan orang tua meningkat tajam. Biasanya 
ini terjadi bersamaan dengan perubahan fisik dan 
kemampuan daya pikir anak yang berkembang 
dan menemukan cara pandang baru. Peningkatan 
konflik ini sebaiknya ditangani dengan diskusi seiring 
perkembangan kematangan orang tua dan remaja seperti 
dalam perubahan biologis saat pubertas, perubahan 
kognitif meliputi peningkatan idealisme dan penalaran 
logis, perubahan sosial yang berpusat pada kebebasan 
dan identitas, dan perubahan sosial pada orang tua yang 
memasuki usia dewasa madya. 

Banyak konflik yang meliputi kejadian keseharian 
kehidupan keluarga seperti membersihkan kamar, 
kerapian berpakaian, jam pulang, hingga tidak berbicara 
di telepon selamanya. Pada masa remaja awal, konflik 
jarang melibatkan masalah seperti obat-obatan dan 
penyimpangan. Dalam salah satu penelitian oleh 
Laursen pada tahun 1995, remaja awal lebih banyak 
mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap ibu daripada 
teman, pacar, saudara, ayah, atau orang dewasa lainnya. 

Penelitian lainnya yang mengambil sampel beberapa 
SMA menunjukkan bahwa konflik paling banyak terjadi 
dengan ibu, dan mayoritas terjadi antara ibu dan anak 
perempuan.

Montemayor pada tahun 1992 memperkirakan bahwa 
pada 20% keluarga dari 4-5 juta keluarga di Amerika, 
terjadi konflik berkepanjangan antara orang tua dan 
remaja yang terus-menerus, berulang-ulang, dan 
konflik yang tidak sehat. Dari konflik berkepanjangan 
itu, intensitas konflik dengan jumlah remaja yang lari 
dari rumah, kenakalan remaja, jumlah dikeluarkan dari 
sekolah, kehamilan, dan pernikahan dini, keanggotaan 
sekte sesat, dan penggunaan obat-obatan.

Salah satu penelitian oleh Judith Smetana pada tahun 
1997 mengungkapkan bahwa konflik orang tua dan 
remaja dapat diselesaikan dengan mempertimbangkan 
perubahan sosial kognitif remaja yang berhubungan 
dengan perbedaan pendekatan orang tua dan remaja 
dalam menentukan pendirian. Misalnya dalam pemilihan  
pakaian yang dikenakan remaja, orang tua dapat

Sosial Budaya

Konflik Remaja dan Orang Tua 
dalam Keluarga

Ditulis oleh:
Retno Ninggalih

Ibu rumah tangga, alumnus Fakultas Psikologi Undip, 
saat ini bertempat tinggal di Sendai, Jepang. 

Kontak: r.ninggalih(at)gmail(dot)com.
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memberikan masukan dengan baik, 
tetapi tidak harus sampai memaksa. 

Ada kemungkinan pula pengaruh 
budaya dan agama yang dapat 
mengurangi konflik. Reed Larson 
pada tahun 2001 mempelajari 
remaja status ekonomi menengah 
dan keluarganya di India dan ia 
menemukan bahwa hanya sedikit 
konflik yang terjadi. Padahal, 
keluarga-keluarga yang ditelitinya 
termasuk pada keluarga yang 
menerapkan pola asuh otoriter. 
Larson juga mengamati bahwa di 
India tidak terjadi perpecahan ketika 
orang tua memilihkan pasangan 
pernikahan untuk remaja. Contoh 
lain pengaruh budaya adalah 
tingkat konflik di Jepang yang lebih 
rendah dari Amerika. Peningkatan 
kebebasan sebagian remaja kerap 
dianggap oleh para orang tua sebagai 
pemberontakan. Namun, secara psikologis, keluarga 
yang sehat menyesuaikan dorongan pada remaja untuk 
mencapai kebebasan dengan memperlakukan remaja 
dengan cara lebih dewasa dan lebih melibatkannya 
dalam pengambilan keputusan keluarga. Sementara itu, 
keluarga yang tidak sehat secara psikologis lebih sering 
mengungkit-ungkit kekuasaan orang tua.

Pencarian jati diri remaja dan otonomi juga kerap 
menimbulkan kebingungan dan konflik bagi banyak 
orang tua. Satu aspek penting dalam otonomi adalah 
otonomi emosi, yang merupakan kapasitas melepaskan 
ketergantungan seperti anak kecil kepada orang tua. 
Peningkatan otonomi pada remaja terkadang membuat 
sosok orang tua seperti orang lain di luar keluarga. 
Perbedaan gender biasanya memberikan otonomi lebih 
bebas pada remaja pria dari pada remaja perempuan. 
Perbedaan gender ini ditemukan pada keluarga 
tradisional yang menerapkan peran gender.

Pola asuh otoriter biasanya berhubungan dengan 
rendahnya otonomi remaja. Sementara itu, pola asuh 
demokratis biasanya berhubungan dengan meningkatnya 
otonomi remaja.  Dalam hal ini, pencapaian otonomi 
remaja  sering beragam sesuai budaya, orang tua, dan 
remaja sendiri. Sebagai contoh, otonomi dini pada 
remaja lebih banyak terjadi pada masyarakat kulit putih. 

Banyak pula kaum muda mengalami masa otonomi pada 
saat meninggalkan rumah untuk kuliah. Mahasiswa 
biasanya lebih memperlihatkan ketergantungan secara 
psikologis pada orang tuanya dan kurang bergaul 
dibandingkan kakak kelasnya. Kemudian, mahasiswi 
secara umum lebih memiliki ketergantungan secara 
psikologis dari pada mahasiswa. Menariknya, penelitian 
dari Holmbeck dkk pada tahun 1995 menunjukkan 
bahwa mahasiswa yang pergi jauh dari rumah untuk 
kuliah justru merasa lebih dekat dengan ibunya, sedikit 
konflik dengan orang tua, dan lebih bisa mengambil 

keputusan dan otonomi dari pada mahasiswa yang 
tinggal di rumah.   

Konflik antara remaja dan orang tua di rumah terkadang 
berujung pada kaburnya remaja dari rumah. Secara 
umum, remaja yang lari dari rumah disebabkan 
ketidaknyamanan mereka berada di rumah. Banyak 
yang pergi dari rumah karena penyiksaan orang tua 
atau orang dewasa lainnya. Ada pula orang tua pecandu 
obat atau alkoholik. Pada beberapa kasus, bisa jadi 
karena orang tua tidak mampu menafkahi dengan baik. 
Orang tua yang cepat marah maupun orang tua yang 
gagal memberikan perhatian pada remaja juga menjadi 
penyebab kaburnya remaja dari rumah. 

Remaja yang kabur dari rumah bukan hanya dari 
kalangan sosial ekonomi lemah. Pada kalangan sosial 
ekonomi menengah, biasanya remaja memutuskan 
untuk kabur dari rumah ketika sudah lelah dengan orang 
tua yang bermuka dua, orang-orang yang mengaturnya, 
sedangkan mereka hidup dengan bebas dan idealisme-
idealisme yang salah. 

Kabur dari rumah  sering kali merupakan proses yang 
bertingkat. Mulanya remaja jarang di rumah dan lebih 
banyak di jalan atau dengan teman. Orang tua biasanya 
mengingatkan tapi mereka tidak mengerti kenapa harus 
di rumah dan mengapa orang tua harus peduli mereka.

Beberapa teori sempat diungkapkan para peneliti untuk 
meminimalkan konflik orang tua dan remaja. Salah 
satunya adalah teori kelekatan yang diajukan oleh Mary 
Ainsworth pada 1979 dan John Bowlby pada 1989. 
Mereka mengatakan bahwa kelekatan anak dan orang tua 
pada masa balita merupakan pokok pada perkembangan 
kemampuan sosial anak ketika kelak beranjak remaja. 
Para peneliti lainnya, misalnya Lieberman dkk. pada 
1999, menyatakan bahwa kelekatan di masa tersebut 
berhubungan positif dengan relasi teman sebaya dan 
pertemanan.
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Pada akhirnya, konflik antara remaja dan orang tua 
selalu dapat dipecahkan jika komunikasi antara mereka 
berlangsung dengan baik dan terbuka. Kondisi antara 
satu keluarga dengan keluarga lainnya tidak bisa 
dipukul rata. Berbagai faktor yang telah diungkapkan, 
seperti kondisi fisik, budaya, agama, kelekatan, sangat 
berpengaruh dalam resolusi konflik remaja dan orang 
tua. 

Bahan bacaan:

●	 Laursen, B. “Conflict and social interaction in 
adolescent relationships.” Journal of Research on 
Adolescence, 5, 55-70 (1995).

●	 Montemayor, R., Adams, G. R., Gullotta, T. P. 
“Personal relationships during adolescence.” 
Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc. (1994).

●	 Smetana, J. G. “Parenting and the Development 
of Social Knowledge Reconceptualized: A Social 
Domain Analysis.” New York: Wiley (1997). http://
www.researchgate.net/publication/232431491

●	 Larson, R., Verma, S., dan Dworkin, J. “Adolescents’ 
family relationships in India: The daily lives of 
Indian middle-class teenagers.” Abington, MA: 
Prentice Hall (2001).

●	 Larson, R. W., Richards, M. H., Moneta, G., 
Holmbeck, G., dan Duckett, E. “Changes in 
adolescents’ daily interactions with their 
families from ages 10 to 18: Disengagement and 
transformation.” Developmental Psychology, 32, 
744-754 (1996).

●	 Seputar teori kelekatan (Ainsworth dan Bowlby):

o	 http://www.simplypsychology.org/mary-
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“Developmental patterns in security of attachment 
to mother and father in late childhood and early 
adolescence: Associations with peer relations. 
Child Development, 70, 203-213 (1999).
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Setiap guru diwajibkan memiliki strategi dalam 
menyampaikan materi ajarnya. Berbagai cara 
penyampaian digunakan agar siswa memahami 
apa yang sedang diajarkan. Itulah strategi 
pengajaran, atau biasa juga disebut dengan 

metode pengajaran.

Seringkali, setiap materi ajar memiliki strateginya 
masing-masing. Contohnya, pada pelajaran matematika 
siswa lebih sering diminta untuk mengerjakan latihan. 
Metode hafalan untuk rumus matematika jarang sekali 
diterapkan oleh para guru. Sementara itu, pelajaran 
bahasa lebih banyak mencakup aktivitas membaca, 
bercerita, permainan kata, dan menghafal istilah baru. 
Meskipun metode latihan atau mengerjakan soal juga 
dipakai dalam pelajaran bahasa, namun bobotnya lebih 
kecil dibandingkan pelajaran matematika.

Satu metode dengan metode lainnya saling mendukung 
dengan porsi masing-masing. Apakah strategi bercerita 
ada dalam pelajaran matematika? Pastinya ada karena 
kita pasti pernah mendapati soal cerita dan biasanya 
seorang pelajar yang kurang suka pelajaran bahasa 
memiliki kesulitan untuk memecahkan soal cerita 

dibandingkan soal langsung. Atau sebaliknya, seorang 
yang amat senang dengan cerita bisa jadi lebih mudah 
memecahkan soal tersebut. 

Disebabkan keberagaman karakter dan kecerdasan 
siswa, guru yang pandai berdongeng berkaitan dengan 
materi ajarnya kemungkinan akan lebih disukai. 
Syaratnya, cerita itu tidak keluar dari materi sehingga 
mengabaikan inti dari pelajarannya. Lantas, benarkah 
bercerita itu asyik atau justru membosankan?

Untuk pelajaran bahasa pastinya wajib ada cerita, 
khususnya untuk pelajaran bahasa asing. Metode 
bercerita akan sangat membantu siswa untuk 
mengembangkan kemampuan bahasanya. Siswa tanpa 
disadarinya sudah mempraktikkan bahasa yang dia 
ketahui. Dibandingkan hanya dengan menghafalkan 
setiap kosa kata, tentu akan lebih efektif jika kosa kata 
tersebut digunakan oleh siswa semisal dalam cerita.

Kita bisa memperhatikan bahwa baik dalam pelajaran 
bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia selalu ada 
cerita. Sayangnya, seringkali cerita tersebut

Pendidikan

Ketika Bercerita Menjadi 
Strategi Asyik Untuk Belajar

Ditulis oleh:
Pepi Nuroniah

Staf redaksi Majalah 1000guru dan guru bimbingan konseling. 
Kontak: pepinuroniah(at)yahoo(dot)com.
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hanya sekadar dibaca kemudian dilanjutkan dengan 
mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada. Sering 
pula siswa hanya mengamati struktur kalimat dan 
mengesampingkan pesan dalam cerita tersebut. 
Bukankah akan sangat baik apabila siswa mengulang 
untuk menceritakan cerita tersebut dengan bahasanya 
sendiri? Strategi menceritakan kembali sebuah cerita 
ini telah diterapkan oleh beberapa pesantren modern 
dalam pelajaran bahasa Arab. 

Dinamakan pelajaran “muthola’ah”,  yang artinya 
menelaah, pelajaran ini hanya berisikan cerita-cerita 
berbahasa Arab yang  termuat di dalamnya banyak 
hikmah. Pelajaran ini termasuk pelajaran pokok yang 
harus dikuasai oleh para siswa di pesantren. Bagi 
orang awam, mereka mungkin berpikir bagaimana bisa 
memahami cerita bahasa Arab yang sama sekali tidak 
ada artinya? Apakah guru atau ustadz menerjemahkan 
cerita tersebut? Jawabannya sama sekali tidak.

Strategi yang biasanya dipakai oleh sang guru adalah 
memberikan contoh atau membawa gambar yang 
berkaitan dengan judul ceritanya agar siswa yang 
menebak judul itu sendiri.  Apabila siswa tersebut 
menjawab dengan bahasa Indonesia, guru akan 
membimbingnya untuk menggunakan bahasa Arab. 
Seminimal mungkin atau tidak sama sekali sang guru 
menggunakan bahasa Indonesia.

Setelah pemberian judul, biasanya guru akan 
memberikan mufrodat atau arti kosa kata yang belum 
diketahui oleh murid. Namun, kosa kata tersebut bukan 
diartikan dengan bahasa Indonesia melainkan masih 
dengan kata bahasa Arab yang mengandung arti sama. 
Barulah guru bercerita atau menjelaskan cerita yang ada 
dalam buku tersebut. Ketika semua sudah dijelaskan 
oleh sang guru, siswa ditugasi untuk menceritakannya 
kembali di depan teman-temannya. Selain melatih 
kecerdasan linguistiknya, juga melatih kepercayaan 
diri siswa. Dan dalam pelajaran muthola’ah ini siswa 
mendapatkan hikmah yang dapat mengembangkan 
kecerdasan afektifnya. 

Tentu saja pelajaran mutholaah ini tidak ada sama sekali 
dalam ujian nasional maupun ujian masuk universitas. 
Lantas, kenapa siswa di pondok pesantren harus 
menguasai serta memahami isi cerita dalam pelajaran 
tersebut? Alasannya, kita ketahui tujuan berpendidikan 
bukan hanya untuk masuk ke universitas favorit atau 
sekedar lulus UN. Pendidikan adalah untuk membangun 
akal, fisik, dan jiwa siswa agar dia menjadi pribadi yang 
tahu akan konsep dirinya.

Dengan strategi belajar bercerita, siswa merasa asyik 
dan tidak merasa digurui oleh nasihat-nasihat yang 
sebetulnya ingin disusupkan oleh guru. Siswa sendirilah 
yang berupaya untuk mengambil hikmah atau tujuan 
dari cerita tersebut. Sementara guru hanyalah fasilitator, 
membimbing, dan mengarahkan siswa. Akan sangat baik, 
apabila sebelum pelajaran dimulai, guru menjelaskan 

manfaatnya sehingga murid tahu tujuan dia belajar 
sesuatu.

Guru dapat menceritakan lewat contoh atau fakta yang 
ditemui di lapangan sehingga belajar lebih asyik dan 
menyenangkan. Bila dimungkinkan guru pun meminta 
muridnya untuk menceritakan kesulitan atau ketertarikan 
dari tema yang diajarkan. Cara mengajar muthola’ah 
hanya salah satu contoh. Pelajaran muthola’ah biasanya 
menjadi pelajaran favorit siswa di pesantren. Mudah 
dan menyenangkan. Semoga semua pelajaran dapat 
terasa asyiknya.

Bahan bacaan:
•	 Chatib, Munif. 2009. Sekolahnya Manusia, Kaifa 

Publishing: Bandung
•	 Yunus, Mahmud. At-Tarbiyah wa At-Ta’lim, 

Ponorogo: Darussalam PP. Wali Songo
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Halo Sobat 1000guru! Jumpa lagi dengan kuis 
Majalah 1000guru edisi ke-54. 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: 

Untuk menyambut momen Sumpah Pemuda, 
tulislah sebuah artikel bertema “Pendidikan dan 
Pemuda Indonesia” sepanjang maksimal tujuh 
halaman kertas A4. Gunakan bahasa Indonesia yang 
baik dan benar dengan gaya santai. Oh ya, jangan 
lupa kirimkan file dalam bentuk *doc. Atau *docx. 
dan tuliskan referensi atau bahan bacaan ya. 

3. Kirim jawaban, disertai nama, akun FB, dan 
akun twitter kalian ke alamat e-mail redaksi: 
majalah1000guru@gmail.com dengan subjek 
Artikel Pendidikan Edisi 54

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

Mudah sekali, kan? Yuk, segera kirimkan jawaban kalian. 
Kami tunggu hingga tanggal 15 Oktober 2015, ya!

Pengumuman Pemenang Kuis 

Pertanyaan kuis bulan lalu adalah:

Pada tanggal 14 Juli 2015 yang lalu, ada sebuah 
kejadian penting yang berhasil ditorehkan NASA 
dalam sejarah eksplorasi tata surya kita. Kejadian 
apakah itu? Yuk, ceritakan kepada teman-teman 
pembaca 1000guru tentang kejadian tersebut 
dalam sebuah rangkuman. Alangkah baiknya jika 
latar belakang dan sejarah di baliknya dapat kamu 
turut sertakan. Oh ya, jangan lupa tuliskan referensi 
atau bahan bacaan ya.  

Dan pemenangnya adalah:

Putri Intan Rengganis - @Pintanrengganis

Selamat kepada pemenang! Untuk teman-teman yang 
belum beruntung memenangkan kuis, jangan bersedih. 
Nantikan kuis-kuis Majalah 1000guru di edisi selanjutnya 
ya.

Kuis Majalah
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