
Dunia pendidikan 

-Antonio- 

 

Saat bulan pergi ... 

Matahari pun datang 

Siap pergi menjeput ilmu 

Yang diberi oleh guruku 

 

Kududuk dan menyimak 

Setiap kota yang berguna 

Setiap kota yang mendidik 

Setiap kota untuk berkalku nanti 

 

Semua ilmu yang ia berikan 

Semua pengetahuan yang ia berikan 

Pasti akan berguna 

Tuk meraih kesuksesanku 

  



Sudahlah 

-Cadra- 

 

Dunia berkata apa 

Apa yang dikatakan dunia 

Entah dunia tahu apa 

Entah apa yang dunia tahu 

 

Dalam dunia ada pendidikan 

Dalam pendidikan ada dunia 

Aku tak mengerti dunia 

Dunia tak mengerti aku 

 

Aku mau pendidikan 

Aku mau dididik 

Aku mau terdidik 

Aku mau dia 

  



Berarti 

-Chelsea- 

 

Pendidikan sungguh bermakna 

Berarti untuk masa depan 

Indah bagi kita semua 

Itulah pendidikan 

 

Hidup di dalam pendidikan 

Sungguh enak 

Inginnya kukenang selalu 

Pendidikan pendidikan oh... pendidikan 

 

Tanpamu tak bisa apa-apa 

Masa depan tergantung padamu saja 

Berarti bagiku 

Bermakna bagiku 

  



Buku 

-Christopher Johanes- 

 

Kau tempat menabur ilmu 

Kau jendela di hidupku 

Tapi banyak orang yang 

Mengabaikanmu 

 

Buku 

Kau tempat menyimpan 

Hari-hariku yang indah 

Kau tempat curhatanku 

 

Buku 

Kau membuat ku mengerti 

Banyak hal 

Kau adalah lukisan bagi-ku 

  



Nilai 

-Dessy- 

 

Guru ... Oh Guru.. 

Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat 

Hari itu ‘kubertemu denganmu 

Kau mengajariku dengan kasih dan sayang 

Kau mengajariku dengan cinta yang tulus 

Kau memberiku nasihat ketika aku salah 

Terkadang aku mengecewakanmu 

Karena nilaiku yang sangat turun atau jelek 

Tetapi engkau bahagia ketika nilaiku mulai membaik 

Guru Terima kasih 

Jasamu akan ‘kukenang selamanya 

  



IPS & PKn 

-Diana- 

 

Sejarah mengusut sejarah 

Rasa bela negara pun timbul 

Pancasila memperlihatkan keagungannya 

Membuatku mengerti dasar negara ini 

Bukan, bukan, dan bukan 

Bukan untuk dihormati 

Tapi untuk menghargai pengorbanannya 

Dan untuk menjadi teladan 

Dan bukan untuk dimegahkan 

Karna sejarah itu murni  



Siapa Dia 

-Evelyn- 

 

Aku tak tahu cara membaca 

Aku tak tahu cara menulis 

Aku tak tahu cara menghitung 

Aku tak tahu bagaimana caranya 

Dia tahu bagaimana caranya 

Dia yang mengajari tiap hari 

Dia membimbingku tiap-tiap hari 

Siapa dia?? 

Dia... 

Guruku pahlawan tanpa tanda jasa 

Dia.. 

Membantu diriku atas segalanya 

Hanya dua kata untuk dirimu 

Ohh guruku... 

Terima kasih 

Atas segalanya



Ya 

-Ellena- 

 

Ilmu menjadi penganganku 

Buku menjadi jendelaku 

Guru menjadi pembimbingku 

Sekolah menjadi duniaku 

Roda waktu yang selalu berputar 

T’lah mengingatkanku untuk belajar 

Karena ini adalah hal yang wajar 

Walaupun membuat pikiranku menjadi berputar-putar 

Yang semakin hari semakin bertambah 

Seperti biji kecambah 

 

  



Pendidikan  

-Glenn- 

 

Dunia pendidikan 

Kau membuatku cerdas 

Kau membuatku cermat 

Kau membuatku pintar 

Kau membuatku kreatif 

Kau membuatku berpikir kritis 

 

Dunia tanpa pendidikan 

Akan hancur ... 

Akan musnah ... 

Akan lenyap ... 

  



Pendidikan 

-Kevin- 

 

Matahari terbit dari timur 

Mengganti peran sang bulan 

Kulangkahkan kakiku 

Menuju masa depan yang cerah 

 

Dengan pendidikan cita-citaku tercapai 

Dengan pendidikan masa depanku cerah 

Dengan pendidikan kita bisa mengubah negeri ini 

Menjadi negara yang maju 

 

Mari kawanku 

Mari kita bangkit 

Kita bangkitkan semangat pendidikan 

Bersama kita ubah negeri ini dengan pendidikan  



Dunia Pendidikan 

-Malvin- 

 

Pendidikan banyak berfungsi untuk pekerjaan, pengalaman dan pariwisata 

Itulah kepentingan pendidikan 

 

Belajar dengan giat dan benar 

Untuk masa depan yang cerah 

Dan untuk kemanapun 

Ingatlah pelajaran dan pendidikan 

 

Pakailah segala ilmumu 

Untuk masa depan 

Giatlah dari sekarang belajar 

Karena untuk masa depan 

 

 

 

 

 



Guru 

-Marchell- 

 

Terima kasih guru 

Atas ilmu yang kau berikan 

Jasamu takkan kulupakan 

Kaulah pahlawan pendidikan 

Apalah jadinya negeri ini jika tanpamu 

 

 

Tak peduli upah yang kau terima 

Kau selalu memprioritaskan muridmu 

Tak kenal lelah dan pantang menyerah 

Kau mendidik kami berprestasi 

Tak ada satu kata yang mampu kuucapkan 

Tentang Mu  



Kamu 

-Mario- 

 

Kau tempat manabur ilmu 

Kau jendela hidupku 

Kau tempat teteskan penaku 

Namun terkadang aku mengabaikanmu 

 

Pertama ... 

Kedua... 

Dan ketiga ... 

Terselip kata demi kata 

 

Buku ... 

Kau guru yang hanya bisa diam membisu 

Namun ... 

Kau menyimpan jutaan ilmu 

  



Setiap Hari 

-Puan- 

 

Simpony lagu terus melantun 

Langkah kaki terus berdentum 

Terkadang membuatku teringat 

Akan seribu satu kata 

Huruf, angka, kalimat, paragraf 

Selalu kutemui setiap saat 

Tumpukan kertas kini tak asing di mataku 

Banyak orang yang bosan padamu 

Tapi tidak bagiku 

Karena aku tahu 

Bahwa engkaulah sang jendela dunia 

Dimana sejarah, flora dan fauna 

Politik bahkan pola pikir kelas bawah 

Ada dibalik sampul tebalmu 

Buku, aku ingin berterimakasih 

Berkat dirimu 

Aku dapat menatap dunia luar  



Buku Dunia Pengetahuan 

-Regina- 

 

Buku adalah... 

Kunci dari pengetahuan 

Pengetahuan yang timbul 

Dari pendengaran 

Kunci terciptanya masa depan 

Harapan yang ada 

Di depan mata 

Pemikiran yang tak ada habisnya 

Kreativitas yang tak ada duanya 

Semuanya itu... 

Kunci kesuksesan tuk masa depan kita semua  



Guruku 

-Reyvanus- 

 

Pendidikan utama 

Tiada tara 

Belajar susah 

Demi masa depan susah 

 

Pergi membawa beban berat 

Pulang membawa pikiran berat 

Buku jendela dunia 

Perpustakaan Dunianya buku 

 

Meski susah diajar 

Meski sedikit gajinya 

Kau guru tiada tara 

Pendididkan yang terutama 

  



Buku 

-Shierllyn- 

 

Bagiku kau adalah jendela dunia 

Kau tempatku menabur ilmu 

Kau membuatku menjadi tahu 

Ilmu yang sangat berharga 

 

Kau 

Membuatku smakin mengerti 

Akan segala macam ilmu yang 

Sangat berguna bagi semua orang dan 

Semua orang berhak mendapat ilmu  



Mendapatkanmu 

-Sinta- 

 

Mendapatkanmu 

Membutuhkan perjuangan 

Yang sangat besar 

Walaupun engkau terkadang 

Membuat diriku pusing 

Tetapi kau yang berarti 

Bagiku tanpamu ku tak bisa 

Berbuat apa-apa 

Karna hidupku bergantung padamu 

Dan ku belajar tuk mendapatkan 

Ilmu yang sangat besar 

Karena engkaulah kunci masa depanku 

Dan setiap hari 

Diriku berangkat ke sekolah 

Untuk belajardan mendapatkan 

Ilmu yang sangat besar 

  



Hampa 

-Stefani- 

 

Banyak hal yang dapat dipelajari 

Tanpa pendidikan dunia hampa 

Tanpa pendidikan orang tak pintar 

Dunia pendidikan membuat kami mengerti 

Dunia pendidikanlah yang mengajarku 

Semua ini dapat kami lalui 

Banyak orang yang mempelajarinya 

Banyak orang yang ingin tahu 

Semua yang ada dapat dipelajari 

Semua ini sangatlah berharga 

  



Ayo Kejarlah 

-Selvi- 

 

Menjadi kebanggaan 

Tak mudah 

Jika kuukur berapa beratnya 

Mungkin seberat apa yang kufikirkan 

 

Ku diberi tahu 

Dan ku diberi hikmat 

Dari seorang yang berpengalaman 

Yaitu dia yang kulihat 

 

Betapa besarnya perjuanganku 

Tuk meraih kesuksesan 

Dan kuraih impianku 

Dari awal jati diri 

  



Ilmu itu Sudah Biasa 

-Vegar- 

 

Dengan semangat ku langkahkan kaki 

Meski masih teramat pagi 

Tuk menerima ilmu yang akan diberi 

Semua, dan tak terkecuali 

 

Mengawali hari dengan doa pagi 

Tak diam ataupun sunyi 

Mulut kami memuji-muji 

Juga dengan senang hati 

 

Sekolah yang berbalut dengan religi 

Sudah ditemui 

Tapi ilmu itu sudah pasti 

Yang akan diajari 

 

  



Kunci Kesuksesan 

-Winter- 

 

Saat mentari terbit perlahan 

Ku langkahkan kaki menuju kesuksesan 

Ku duduk dibangku pendidikan 

Tak mendengar kata berwawasan 

 

Kududuk dan mendengar 

Ku menulis dan berbicara 

Berusaha untuk menyerang 

Segala kata dari pahlawan 

 

Akan terus kugenggam 

Dari pagi hingga datangnya malam 

Ku terus belajar sampai dalam 

Agar masa depanku tidak menjadi kelam 

 

 


