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Salam Redaksi

Refleksi Kehidup an

Demi masa”. Al Ashr, Barangsiapa (yang) menghabiskan waktunya
untuk perbuatan sia-sia dan kebatilan, untuk hal-hal yang kufur dan
maksiat, maka ia merugi. Sebaliknya, jika ia menggunakan waktunya
untuk ketaatan, belajar ilmu agama, dakwah amar ma’ruf nahi munkar,
untuk jihad melawan musuh-musuh Allah, maka ia beruntung, dengan
menghuni surga Allah. Sebab, manusia tidak diciptakan dengan sia-
sia. Allah menciptakan manusia untuk tujuan yang agung, yang menjadi
tonggak penegakan langit dan penghamparan bumi.

Waktu adalah kehidupan. Cukuplah bagi kita hadits shahih berikut
ini untuk memberikan  semangat mencari ilmu :

“Barangsiapa menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, niscaya
Allah memudahkan baginya jalan masuk surga.

Ada yang mengatakan, waktu adalah emas. Yang benar, waktu
lebih mahal dari emas. Waktu akan berharga jika kita dapat
merefleksikan perjalanan waktu yang telah kita lalui.

Alhamdulillah, puji syukur atas kebesaran Allah swt yang telah
memberikan kesehatan kepada kami, sehingga Tim Redaksi dapat
menerbitkan Majalah Media Pendidikan Al Muslim yang pertama/
perdana. Sebagai sarana komunikasi Majalah Media Pendidikan Al
Muslim memuat artikel, opini, karya siswa, prestasi dan liputan
kegiatan untuk memberikan refleksi dalam mengevaluasi pendidikan
di Yayasan Al Muslim.

Semoga majalah ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.
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Sang  Guru ;  Pemikir ,
Pembaharu, dan  Pejuang
“Tidak Ada warisan yang berarti bagi anak cucu kelak,
kecuali kita dapat memberikan kepadanya pendidikan
yang baik, yang kelak dapat memanfaatkan segenap
potensi yang Allah SWT berikan demi kemaslahatan
masyarakat, bangsa, dan Negara. “

Pendapat itulah yang selalu dituturkan oleh seorang  figur
pemimpin yang sangat low profile, cerdas, bijaksana,

berkarisma, amanah,  spiritualis, dan mempunyai nurani untuk
peduli,    DR. Ir. H. Muslimin Nasution, APU

DR. Ir. H. Muslimin Nasution, APU seorang tokoh nasional
yang pernah menjadi Menteri Kehutanan di era Presiden BJ.
Habibie, lahir di Surabaya, 26 Januari 1937 dari ayah yang
bernama Parlaungan dan ibu yang bernama Lasiyam. Berkat
didikan kedua orang tuanya yang penuh dengan kasih sayang,
dan selalu mengutamakan pendidikan. Menjadikan Beliau
sebagai figur pecinta pendidikan. Bagi Beliau orang tualah yang
menjadi  cerminan dirinya, Alm. Bapak Parlaungan dan Alm Ibu
Lasiyam selalu aktif dalam membangun tempat-tempat
pendidikan, baik itu saat Beliau tinggal di Samarinda maupun di
Surabaya, bahkan Ibunya yang sangat dekat dengan Beliau
adalah seorang guru. Bagi Beliau, Do’a ibu adalah segala-
galanya, yang dapat menjadi benteng kita dari segala perbuatan
jahat. Pengaruh kedua orang tua Beliaulah yang  menjadikan
beliau sebagai sosok yang rendah hati, dan berempati tinggi
terhadap dunia pendidikan.

Berkat terpaan pendidikan yang telah diterima Beliau dari
kedua orang tuanya,  lulusan ITB Jurusan Mesin ( S1) dan IPB
Pembangunan Wilayah ( S3 ) ini  merupaan figur yang selalu
mencintai pendidikan dan memiliki kepedulian yang sangat besar
dalam bidang pendidikan dan lingkungan. Meskipun semula
bercita-cita sejak kecil sebagai pilot, namun  dalam perkembangan
zaman Beliau menjadi figur  cendikia bagi masyarakat Indonesia.
Beliau yang selalu ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi
alam sekitar.

Tokoh yang sekarang genap berusia 73 tahun pada tanggal
26 Januari yang lalu,, selalu bersemangat dalam
mengembangkan pendidikan terpadu. Bagi Beliau pendidikan
merupakan  salah satu faktor utama dalam membangun manusia
yang   dapat menyempurnakan akhlak dan mengembangkan ilmu
pengetahuan serta  teknologi. Kecintaannya pada dunia
pendidikan tersebut, Beliau realisasikan dengan
dikembangkannya tiga lembaga pendidikan , yaitu Lembaga
Pendidikan Al Muslim Tambun, Lembaga Pendidikan Al Muslim
Sidoarjo, dan lembaga Pendidikan Salman Al Farisi Bandung,
Berkat kegigihan dan kerja keras serta dukungan penuh dari
seluruh keluarga besarnya, kini tiga lembaga pendidikan tersebut
berkembang pesat.

Saat mendirikan ketiga lembaga pendidikan tersebut, salah
satunya yaitu Al Muslim Tambun, Beliau termotivasi  hanya untuk
mencari Ridho Allah SWT. Tujuan yang ingin dicapai lembaga
pendidikan Al muslim kelak dapat dijadikan sebagai sekolah
contoh dan sebagai sekolah rujukan bagi sekolah-sekolah lainnya.
Harapan Beliau untuk lima tahun kedepan adalah Lembaga
pendidikan Al Muslim dapat menjadi sekolah yang benar-benar
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dipakai sebagai model sekolah yang
berbasis pendidikan akhlaq dan tauhid.

Dalam waktu 31 tahun mengembangkan lembaga pendidikan
Al Muslim , permasalahan yang muncul adalah membangkitkan
semangat dan keyakinan bahwa  selama niat kita baik  dan
sesuai dengan perintah Allah SWT  segala kemudahan akan
datang dengan sendirinya.  Menurut Beliau kesulitan utama adalah
menyakinkan diri pribadi serta para Pembina bahwa  Allah SWT
akan selalu menepati janjinya  jika kita berjalan dalam upaya
melaksanakan perintah-Nya. Jadi permasalahan utama adalah
membangun keyakinan  dan tauhid.

Terkait dengan pengembangan pendidikan, pendapat  Beliau
bahwa untuk menghasilkan proses pendidikan yang baik, maka
peningkatan kualitas guru harus menjadi skala prioritas. Hal ini
Beliau ungkapkan bahwa berdasarkan data UNDP, mutu sekolah
sangat tergantung kepada kualitas guru    ( 48 % ), manajemen
sekolah ( 30 % ) dan sarana yang dimiliki sekolah ( 22 % ). Oleh
karena itu  dalam mengembangkan pendidikan  kurikulum
hendaknya merupakan kurikulum terpadu, yang menyentuh
semua aspek kebutuhan anak. Sebuah kurikulum yang tidak
terkotak-kotak ( seperti sains, IT, Green Education, dan
Leadership) serta dapat merefleksikan dimensi ketrampilan
dengan menampilkan tema-tema yang menarik dan kontekstual
sesuai keilmuannya.  Bagi Beliau ilmu sangat penting selain
akhlak. Bagaimana kita ingin menjadi Khalifah Fil Ardh yang
abdillah dan rahmatan lil Alamin, kalau kita tidak berilmu. Jadi
ilmu itu sangat penting dalam upaya kita mencari Ridho Allah
SWT.

Dalam memajukan lembaga pendidikan Al Muslim, Beliau
selalu mengajak stakeholder terutama guru dan karyawan untuk
menjadi seorang Guru yang ikhlas mencari ridho Allah SWT.
Jangan sampai mengajar, mendidik, dan melatih siswa-siswa
itu  niatnya hanya untuk mengejar penghasilan semata. Bagi
Beliau, kalau uang yang menjadi  tujuan utama, maka  sangatlah
merugi. Beliau selalu menyakinkan bahwa rejeki itu,  besarnya,
waktunya, sumbernya, semata-mata adalah merupakan
ketentuan Allah SWT.

Menghadapi persaingan pendidikan yang sangat besar ini,
Beliau menyatakan hal itu merupakan hal yang wajar,  dan
hendaknya persaingan itu harus kita manfaatkan  secara sehat
sebagai hikmah untuk mendorong kita  bekerja lebih baik, sesuai
pesan hadist yang menyatakan bahwa  “ hari ini harus lebih baik
dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini “ .

Harapan Beliau dalam mengembangkan pendidikan di
kemudian hari semua lulusan lembaga pendidikan Al Muslim
dimanapun mereka berada kelak dengan berbekal akhlaq yang
kuat, iman, serta tauhid  dapat  berjuang di jalan yang diberi
petunjuk oleh Allah SWT , sebagai seorang khalifah fil Ardh yang
rahmatan lil alamin serta memiliki karakter 3 P, yaitu Pemikir atau
ilmuan,  Pembaharu, yang selalu berusaha mencari dan
memberikan yang terbaik, serta Pejuang, yang ikhlas berkorban.

Seorang pejuang yang tidak selalu bekerja mengharapkan
imbalan dan pujian, tetapi seorang pejuang Islam  yang bekerja
semata-mata mencari ridho Allah SWT.

( dari berbagai sumber: Hj. Rahmawati, SPd )



Oleh : Nining Kharningsih (Guru TK Al Muslim - Tambun)

Suatu pagi di TK Al Muslim sekelompok anak-anak mengelilingi gurunya untuk melihat demonstrasi  tentang Apollo Air. Subhanallah….. terlihat dari
wajah-wajah mereka yang sangat antusias untuk belajar tentang sains.

Yuuk… Belajar  Sains TK
Pasti Mengasyikkan !!!

D ari pembelajaran Sains yang
menarik tersebut, anak-anak
semakin mengerti tentang alam

sekitar dan mensyukuri rahmat dan kasih
sayang yang Allah berikan kepada semua
makhluk-Nya.

Persfektif Sains bagi anak-anak usia
TK tersebut diberikan guru TK dengan
mengacu pada tiga aspek.Menurut Ernes
Hagel (Nugraha. A, 2008) memandang
sains dari tiga aspek; Pertama, sains
sebagai tujuan, yaitu sains sebagai alat
untuk menguasai alam dan untuk

memberikan sumbangan bagi
kesejahteraan manusia. Kedua, sains
sebagai suatu pengetahuan yang
sistematis dan tangguh dalam arti
merupakan suatu hasil atau kesimpulan
yang didapat dan berbagai peristiwa.
Ketiga, sains sebagai metode, yaitu
seperangkat aturan untuk memecahkan
masalah, untuk mendapatkan atau
mengetahui penyebab dari suatu kejadian,
dan untuk mendapatkan hukum-hukum
atau teori dari obyek yang diamati.

Sains dapat diperkenalkan serta dapat
dipelajari sejak usia dini, adapun
pembelajaran sains yang dilaksanakan
di Taman Kanak-kanak bersifat integrated
learning atau pembelajaran terintegrasi,
sehingga pembelajaran sains
terintegrasi dengan bidang
pengembangan lainnya. Pengembangan
pembelajaran sains pada anak termasuk
bidang pengembangan lainnya memiliki
peranan yang sangat penting dalam
membantu meletakkan dasar
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kemampuan dan pembentukan sumber
daya manusia yang  diharapkan.

Perlu diingat, mengenalkan sains
pada anak harus sesuai dengan tahapan
umur dan perkembangannya. Banyak
manfaat yang bisa diperoleh jika anak
sejak dini telah diperkenalkan dengan
sains. Sains melatih anak
bereksperimen dengan melaksanakan
beberapa percobaan, memperkaya
wawasan anak untuk selalu ingin
mencoba dan mencoba. Sehingga sains
dapat mengarahkan dan mendorong
anak menjadi seorang yang kreatif dan
penuh inisiatif.

Bagaimana Keterampilan Sains
disampaikan untuk usia TK ???

Ada beberapa jenis keterampilan
proses yang dapat dilatihkan pada anak
usia dini.

Pertama, mengamati.
Caranya, ajak anak-anak
mengamati fenomena alam
yang terjadi di sekeliling kita.
Dimulai dari yang paling
sederhana. Misalnya, mengamati
macam-macam bentuk daun, mengapa
es bisa mencair? Mengapa ada siang
dan malam. dan sebagainya. Kedua.
Mengelompokkan. Dalam hal ini anak
diminta untuk menggolongkan benda
sesuai kategori masing-masing.
Misalnya mengelompokkan warna biji-
bijian yang memiliki warna yang sama,
dan sebagainya. Ketiga. Memprediksi.
Memprediksi merupakan suatu
keterampilan membuat/mengajukan
pikiran tentang sesuatu yang belum
terjadi berdasarkan suatu keuntungan
atau pola yang sudah ada. Misalnya,
berapa lama es akan mencair, berapa
lama li l in akan meleleh? bila air

dicampur dengan minyak, apa yang
terjadi? dan sebagainya. Keempat,
Menghitung. Kita mendorong anak
untuk menghitung benda-benda yang
ada disekelil ing, kemudian
mengenalkan bentuk-bentuk benda
kepada anak. Misalnya. Berhitung
dengan daun-daun kering, berhitung
dengan batu kerikil, dan sebagainya.

Jadi, pembelajaran sains dapat
diperkenalkan kepada  anak usia dini.
Tentunya dengan memperhatikan cara
dan bahasa penyampaiannya, serta
disesuaikan dengan umur dan
perkembangan anak. Ajaklah anak
menikmati sains dalam dunianya
sehari-hari ! (TK/1/10)
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Aku ingin sekali menjadi seorang guru dan orang tua yang bijaksana
Anakku yang mungil selalu merengek serta meronta untuk mengikutiku

Dihadapannya ...

Tak berani mengucapkan sembarang kata
Takut dia akan mengucapkan kata yang sama
Tak berani pergi ke sembarang tempat
Takut kalau-kalau dia pergi ketempat yang sama

Tak berani sembarang berbuat
Karena takut anakku akan berbuat yang sama

Tak berani sembarang melihat sesuatu yang tidak benar
Karena takut anakku akan melihat hal yang sama
Tak berani membaca sesuatu hal yang merusak
Karena takut anakku akan membaca hal yang sama

Tak pernah dia berkedip untuk melepaskan pandangannya terhadap diriku
Apapun yang aku lakukan selalu ditirunya dengan sungguh-sungguh

Akulah idolanya ...

Profesiku akan jadi profesinya, tujuanku, akan menjadi
tujuannya
Sifatku akan menjadi sifatnya, amalanku akan menjadi
amalannya

Wahai anakku sayang ...
Tambatan hatiku, seputih-putihnya kertas dihadapanku ...

Ya Allah ihdinas shirathal mustaqim ...
Ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus ...
Ya Allah berikan kepada kecerdikan, kecerdasan serta

hati yang lurus untuk membedakan yang haq dan yang bathil

Ya Allah masukkanlah aku, anakku serta anak asuhku
ke tempat yang Engkau ridhai

Anakku yang Kucintai
karya : Ir. H. Buchori Nasution



Ada Apa Dengan
Sekolah Bilingual????

Yuli Astuti  (Guru Bilingual Sains SD Al Muslim, Kelas II)
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Tuntutan era globalisasi seperti sekarang ini bahasa
Inggris memegang peranan penting dalam komunikasi
internasional baik dalam bidang pembangunan,

teknologi, ekonomi maupun pendidikan. Sejalan dengan arus
globalisasi, kebutuhan akan kemampuan berbahasa Inggris
semakin terasa. Oleh sebab itu tidak mengherankan bahwa
para ahli yang berkecimpung dalam dunia pendidikan merasa
perlu  memberikan pelajaran bahasa Inggris secara intesif
dan berkesinambungan kepada anak didik di sekolah
menengah bahkan sejak anak – anak masih usia dini dan di
bangku sekolah dasar.

Alh amdu lillah perj alanan  SD Al Muslim menuju Sekolah Rintisan Bers tandar Internasional

(RSBI ) semakin dekat . Hal ini t entu nya berkat kerja keras dari se luruh  warga sekola h baik itu

guru, orang tua, sert a siswa. Selama 3 t ahun perjalanan w aktu  SD Al muslim telah

melaksanakan proses pembelajaran Bilingual untuk mata pelajaran Sains, matematika, dan

Bahasa Inggris. T ak terasa program tersebut sudah samp ai di level tiga.

Menurut Dharma (2007) penyelenggaraan kelas bilingual
melalui beberapa tahap : pada tahun pertama memakai bahasa
pengantar bahasa Inggris sebanyak 25 persen dan 75  % bahasa
Indonesia. Pada tahun kedua bahasa pengantarnya bahasa Inggris
50 persen dan 50  % bahasa Indonesia. Dan pada tahun ketiga
bahasa pengantar bahasa Inggris sebanyak 75 % dan 25 %  bahasa
Indonesia. Model kelas bilingual yang yang berjenjang ini menurut
Lee (2008:85) disebut bilingual transitional education  karena
siswa tidak langsung diajar dengan bahasa Inggris secara penuh
namun dengan cara bertahap. Model ini mengasumsikan
pengetahuan dan keterampilan guru dalam mengajar bahasa



7
Inggris sudah mencapai tingkat lanjut sehingga menentukan
proporsi bahasa inggris dan bahasa Indonesia dalam mengajar.

Sekolah – sekolah yang menyampaikan program bilingual
banyak yang mengalami masalah serius yaitu belum tersedianya
buku ajar dalam bahasa Inggris yang cocok dengan kebutuhan
sekolah, belum tercapainya silabus dalam bahasa Inggris , belum
siapnya guru mengajar dengan pengantar bahasa Inggris, dan
belum adanay model pembelajaran bilingual yang efektif. Di SBI
peranan guru bilingual untuk mempersiapkan siswa agar kelak
dapat bersaing secara global dalam dunia kerja sangat besar.
Competitive Advantage para lulusan sekolah bertaraf internasional
antara lain sangat tergantung pada proses pembelajaran selama
pendidikan Keuntungan akan dimiliki siswa jika guru memiliki
keterampilan bahasa Inggris yang memadai untuk memahami
bahan pengajaran .

Menurut Itje Chodijah, yang telah mengajar selama 26 tahun
dibidang yang sama mengatakan bahwa sekolah bilingual adalah
sekolah yang seharusnya mampu membangun komunitas
berbahasa Inggris secara nature di lingkungan sekolahnya dan
bukan sekedar menyampaikan beberapa pelajaran dalam dua
bahasa. Sekolah bilingual dapat
memenuhi kebutuhan kualitas
pengajaran Bahasa Inggris yang
baik, jika komunitas bilingual itu
tercipta.

Tak semua mata pelajaran
dapat diajarkan dalam dua bahasa,
karena ada beberapa pelajaran
yang berbeda kultur dan tak dapat
diwakili dalam Bahasa Inggris
misalnya PPKN, Sejarah, Bahasa
Indonesia. Yang dikatakan dengan
sekolah bilingual adalah sekolah
yang menggunakan dua bahasa
pengantar, yaitu bahasa Asal/
bahasa Natif (BA, biasanya bahasa
ibu atau bahasa yang digunakan di
rumah) dan bahasa Tujuan (BT,
misal bahasa Inggris, bahasa
Mandarin, bahasa Jepang).
Biasanya BT dijadikan pengantar
dengan tujuan agar siswa dapat
menguasainya dnegan baik. BT
yang digunakan adalah bahasa
ynag dianggap penting dalam era
globalisasi seperti sekarang ini
dan akan memberikan keuntungan
bagi orang yang menguasainya.

Dari kegiatan penggunaan BA dan BT maka ada beberapa
jenis sekolah bilingual antara lain:

a. Pendidikan Bilingual T ransisi
Pada tiga tahun  pertama BA masih digunakan utnuk subjek

pelajaran tertentu agar tidak ketinggalan, seperti matematika. BT
digunakan untuk subjek pelajaran tertentu yang sianggap bukan
pelajaran utama seperti olahraga, kesenian dan leadership.
Setelah masa transisi tersebut barulah BT saja yang dijadikan
sebagai pengantar.

b. Pendidikan bilingual Dua Arah
BA dan BT digunakan secara bersamaan dalam semua subjek

pelajaran dengan tujuan agar murid dapat menguasai kedua
bahasa dengan sama baiknya. Dalam setiap pelajaran anak dapat
berinteraksi, baik dalam BA ataupun BT.

c.  Pendidikan bilingual Kedwibahasaan
Hampir semua pelajaran diajarkan dalam BT, hanya

pelajaran yang berkaitan dengan BA saja yang menggunakan
BA tersebut. Misalnya pelajaran Bahasa Indonesia. Akan tetapi
walau hampir semua subjek menggunakan BT, para pengajar
juga memahami BA, yang merupakan bahasa natif murid,
sehingga pengajar daat memahami bahasa dan psikologi
murid.

d. Kelas Bilingual
Model kelas bilingual yang dikembangkan untuk dapat

mengakomodasi cita-cita SBI dan perkembangan teknologi
agar pembelajaran dapat efektif dan kompetitif  dapat
digambarkan sebagai berikut :

Model ini ditunjukan bahwa dalam kelas bilingual perlu
ada dua guru, misal guru bahasa Inggris yang
bertanggungjawab mengajarkan masalah – masalah
kebahasaan ( Inggris ) dan guru matematika yang
bertanggungjawab mengajarkan substansi pelajaran
matematika. Bahan ajar dalam model ini sudah tentu dalam
bahasa Inggris.

Model pengembangan kelas bilingual sesuai dengan
bagan tersebut di kembangkan pada Sekolah Dasar di Cina
dalam kelas bilingual. Guru yang terlibat adalah guru penutur
asli dalam bahasa Inggris dan guru lokal. Dalam pelaksanaan
pembelajaran di kelas mereka bekerjasama mulai dari
perencanaan hingga pelaksanaan evaluasi.

Model ini menunjukan hasil yang menggembirakan. Di
Indonesia untuk memperoleh guru penutur asli sangat
kesulitan, namun kendala ini  dapat diatasi dengan melibatkan
guru bahasa Inggris yang ada di sekolah tersebut hingga
program bilingual mencapai target yang diinginkan.

Demikian artikel ini di buat agar dapat dijadikan bahan
pertimbangan untuk mengembangkan sistem pembelajaran
kelas bilingual di SBI. Model ini mempunyai berbagai implikasi
yang perlu diperhatikan.
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1. Pengembangan profesional guru kelas bilingual dan
guru bahasa Inggris. Guru mata pelajaran juga memerlukan
pelatihan untuk mengembangkan ketrampilan bahasa Inggris.
Yang perlu diperhatikan adalah pelatihan jenis apa yang dapat
membekali mereka untuk mengajar dalam kelas bilingual
secara mandiri.

2. Bahasa Inggris perlu pelatihan yang mengdukung
untuk memahami seluk beluk pembelajaran ESP di sekolah.

3. Dukungan administratif dan manajerial dari pihak
sekolah mutlak diperlukan. Model ini memberikan tambahan
bagi guru bahasa Inggris yang pada umumnya sudah
mempunyai jam mengajar yang maksimal.

Demikian juga dengan guru mata pelajaran, mereka
memiliki beban tambahan untuk mempelajari bahan ajar yang
memakai bahasa Inggris.

Model ini dapat membantu siswa untuk menguasai
substansi mata pelajaran  dan bahasa Inggris secara
bersamaan.Keberhasilan model ini sudah tenteu akan
bergantung pada banyak faktor .Namun demikian perlu
diperhatikan bahwa kerjasama kedua guru harus mulai dari
pembahasan tentang KTSP, desain silabus, seleksi dan atau
adaptasi materi, dan proses belajar mengajar di kelas. Setiap
tahap dari pengembangan model ini harus disertai dengan
evaluasi dengan mempertimbankan konteks belajar (learning
needs) dan tujuan belajar (target needs) seperti yang dapat

dilihat dalam bagan berikut ini:

Model pengembangan kelas bilingual sesuai dengan bagan
tersebut di kembangkan pada Sekolah Dasar di Cina dalam kelas
bilingual. Guru yang terlibat adalah guru penutur asli dalam bahasa
Inggris dan guru lokal. Dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas
mereka bekerjasama mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan
evaluasi.

Model ini menunjukan hasil yang menggembirakan. Di
Indonesia untuk memperoleh guru penutur asli sangat kesulitan,
namun kendala ini  dapat diatasi dengan melibatkan guru bahasa
Inggris yang ada di sekolah tersebut hingga program bilingual
mencapai target yang diinginkan.

Demikian artikel ini di buat agar dapat dijadikan bahan
pertimbangan untuk mengembangkan sistem pembelajaran kelas
bilingual di SBI. Model ini mempunyai berbagai implikasi yang perlu
diperhatikan.

1. Pengembangan profesional guru kelas bilingual dan guru
bahasa Inggris. Guru mata pelajaran juga memerlukanpelatihan
untuk mengembangkan ketrampilan bahasa Inggris. Yang perlu
diperhatikan adalah pelatihan jenis apa yang dapat membekali
mereka untuk mengajar dalam kelas bilingual secara mandiri.

2. Bahasa Inggris perlu pelatihan yang mengdukung untuk
memahami seluk beluk pembelajaran ESP di sekolah.

3. Dukungan administratif dan manajerial dari pihak sekolah
mutlak diperlukan.Model ini memberikan tambahan bagi guru
bahasa Inggris yang pada umumnya sudah mempunyai jam
mengajar yang maksimal.

Demikian juga dengan guru mata pelajaran, mereka memiliki
beban tambahan untuk mempelajari bahan ajar yang memakai
bahasa Inggris. (sd/01/10)
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Pengaruh Imbalan
dan Hukuman pada Anak Usia Dini

Oleh: Nining Kharningsih

1. Pengertian Imbalan ( Reward )

Menurut Dini P. Daeng Sari (1996)
bahwa reward merupakan suatu
bentuk penghargaan yang tidak

selalu berbentuk materi, tetapi dapat pula
berupa kata-kata pujian, senyuman,
tepukan atau belaian, yang penting
penghargaan tersebut diberikan untuk
hasil yang baik. Sedangkan menurut para
penganut teori Behavioristik, bahwa
reward merupakan pendorong utama
dalam proses belajar. Imbalan disini
terbagi dalam 5 bagian, yaitu:
menimbulkan respon positif,
menciptakan kebiasaan yang relatif kokoh
di dalam dirinya, menimbulkan perasaan
senang dalam melakukan sesuatu
pekerjaan yang mendapatkan imbalan,
menimbulkan antusiasme dan semangat
untuk terus melakukan pekerjaan, serta
semakin percaya diri.

Dari beberapa definisi di atas dapat
disimpulkan bahwa reward atau imbalan
adalah suatu bentuk penghargaan yang
tidak hanya merupakan materi tetapi
dapat berupa kata-kata (pujian,
senyuman dan sebagainya) sehingga

meningkatkan motivasi dalam diri anak
untuk berprestasi dan berprilaku dengan
baik.
2. Pengertian Hukuman (Punishment)

Menurut John Dewey dalam Ali
Budaiwi (2002) berpendapat bahwa
hukuman (punishment) merupakan
sejumlah saksi yang dapat dijadikan
sarana untuk memberikan stimulus
kepada anak agar dia mementingkan
pengalaman yang akan dipelajarinya.
Sedangkan menurut Dini P. Daeng Sari
(1996), hukuman berasal dari kata kerja
Latin “Punire” yang artinya menjatuhkan
hukuman pada seseorang karena
sesuatu kesalahan, perlawanan/
pelanggaran sebagai ganjaran atau
pembalasan. Tetapi hukuman untuk
perilaku yang salah hanya dapat
dibenarkan bila ia mempunyai nilai
pendidikan dan ketika perkembangan
bicara dan bahasa anak, penjelasan
verbal harus menggantikan hukuman.

Dari definisi tersebut dapat
disimpulkan bahwa hukuman
(punishment) yaitu sanksi yang berupa
fisik maupun psikis terhadap suatu

kesalahan yang dilakukan oleh anak
sebagai salah satu bentuk pendidikan
untuk memotivasi anak untuk agar tidak
mengulang perbuatannya lagi.

3. Pengaruh Imbalan dan Hukuman
Pada Anak Usia Dini

Imbalan dan hukuman merupakan
modal dasar pembentukan disiplin dan
kemandirian individu. Sebagai orang tua
dan menganggap imbalan tidak penting
karena sudah seharusnya anak
bertingkah laku baik dan dapat diterima
oleh kelompoknya. Sementara yang lain
menganggap imbalan hanya akan
melakukan sesuatu yang seharusnya
memang mereka lakukan. Akibatnya
sebagian orang tua dan orang dewasa
yang sedikit sekali memberi imbalan
daripada hukuman. Seyogyanya imbalan
berperan penting dalam pembentukan
tingkah laku anak seperti halnya
hukuman.

Pengaruh imbalan dalam
pendidikan anak memiliki dampak positif
dan negatif, diantaranya:

bersambung ke hal  37



 suatu refleksi kehidupan dalam rangka mensukseskan Pendidikan berkarakter )

Guru Berkarakter
Cerminan Siswa Berkarakter

A
nak shalihlah yang akan
menjadi dambaan orang
tua,  ketika hidupnya di
dunia telah habis,
sebagaimana diungkap
salah satu hadist, : “ Bila
seorang anak Adam

meninggal dunia, terputuslah seluruh
amalnya, kecuali tiga(hal ): sedekah
jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak
yang shaleh yang mendo’akan orang
tuanya “  ( HR. Muslim ).

Guru sebagai bagian dari orang tua
siswa di sekolah perlu mewujudkan agar
siswanya menjadi manusia-manusia shaleh
yang bertaqwa. Fitrah kecintaan guru
kepada siswa membuat segala upaya telah
dilakukan agar siswa menjadi jauh lebih
baik.

Allah SWT berfirman : “ Sesungguhnya
hartamu dan anak-anakmu hanyalah
ujian   ( bagimu ) dan di sisi Allah-lah
pahala yang besar . ( QS. Ath-Thaghabun:
14-15 )

Subhanallah, kalau saja kita sebagai
guru telah membimbing siswanya menjadi
anak yang shaleh, berapa banyak amal yang
telah kita tabung  untuk kehidupan di akhirat
nanti. Dan tabungan amal itu tidak akan
ternilai dengan apapun.

Banyak guru mencita-citakankan agar
siswanya menjadi shaleh, namun tidak
mendukung support system yang bisa
mendukung tumbuh kembangnya
keshalihah ini. Misalnya siswa diharapkan
rajin beribadah, berakhlak mulia, tetapi
gurunya tidak mencontohkan dirinya
menjadi sosok yang rajin beribadah. Tentu
saja sulit bagi siswa untuk membentuk
karakter yang shaleh tersebut.

Menurut Ustadz Prof. Achmad Satori
Ismail, MA,”mencontohkan saja tidaklah
cukup  . “ Memberi contoh memang jalan
yang terbaik dalam mendidik dan
membentuk karakter siswa , tetapi kalau
tidak diseru, tidak diajak, maka siswa –
siswa tidak akan terpanggil untuk ikut
melaksanakannya.

Dalam upaya membentuk siswa
menjadi shaleh tersebut, maka guru perlu
membimbing siswa dengan pendekatan
pendidikan karakter. Pendidikan karakter
atau budi pekerti plus adalah suatu yang
urgent untuk dilakukan. Kalau kita peduli
untuk meningkatkan mutu lulusan SD,
SMP dan SMU, maka tanpa pendidikan
karakter adalah usaha yang sia-sia.

Pendidikan karakter mempunyai tujuan
bukan sekedar mengajarkan mana yang
benar dan mana yang salah,  lebih  dari 
itu  pendidikan karakter  menanamkan 
kebiasaan tentang  hal  yang  baik 
sehingga siswa didik menjadi faham
tentang mana yang baik dan buruk ,
mampu merasakan nilai yang baik  dan
mau melakukannya.

Orang  yang  berperilaku  tidak jujur,
rakus, atau kejam  dikatakan sebagai 
orang  yang  berkaraktek jelek, sementara
orang yang berperilaku jujur, suka
menolong dikatakan sebagai orang yang
berkarakter mulia. Pendidikan karakter
akan menumbuhkan kecerdasan emosi
siswa yang meliputi kemampuan
mengembangkan potensi diri dan
melakukan  hubungan  sosial  dengan
manusia lain.

Karakter yang berkualitas perlu
dibentuk dan dibina sejak di bangku
sekolah .karenanya, sebuah sistem
pendidikan yang berhasil adalah yang
dapat membentuk manusia-manusia
berkarakter yang sangat diperlukan dalam

mewujudkan sebuah negara kebangsaan
yang terhormat. Seperti menurut Socrates:
“Then the man who’s going to be a fine
and good guardian of the city for us will in
nature be philosophic,

spirited, swift, and strong” (Bloom, A.:
1991).

Rasulullah adalah suri teladan kita.
Cerminan karakter umat manusia. Apa
karakter utama yang dimiliki oleh Rasulullah
saw.? Di antara ayat al-Qur ’an yang
melukiskan karakter utama beliau, misalnya
terdapat dalam surat at-Taubah ayat 128,

Artinya:

“Sungguh telah datang kepadamu
seorang Rasul dari kaummu sendiri,
berat terasa olehnya penderitaanmu,
sangat menginginkan (keimanan dan

keselamatan) bagimu, amat belas
kasihan lagi penyayang terhadap

orang-orang mukmin.”

Beberapa tolok ukur dalam menilai
kemampuan karekter siswa dapat kita
lihat dari  sifat kepemimpinan atau
leadership, yaitu :

1. mampu mengenal diri

2. mampu berlomunikasi

3. mampu menyatu dengan yang lain

4. mampu melaksanakan proses belajar

5. mampu mengambil keputusan

6. mampu mengatur

7. mampu bekerja sama dengan orang
lain

Bagaimanapun  juga  karakter para 
siswa  sangat  menentukan  karakter
bangsa  yang  merupakan  aspek penting
dari kualitas SDM karena kualitas  karakter 
bangsa  menentukan  kemajuan  suatu 
bangsa. Daniel Goleman mengungkapkan
bahwa  kemampuan  untuk  menguasai 
emosi  (kecerdasan  emosi) yang 
merupakan  buah  dari  pendidikan 
karakter lebih  menentukan  hasil 
pendidikan 

Dalam mendukung pelaksanaan
pendidikan yang berkarakter, maka perlu
menggunakan kurikulum berkarakter atau
“Kurikulum Holistik Berbasis Karakter”
(Character-based Integrated Curriculum),

Hj. Rahmawati, S.Pd ; Staf Pendidikan
Yayasan Al Muslim Tambun
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Taushiyah  :

Kunci sukses adalah kegigihan memperbaiki diri
dan kesungguhan untuk mempersembahkan  yang
terbaik dari hidup ini.

Hati yang bersih akan peka terhadap ilmu.
Apapun yang dilihat, didengar, dan dirasa akan
menjadi samudera ilmu,  yang membuatnya kian
bijak, arief, dan tepat dalam menyikapi hidup ini.

Setiap anak dilahirkan dengan potensi jasad, akal, dan mental ruhani yang siap

menerima bentukkan lingkungan. Sesungguhnya anak adalah amanah dari Allah

yang tidak hanya sekedar dititipkan dibawah penghidupan dan pengawasan diri

kita, namun lebih dari itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak dihadapan

Allah SWT.

yang merupakan kurikulum terpadu yang
“menyentuh” semua aspek kebutuhan
anak. Sebuah kurikulum yang terkait,
t idak terkotak-kotak dan dapat
merefleksikan dimensi, keterampilan,
dengan menampilkan tema-tema yang
menarik dan kontekstual.

Bidang-bidang pengembangan yang
ada di TK dan mata pelajaran yang ada
di SD yang dikembangkan dalam konsep
pendidikan kecakapan hidup yang terkait
dengan pendidikan personal dan sosial,
pengembangan berpikir/kognitif,
pengembangan karakter dan
pengembangan persepsi motorik juga
dapat teranyam dengan baik apabila materi
ajarnya dirancang melalui pembelajaran
yang terpadu dan menyeluruh (Holistik). 

Namun perlunya disadari bahwa
kurikulum yang bagus bukan penentu
keberhasilan pendidikan yang berkarakter.
Sebagus apapun kurikulum yang telah
disusun, jika tidak dilaksanakan dengan
penuh tanggung-jawab, maka tujuan yang
kita harapkan tentunya tidak akan tercapai.
Disinilah peran guru sangat besar sebagai
tonggak keberhasilan pelakasanaan
pembelajaran berkarakter di sekolah.
Segala karakter guru akan dilihat, diamati,
dicermati, hingga menjadi cerminan bagi
siswa.

Marilah kita secara utuh dan total
bersama-sama mengikuti Rasulullah
dalam membentuk siswa yang
berkarakter. Jadilah guru yang berkarekter
sebelum mendidik siswa-siswanya
berkarakter. Maka dari itu, setiap guru
muslim sudah seharusnya siap
memberi rangsangan bagi
perkembangan fisik, akal, dan ruhani .
Plus, jangan lupa memohon bantuan
Allah untuk segala kelancaran usaha kita
sebagaimana dicontohkan oleh
Rasullullah SAW terdahulu saat berkata

: “ Ya , Tuhanku, anugerahkanlah
kepadaku       ( seorang anak ) yang
termasuk golongan orang-orang
yang shaleh. “ ( QS. Ash-Shaaffaat :
100 )

Semoga Allah SWT meluluskan kita
dari ujian menjaga amanat yang berat
ini,.  Semoga kita semua menjadi guru
yang berkarakter, yang dapat menjadi
contoh tauladan bagi siswa yang
berkarakter.    (litbang/01/10)
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Konsep Pendidikan Menurut Islam

Ade Irawan,S.P  (Kepala  SMK Al muslim
Tambun)

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukkan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan
dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Menyadari akan hal tersebut,

pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik
diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

D efinisi pendidikan kerapkali
menampakkan perbedaan dalam
penekanan dan konsepnya di

kalangan sarjana Barat. Ahli falsafah
Amerika, John, Dewey menyatakan bahwa
pendidikan adalah “The process of forming
fundamental dispositions, intellectual and
emotional forwards nature and fellow
men.”  Prof. H. Hone pula berpendapat:
“Education is the eternal process of
superior adjustment of the physically
developed, free conscious, human beings
to God as manifested in the intellectual,
emotional and relational environment of
men.”  Ahli falsafah Yunani yang
terkenal, Plato mengatakan pendidikan
berarti memberi keindahan dan

kesempurnaan yang mungkin diberikan
kepada jasmani dan rohani .

Pendidikan  menurut Islam mempunyai
kedudukan yang tinggi. Ini dibuktikan
dengan wahyu pertama yang disampaikan
kepada Nabi Muhammad s.a.w yang
menyuruh Rosululloh membaca dalam
keadaan beliau yang ummi. Di samping
itu, wahyu ini juga mengandungi suruhan
belajar mengenali Allah  SWT.,
memahami fenomena alam serta
mengenali diri yang merangkumi prinsip-
prinsip aqidah, ilmu dan amal. Ketiga-tiga
prinsip ini merupakan teras kepada
falsafah pendidikan Islam.

Dr. Yusuf al-Qardawi (1980) pula
mendefinisikan pendidikan sebagai
pendidikan bagi keseluruhan hidup
termasuklah akal, hati dan rohani,
jasmani, akhlak, dan tingkahlaku. Ia
bertujuan untuk menyediakan manusia
bagi menghadapi masyarakat yang sering
menghadapi kebaikan dan kejahatan,
kemanisan dan kepahitan.

Dalam al-Qur’an kata pendidikan
dikenal dengan istilah tarbiyah. Kata ini
berasal dari kata rabba, yurabbi  yang
berarti memelihara, mengatur , mendidik ,
seperti yang terdapat dalam surat al-Isra’
[17]: 24. Kata tarbiyah berbeda dengan
ta’lîm yang secara harfiyah juga memiliki
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kesamaan makna yaitu mengajar. Akan
tetapi, kata ta’lîm lebih kepada arti transfer
of knowladge (pemindahan ilmu dari satu
pihak kepada pihak lain). Sedangkan
tarbiyah tidak hanya memindahkan ilmu
dari satu pihak kepada pihak lain, namun
juga penanaman nilai-nilai luhur atau
akhlâk al-karîmah, serta pembentukan
karakter. Oleh karena itulah, Alloh  SWT
menyebut dirinya dengan sebutan Robb
yang berarti pemelihara dan pendidik .

Kita selalu dituntut untuk selalu
memuji Robb  dalam segala kondisi,
susah atau senang, bahagia atau susah,
mandapat ni’mat atau musibah. Sebab,
Tidak ada satupun yang datang dari Robb
dalam bentuk keburukan. Semuanya
bertujuan untuk kebaikan manusia,
karena Alloh  SWT adalah Pendidik
(Robb ). Kalaupun sesuatu itu buruk
dalam pandangan manusia, itu hanyalah
disebabkan keterbatasan dan
ketidakmampuan manusia memahami
Alloh  SWT secara utuh dan menyeluruh.
Tetapi ada saatnya nanti, manusia
menyadari bahwa sesuatu yang dulu
tidak dia senangi, ternyata Alloh  SWT
berikan demi kebaikannya. Ibarat
seorang anak yang dilarang bermain oleh
ibunya, sehingga dia kesal dan
mengatakan ibunya tidak menyayanginya.
Setelah dia dewasa dan meraih
kesuksesan hidup, barulah dia sadar
bahwa apa yang dilakukan ibunya adalah
demi kebaikannya, walupun wujudnya
ketika itu tidak menyenangkannya.  Terkait
dengan konsep pendidikan dalam Islam,
Alloh  SWT telah menggariskannya dalam
surat Ali Imran [3]:79  yang artinya : “Tidak
wajar bagi seseorang manusia yang
Allah berikan kepadanya Al Kitab,
hikmah dan kenabian, lalu dia berkata
kepada manusia: “Hendaklah kamu
menjadi penyembah-penyembahku
bukan penyembah Allah.” Akan tetapi
(dia berkata): “Hendaklah kamu
menjadi orang-orang rabbani, karena
kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan
disebabkan kamu tetap
mempelajarinya.”

Dari ayat di atas diketahui, bahwa
tujuan pendidikan bukan menjadikan
manusia sebagai hamba ilmu, budak
teori atau penkultusan kepada seorang
tokoh ilmuwan. Tetapi tujuan utama dari
pendidikan adalah menjadikan
manusia sebagai insan rabbani
(manusia yang berketuhanan).

Pendidikan tidak hanya menjadikan
manusia pintar dan menguasai ilmu
pengetahuan, namun menjadikan
manusia sebagai manusia yang kenal
dan takut dengan RobbNya  dengan
ilmu yang dimiliki tersebut. Agaknya
satu bentuk kegagalan pendidikan
negara kita adalah, bahwa sistem

pendidikan baru
dalam kerangka
menjadikan manusia pintar dan
menguasai ilmu pengetahuan.
Tetapi, belum berupaya
menciptakan manusia yang sadar
akan keberadaan RobbNya .

Di negara ini secara kuantitas
agaknya sudah cukup atau bahkan
kelebihan orang pintar, namun bangsa
ini semakin terpuruk karena kekurangan
manusia yang menyadari keberadaan
Robb dan takut kepada-Nya. Dan itu juga
sebabnya kenapa Alloh  SWT
menyebutkan kata ulama dalam al-
Qur’an yang bukan saja manusia yang
memahami al-kitab (Q.S. asy-Asyu’ara’
[26]: 197, namun juga manusia yang
memahami fenomena alam raya dan
merangkaikannya dengan sifat takut
kepada Alloh  SWT (Q.S. Fathir [35]: 28) .

Kemudian konsep pendidikan yang
diperkenalkan dalam ayat di atas adalah
belajar dan mengajar sepanjang masa.
Alloh  SWT menyebutkan bahwa ciri insan
rabbani itu adalah tu’allimûn wa tadrusûn
(mengajar dan belajar). Ada hal yang
menarik untuk dicermati, bahwa Alloh
SWT menggunkan kata kerja dan bentuk
fi’il mudhâri’ (Present Continiuos) yang
memiliki masa sekarang dan akan
datang. Hal itu memberikan isyarat,
bahwa manusia rabbani adalah orang
yang selalu mengajarkan ilmu yang dia
miliki kepada orang lain, dan di saat yang
sama dia selalu belajar mencari apa
yang belum diketahuinya. Hal itu
dilakukannya sepanjang hayat seperti
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yang diperintahkan Rasulullah saw
“Carilah ilmu dari ayunan sampaike liang
lahat” . 

Dengan demikian, Islam tidak pernah
mengajarkan umatnya untuk berhenti
mencari i lmu, karena ilmu itu begitu
luasnya. Semakin banyak yang diketahui
akan semakin sadar manusia itu, bahwa
begitu banyak yang belum dia ketahui. Itulah
agaknya kenapa dalam wahyu pertama
yang diturunkan Alloh  SWT, kata iqra’
diulang dua kali. Hal itu berarti bahwa
membaca dan proses belajar harus selalu
dilakukan. Sebab, semakin banyak kita
membaca semakin mulia kita di depan
manusia dan di mata Alloh  SWT, karena
kemulian Alloh  SWT akan diberikan kepada
orang yang selalu membaca (warabbuka
al- akram/ dan Tuhanmu Maha Mulia).

Begitu juga Islam menuntut umatnya
untuk menjadi pengembang ilmu dengan
mengajarkan apa yang telah diketahui
kepada orang lain. Begitulah Rasulullah
saw memerintahkan umatnya dalam salah
satu hadits beliau. Pertama sekali umatnya
dituntut untuk menjadi pengajar (kun
‘âliman), kemudia baru menjadi murid
(muta’alliman). Dengan melakukan dua hal
di atas, maka tujuan pendidikan
menjadikan manusia rabbani bisa
diwujudkan.(smk/01/10)



Najemudin, S.Si
Kepala SMA IC Al Muslim

Sekolah merup akan salah satu lembaga pendidikan formal yang
bertujuan untuk  mengembangkan pesert a didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bert akwa kep ada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara
yang demokratis sert a bert anggung jawab seperti temuat dalam UU RI

nomor 20 t ahun 2003.

T ujuan pendidikan akan dapat
terwujud jika seluruh komponen
pendidikan memiliki disiplin yang

tinggi dalam melaksanakan seluruh
proses pendidikan baik di sekolah, di
rumah maupun di lingkungan masyarakat.

Sebagai salah satu lingkungan
pendidikan,  sekolah harus senantiasa
memperhatikan kedisiplinan anak dalam
mengikuti proses pembelajaran. Untuk itu,
diperlukan kerjasama antara kepala
sekolah, guru dan orang tua siswa dalam
rangka menumbuhkan atau membina
kedisiplinan pada siswa. Pendidikan disiplin
merupakan suatu proses bimbingan yang
bertujuan menanamkan pola perilaku
tertentu, kebiasaan-kebiasaan tertentu,
atau membentuk manusia dengan ciri-ciri
tertentu, terutama untuk meningkatkan
kualitas mental dan moral (Sukadji, 1988).

Tujuan utama dari disiplin bukanlah
hanya sekedar kepatuhan menuruti
perintah atau aturan saja karena patuh
terhadap perintah dan aturan merupakan
bentuk disiplin jangka pendek. Tujuan
pendidikan disiplin adalah agar setiap
individu memiliki disiplin jangka panjang,
yaitu disiplin yang tidak hanya didasarkan
pada kepatuhan terhadap aturan atau
otoritas, tetapi lebih kepada pengembangan
kemampuan untuk mendisiplinkan diri
sendiri sebagai salah satu ciri kedewasaan
individu. Kemampuan untuk mendisiplinkan
diri sendiri terwujud dalam bentuk
pengakuan terhadap hak dan keingian
orang lain, dan mau mengambil bagian
dalam memikul tanggung jawab sosial
secara manusiawi. Inilah yang
sesunguhnya menjadi hakekat dari disiplin.

Menurut Hurlock (1978: 83) disiplin itu
perlu untuk perkembangan anak, karena ia
memenuhi beberapa kebutuhan tertentu, di
antaranya adalah:
a. Disiplin memberi anak rasa aman

dengan memberitahukan apa yang
boleh    dan yang tidak boleh dilakukan

b. Dengan membantu anak menghindari
perasaan bersalah dan rasa malu akibat
prilaku yang salah, perasaan yang pasti
mengakibatkan rasa tidak bahagia dan
penyesuaian yang buruk. Disiplin
memungkinkan anak hidup menurut
standar yang disetujui kelompok sosial
dan dengan demikian memperoleh
persetujuan sosial

c. Dengan disiplin, anak belajar bersikap
menurut cara yang akan mendatangkan
pujian yang akan ditafsirkan anak
sebagai tanda kasih sayang dan
penerimaan. Hal ini esensial bagi
penyesuaian yang berhasil dan
kebahagiaan

d. Disiplin yang sesuai dengan
perkembangan berfungsi sebagai
motivasi pendorong ego yang
mendorong anak mencapai apa yang
diharapkan darinya

e. Disiplin membantu anak
mengembangkan hati nurani atau suara
dari dalam yang membimbing dalam
mengambil suatu keputusan dan
pengendalian prilaku.
Dalam lingkungan sekolah, para

siswa harus mampu mengendalikan
keinginan-keinginan pribadinya masing-
masing, dengan kata lain mereka harus
mengikuti dengan baik tata perilaku yang
telah ditetapkan oleh sekolah.
Keterampilan siswa dalam mendisiplikan
diri dengan baik merupakan hal penting
bagi mereka, namun tingkat disiplin setiap
siswa dalam mengembangkan
penerimaan dan kepatuhan tehadap
peraturan sekolah berbeda-beda.
Nursisto mengemukakan bahwa
“masalah kedisiplinan siswa menjadi
sangat berarti bagi kemajuan sekolah”
dalam (tarmizi.wordpress.com). Di
sekolah yang tertib akan selalu
menciptakan proses pembelajaran yang
baik. Sebaliknya, pada sekolah yang tidak
tertib kondisinya akan jauh berbeda.

Guru di sekolah merupakan orang
pertama yang langsung berinteraksi
dengan siswa dalam membentuk karakter
siswa. Guru merupakan sosok yang
menjadi panutan yang segala perilaku
dan ucapannya akan diikuti oleh para
siswa.  Guru merupakan pembimbing
siswa untuk mewujudkan perilaku disiplin
baik di sekolah, di rumah maupun di
l ingkungan masyarakat. Mengingat
pentingnya peranan guru dalam
pembentukan disiplin maka kita perlu
mengetahui bagaimana sesungguhnya
peran guru dalam membantu mewujdkan
disiplin siswa.

Menurut Ahmad (2008) “Peran guru
adalah membimbing dan mengarahkan
siswa binaannya menjadi pribadi-pribadi
yang berakhlak baik dan berprestasi pada
bidang yang ditekuninya nanti” dalam
(massofa.wordpress.com).  Mulyasa
(2005:37) berpendapat bahwa “terdapat
beberapa peran guru yaitu; guru sebagai
pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih,
penasehat, pembaharu (innovator), model
dan teladan, pribadi, peneliti, pendorong
kreativitas, pembangkit pandangan,
pekerja rutin, pembawa cerita, aktor,
emansipator, evaluator, pengawet dan
sebagai kulminator.

Peran guru sebagai pendidik
merupakan peran-peran yang berkaitan
dengan tugas-tugas memberi bantuan
dan dorongan, tugas-tugas pengawasan
dan pembinaan serta tugas-tugas yang
berkaitan dengan mendisiplinkan anak
agar anak itu menjadi patuh terhadap
aturan-aturan sekolah dan norma hidup
dalam keluarga dan masyarakat. Setiap
siswa mengharapkan guru mereka dapat
menjadi contoh atau model baginya. Oleh
karena itu tingkah laku guru harus sesuai
dengan norma-norma yang dianut oleh
masyarakat, bangsa dan negara.

Untuk menerapkan hal-hal tersebut
dia atas maka seorang guru harus
membiasakan disiplin kepada siswa
yang diaplikasikan dalam berbagai bentuk
yakni menasehati, keteladanan dalam
berperilaku, memberikan hukuman jika
bersalah, memberikan penghargaan
(hadiah) j ika berprestasi, serta
melakukan kerjasama guru dengan orang
tua.

Peranan Guru dalam Membentuk
Disiplin Siswa di Sekolah
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Dalam proses pendidikan di sekolah,
tugas guru bukan saja mengajar dengan
memindahkan ilmu semata melainkan
mendidik siswa menjadi manusia yang
manusiawi. Untuk itu, guru secara total
harus dapat menguasai kondisi faktual
kejiwaan siswa. Tiap tingkah laku dan
perubahannya perlu dicermati guru
sehingga diperoleh ketepatan
perlakukan. Untuk membina moral siswa
maka guru memberikan nasihat, berupa
kedisiplinan, menganjurkan siswa untuk
menyelesaikan tugas tepat waktu dan
memantau kehadiran siswa.

Di antara tugas penting guru dalam
mengajar dan mendidik siswa adalah
sebagai pemberi teladan. Guru harus
mampu menjadi contoh bagi anak
didiknya serta bagi siapa saja yang
menganggap ia seorang guru. Hal-hal
yang dapat dilakukan guru untuk menjadi
teladan bagi siswanya adalah
perilaku guru yang tepat waktu,
mengabsensi kehadiran siswa,
hadir ke sekolah lebih awal dan
tidak pulang lebih cepat dari siswa.

Memberikan hukuman terhadap
siswa yang melakukan
pelanggaran atau kesalahan, perlu
dilaksanakan dengan pendekatan
yang bermuatan pendidikan agar
dapat mendorong siswa untuk
menyadari kesalahannya dan
memiliki komitmen untuk
memperbaiki diri sehingga
pelanggaran atau kesalahan itu
tidak terulang lagi. Penggunaan
tindakan tegas yang mendidik
terhadap siswa, akan tetap
menyuburkan kasih sayang, dapat
menyadarkan siswa akan kesalahannya,
mengembangkan hubungan yang
harmonis dengan siswa, dan mampu
membentuk budi pekerti yang baik
padasiswa, serta tetap menghargai dan
menghormati guru, sehingga
kewibawaan guru tetap terpelihara.

Selain memberikan hukuman yang
mendidik kepada siswa yang melanggar
atau melakukan kesalahan, guru juga
memberikan penghargaan kepada siswa
yang berprestasi. Pemberian hadiah
dapat memotivasi siswa untuk
menguasai perilaku yang baik yang dapat
diterima oleh lingkungannya. Dengan
demikian siswa akan lebih mampu
menyesuaikan diri. Oleh karena itu, fungsi
pemberian hadiah salah satunya nilai
mendidik, karena pemberian
penghargaan menunjukkan bahwa
tingkah laku siswa adalah yang sesuai
dengan apa yang diharapkan oleh
lingkungannya. Bentuk penghargaan
berbentuk non verbal seperti senyuman
atau pelukan. Sedangkan penghargaan
berbentuk verbal melalui ungkapan rasa
puas atau menghargai usaha siswa.

K e r j a s a m a
orang tua dengan guru
sangat penting bagi peningkatan
disiplin belajar siswa. Kerjasama
antara guru dengan orang tua
haruslah dibina secara intensif, dan
proaktif yaitu kerjasama guru dengan
orang tua siswa dalam mengontrol
perilaku siswa, memanggil orang tua
siswa apabila siswa melakukan
pelanggaran di sekolah, dan
mengundang orang tua siswa apabila
mengadakan rapat di sekolah untuk
memecahkan masalah-masalah dalam
mengembangkan pribadi peserta didik.

Menurut Heny Supolo Sitepu, MA,
pakar pendidikan dari Yayasan Cahaya
Guru. anak yang disiplin akan tumbuh
menjadi anak yang:
1. Terbiasa menggunakan waktu dan

kesempatan dengan sebaik-baiknya.

2. Memiliki kesiapan untuk
bermasyarakat, menggunakan
kepentingan bersama di atas
kepentingan individu.

3. Memiliki kepekaan terhadap
lingkungannya.

4. Memiliki kemampuan penyesuaian
diri dengan latar belakang dan kondisi
berbeda.

5. Menghargai sesama.
6. Menerima perbedaan.
7. Jujur.
8. Mampu bekerja sama.
9. Bertanggungjawab atas kesalahan

yang diperbuat, dan berani
memperbaiki.
Untuk menjadikan anak seperti

dijelaskan di atas, guru dan orangtua harus
memenuhi hal-hal sebagai berikut:
1. Konsisten memberikan contoh dalam

keseharian.
2. Konsisten memberi kesempatan

pada anak untuk berbuat kesalahan
agar anak belajar dari kesalahan dan
memperbaikinya.

3. Memahami dengan baik apa alasan
utama dari pentingnya kedisiplinan.

4. Pembiasaan untuk melakukan
kesepakatan bersama dengan anak
mengenai bentuk kedisiplinan.
Termasuk dalam menentukan jenis
hukuman yang harus mencerminkan
proses pembelajaran dalam diri
anak.

5. Mengakui kesalahan dan minta maaf
kepada anak jika orangtua menyesali
ekspresi kemarahan ketika memberi
hukuman pada anak.

6. Bertanggungjawab dengan
memperbaiki kesalahan yang
dilakukan guru/orangtua terhadap
anak ketika memberi hukuman,

sekaligus menjelaskan
bahwa sebagai guru/orangtua
kecewa dengan
ketidakdisiplinan anak.

D a l a m ( w w w .
smppgricimanggisdepok.com)
dikemukakan bahwa ada
beberapa upaya yang
dilakukan untuk
meningkatkan disiplin siswa
antara lain :
a) Peraturan dan tata
tertib sekolah perlu
senantiasa disosialisasikan
melalui setiap kesempatan
dapat pada media yang dapat
dimanfaatkan, misalnya:
majalah dinding, upacara
penaikan bendera pada saat 

mengajar dan lain-lain.
b) Pembina disiplin secara individual

oleh wali kelas maupun secara
kelompok oleh guru BP.

c) Adanya tindakan yang seragam dari
para guru. Hal ini dimaksudkan agar
disiplin menjadi budaya sekolah
yang mendarah daging karena
tindakan indisipliber tidak akan
ditoleri oleh siapapun.

d) Administrasi piket perlu ditindak
lanjuti. Data-data yang dikumpulkan
seperti angka keterlambatan, ketidak
hadiran dapat ditabulasikan atau
dibuat grafik sehingga dapat
dijadikan sebagai bahan untuk
mengevaluasi sejauh mana
keberhasilan pembinaan disiplin.
Siswa yang melakukan pelanggaran

teradap ketentuan yang tercantum dalam
tatakrama dan tata tertib kehidupan
sosial sekolah dikenakan sanksi
sebagai berikut : (1) teguran, (2)
penugasan (3) pemanggilan orang tua,
(4) skorsing, (5) dikeluarkan dari sekolah
(Depdiknas, 2001 : 29 ).

                                           (sma/01/10)
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Sukaesih
Guru SMK al muslim

Tambun – Bekasi

Hasil dari proses pembelajaran seharusnya menjadikan
peserta didik belajar  untuk mengetahui (learning to
know), belajar untuk melakukan (learning to do), belajar

untuk kebersamaan (learning to live together), dan belajar untuk
menjadi diri sendiri (learning to be), sebagaimana yang
diharapkan dalam deklarasi UNESCO tentang pilar-pilar

penyelenggaraan pendidikan.

Faktanya bukanlah hal yang mudah, bagaimana output
yang dihasilkan dari proses pembelajaran dapat menjadi
sosok pribadi yang diharapkan seperti yang tercantum dalam
pilar-pilar pendidikan tersebut di atas.  Oleh karenanya
dibutuhkan sistem pengelolaan manajemen sekolah yang
terus mengikuti perkembangan jaman, kurikulum yang
fleksibel dan visioner serta tenaga pendidik yang professional.

Guru Smart, Guru Profesional

Guru adalah garda terdepan dalam proses belajar
mengajar.  Guru memegang peranan yang besar dan penting
dalam pencapaian keberhasilan pembelajaran.  Menurut Dr.
Ir. Muslimin Nasution, APU dalam makalahnya tentang
‘Mewujudkan Sekolah Masa Depan’ dikatakan bahwa
keberhasilan proses pendidikan 48% ditentukan oleh guru.

Mengajar dengan Smart
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Mengajar bukanlah hanya sebuah proses pentransferan ilmu dan  pengetahuan semata tetapi pada

dasarnya mengajar adalah sebuah seni, seni bagaimana menjadikan peserta didik menjadi orang yang

memiliki ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan dan perilaku baik -  (akhalqul-karimah).

Sudah tidak jaman lho menjadi ‘guru yang ditakuti’ atau dipanggil
dengan sebutan ‘Mr. Killer ’.  Paradigma pendidikan modern
menyatakan guru seharusnya ‘disegani’ karena keilmuannya,
kompetensinya dan terutama karena kepribadiannya.  Sehingga ia
layak dinyatakan sebagai seorang ‘GURU” yakni orang yang layak
digugu dan ditiru.

Tuntutan perkembangan pendidikan yang disesuaikan dengan
perkembangan jaman  menuntut guru-guru yang terbuka, kreatif,
dinamis dan inovatif.

Guru smart selalu optimis, memberi yang terbaik dan  tak pernah
bosan memberi motivasi  walau mungkin terkadang tak ditanggapi.
Baginya peserta didik merupakan sumber motivasi dan inspirasi
untuk selalu menjadi dan berbuat yang terbaik.

Guru smart terus berupaya menyajikan pembelajaran yang
menarik dan kreatif dengan berbagai variasi metode dan
pendekatan, sehingga mudah dipahami dan dipelajari, bukan hanya
sekedar mengejar ketuntasan materi semata. Peserta didik dipacu
untuk menjadi seorang pembelajar, didorong untuk terus
mengembangkan bakat dan potensi dirinya, juga diarahkan secara
tepat bagaimana ia dapat mengaktualisasikan dirinya secara nyata.

Guru smart  harus menyadari bahwa ia  adalah ‘change of the
agent’ untuk itu ia harus terus berupaya menambah pengetahuan
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dan keterampilannya, mengembangkan kompetensi dan potensi
dirinya secara terus menerus sehingga ia dapat menjadi seorang
guru professional yang akan membawa dan menularkan perubahan
kepada orang-orang disekitarnya terutama peserta didiknya.

Mengajar Dengan Smart

Salah satu upaya bagaimana mengajar dengan kreatif adalah
dengan konsep ‘SMART’  yaitu :

S – Sistematis

Dalam kompetensi paedagogik dan kompetensi professional,
guru dituntut untuk menguasai materi yang akan diajarkan, memiliki
wawasan dan landasan pendidikan sehingga ia dapat menyajikan
pembelajaran secara menarik dan sistematis.  Menurut Tony Buzzan
dalam bukunya Mind Mapping dikatakan otak bekerja secara
sinergis antara otak kiri dan otak kanan, sehingga penyajian materi
yang sistematis akan memudahkan peserta didik dalam
memahami dan menyerap informasi secara lebih cepat.
Penggunaan metode ‘mind mapping’ dapat dijadikan salah satu
alternatif pilihan penyajikan materi secara sistematis, karena mind
map adalah cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam
otak dan mengambil informasi ke luar otak – Mind map adalah
cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan
‘memetakan’ pikiran-pikiran kita.  Mind map juga sangat sederhana.

M – Menyenangkan

Guru di dalam kelas ibarat seorang konduktor yang sedang
memimpin sebuah orchestra, apakah pertunjukan itu akan menjadi
sebuah pertunjukkan yang menarik dan sarat makna ataukah
berakhir  menyedihkan dan tanpa kesan semua tergantung pada
konduktor.   Sebagai ‘konduktor’ guru dapat menciptakan dan
membuat suasana pembelajaran menjadi lebih menarik, lebih
hidup dan lebih menyenangkan.  Permainan-permainan kecil
diawal pembelajar-an dapat dilakukan untuk membuat suasana
lebih cair dan peserta didik merasa lebih enjoy,  musik instrument
juga dapat di perdengarkan untuk mengiringi peserta didik pada
saat sedang diskusi atau mengerjakan lembar kerja.   Tak kalah
pentingnya pembawaan guru yang ceria dan ramah juga dapat
membuat peserta didik merasa lebih dekat dan antusias dalam
mengikuti proses pembelajaran. Intinya adalah bagaimana guru
memberikan kesan bahwa belajar itu menarik dan menyenangkan.

A – Aktif dan Inovatif

Jika kita kilas sejenak mungkin kita akan tersenyum
membayangkan saat-saat bagaimana dulu kita belajar, guru-
guru  yang seragam menggunakan metode yang sama yaitu
ceramah dan klasikal, menganggap sama semua
kemampuan siswa atau memiliki rasa bangga bila ia ditakuti
dan dipanggil dengan sebutan ’Mr. Killer”.  Kini saatnya semua
itu harus segera ditanggalkan bila kita tidak mau disebut
sebagai guru jadul atau klasik.   Mengajar dengan konsep
‘student center’ harus benar-benar diterapkan,  peserta didik
bukan lagi menjadi objek tetapi  subjek.  Guru adalah  fasilitator
dan mediator dalam pembelajaran,  ia harus memberi ruang
yang lebih luas sehingga peserta didik dapat lebih aktif bersikap
kritis, dapat mengemukakan ide dan gagasanya, belajar
berkompetisi,  dan dapat mengaktualisasikan dirinya secara
nyata.  Itu semua hanya dapat dilakukan bila guru dapat
meng’creat’ pembelajaran yang kreatif dan inovatif.

R – Responsif

Pernahkan mendengar celoteh anak ‘aduh be te deh
belajar dengan Bapak A’ atau  ‘iihh… Ibu B gazebo banget

dech’ gak jelas githu boo !’, atau ‘males deh ikut pelajaran ini’
pertanyaannya mengapa ?...  Kita sebagai guru terkadang
merasa bahwa kitalah yang  harus di dengar, harus dimengerti
dan bahkan  harus dihormati  sementara kita melupakan
bahwa anak juga butuh di dengar, butuh dimengerti dan butuh
ditanggapi.   Sebagai guru seharusnya kita pandai membaca
situasi dan kondisi, menangkap sinyal yang terpancar dari
peserta didik.  Adakalanya kita harus segera mengubah variasi
pembelajaran ketika terlihat oleh kita wajah-wajah lelah
menahan kantuk, atau segera memberikan game-game kecil
pengusir kejenuhan.  Tak ada salahnya juga kita
mengacungkan dua jempol jari kita untuk peserta didik yang
melakukan hal-hal positif, dan dukungan pada anak yang
merasa tidak mampu.

T – Target

Target atau goal merupakan hal terpenting dan menjadi
acuan bagi kita dalam menentukan strategi dan penyajian
pembelajaran.   Proses pembelajaran akan lebih mudah dan
terkendali ketika target atau tujuan pembelajaran sama-sama
dipahami oleh guru dan peserta didik.  Oleh karenanya guru
smart wajib membuat ‘lesson plan’, karena lesson plan
merupakan prosedur proses pembelajaran yang akan
menjadi alat pengontrol kualitas guru dan kualitas
pembelajaran di kelas yang berhubungan dengan prestasi
peserta didik.  Disamping itu ‘lesson plan’ merupakan bukti
profesionalitas guru.

Bobbi De Porter, dalam bukunya Quantum Learning
mengatakan, “proses belajar mengajar adalah sebuah
pekerjaan seni yang professional dan mempunyai
Management Quality Control dalam pembelajaran”.  Guru yang
terus berupaya mengajar dengan SMART dengan pendekatan
multiple intelegent mampu menggali dan mengembangkan
potensi diri peserta didik serta kecerdasannya.  Oleh
karenanya, segeralah menjadi guru SMART yang profesional
dan tinggalkan predikat Guru Jadul dan klasik sehingga anda
layak disebut guru yang kreatif. (smk/01/10)



mendapatkan ilmu harus dimulai dengan
stress sejak dini?. Begitulah kebingungan
saya saat itu. Setelah banyak berdiskusi
dengan suami, akhirnya kami mencari
sekolah yang ramah untuk anak-anak dan
memberikan ilmu yang sesuai dengan
kebutuhan anak.

Kegelisahan mulai menampakkan
harapan saat teringat pada sebuah
pertemuan yang sudah diatur oleh Allah
SWT, saya dengan  sebuah yayasan yang
berada di Cibitung. Yayasan itu
sebelumnya tidak saya kenal sama sekali.
Pertemuan dengan Bapak Ir. H. Buchori
Nasution saat saya menawarkan buku
(untuk diketahui…. saat itu saya berjualan
buku berpindah dari sekolah satu ke
sekolah yang lain) telah membuat saya
tersadar bahwa pendidikan bukan untuk
masyarakat the have, tetapi pendidikan
adalah untuk semua. Dan beliau
berpendapat dengan sangat yakin, bahwa
kebutuhan pendidikan pada anak harus
diberikan secara maksimal. Termasuk
dalam hal pendidikan karakternya.

Leadership, sebuah konsep W AJIB
bagi kemajuan generasi

Pertemuan dengan Bapak Ir. H.
Buchori Nasution satu tahun sebelumnya
itu kembali teringat saat kami (saya dan
suami ) bingung mencari sekolah yang
ramah untuk anak kami tadi.

Pada saat itu, Bapak Buchori sempat
menanamkan virus positif (begitu sebutan
beliau) pada benak kami.

Virus pertama, bahwa generasi
Indonesia saat ini adalah generasi yang
disiapkan untuk siap pakai, bukan siap
memakai. Padahal Indonesia saat ini dan
yang akan datang butuh generasi yang
siap memakai. Artinya generasi kita saat
ini adalah generasi buruh, kita butuh
entrepreneur…. butuh entrepreneur….
Untuk apa kekayaan Indonesia yang
melimpah ini, kalau selamanya
masyarakatnya, generasinya hanya
menjadi buruh…
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M ogok lagi…mogok
lagi…begitulah pengalaman
umum setiap liburan semester

berakhir. Begitu juga pengalaman
dengan Tessa, anakku yang pertama
pada saat usia 4 tahun. Waktu sekolah
TK kelas kecil (TK A), stress setiap akan
memulai semester baru atau akhir libur
panjang. Tidak hanya dialami oleh
anakkku, saya dan ayahnya juga ikut
stress. Kenapa gerangan anak ini?
Alasan yang terlontar kalau ditanya
adalah: gak mau ah sekolah… gurunya
galak. Lain kali alasannya adalah
temennya nakal, lain kali lagi beralasan
bosen, dll. Sampai pernah kalau liburan
berakhir sakit perut selalu muncul. Itulah
saat-saat Tessa anakku sekolah di
sebuah lembaga Taman Kanak-Kanak
yang cukup terkenal dan ternama. Putus
sudah teoriku… bahwa sekolah yang
bermerek itu baik untuk anak, yang terjadi
malah anak tidak mau sekolah.

Kegelisahan muncul…. Bagaimana
dengan kegiatan belajar anakku nanti kalau
tidak mau sekolah?. Di sekolah ternama
saja tidak mau…Apakah benar untuk

Bersekolah dengan
Bereksplorasi dan Berkarya

Berawal dari Kegelisahan

bersambung ke hal 23
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Alhamdulillah SAMAN DANCE SMA al muslim
menjadi juara ke 2 di SMAN 9 Bekasi dalam rangka
memperingati Ulang Tahun SMAN 9 Bekasi, yang
diselenggarakan pada  hari Sabtu 1 Mei 2010, dan
diikuti oleh 20 sekolah Se-Bekasi yang
menampilkan tarian modern dan tradisional.

Berikut ini Nama-nama Peserta Saman Dance
SMA al muslim:
1. Ughy Qonitah (X A)
2. Dania Khaerani (XI IPA)
3. Nurul Aulia Hapsari (X B)
4. Meilani Rosita (X A)
5. Pratiwi Ramadhani (X C)
6. Mia Mulyasari (XI IPA)
7. Titi Trihastuti (XI IPA)
8. Hanum (XI IPS)
9. Fathin Laras (XI IPS)

10. Zahra (XI IPS)
11. Chaerunnisa (XI IPA)

12. Uswatun Khasanah (XI IPA)
13. Annisa Kirana (XI IPA)
14. Agustin A (XI IPA)
15. Afiati H (XI IPA)
16. Elissa Putri (XI IPA)

Guru pembimbing Bu Reni, Bu Mugi dan Bu Nunung.

Pesta Demokrasi
(Pemilihan Ketua dan W akil Ketua OSIS T ahun Pelajaran 2010/201 1)

 
 Saman Dance

SMA al muslim Berjaya
By. Lyna Lyndia F,S.Ag

Hari jum’at 23 April 2010 merupakan moment penting bagi siswa/
siswi di SMA Insan Cendekia al muslim karena pada hari itu
diselenggarakan Pesta Demokrasi (Pemilihan Ketua dan Wakil
Ketua OSIS periode tahun pelajaran 2010/2011). Dalam

pelaksanaan pesta demokrasi tersebut diikuti oleh 6 pasang kandidat
Ketua dan Wakil Ketua OSIS.

1. Achdimas Priyo Asyari (XI IPA 1)  – Dien R Hutomo (X C)
2. Reza Adi Pratama (XI IPA 2) – Hasna Muthia (X B)
3. Resti Kurniati (XI IPS) – Faikar Yudha Prawira (X A)
4. Uji Abu Thalib (XI IPA) – Ahimsa Amri (X B)
5. Mangesti (XI IPS) – Sari Sifati Aulia (X C)
6. Adzkia Dyah (XI IPA 2) – Rani Nur Muslimah (XA)

Setelah melalui proses pemilihan yang dilakukan dengan cara LUBER
(Langsung Umum Bebas Dan Rahasia) dan orasi setiap pasangan kandidat
akhirnya terpilihlah Ketua dan Wakil Ketua OSIS baru yaitu pasangan
kandidat No 2 (Reza Adi – Hasna M). Berikut ini adalah Visi dan Misi serta
susunan kepengurusan OSIS Kandidat No 2:

a. VISI :
Meningkatkan prestasi siswa/siswi baik dibidang akademik maupun

non akademik, siswa bebas berkarya dan menyalurkan bakat serta
apresiasinya masing-masing

b. MISI  :
- Memudahkan siswa/siswi lebih mengembangkan kemampuannya

masing-masing baik dibidang akademik dan non akademik
- Mengembangkan kreatifitas para siswa melalui kegiatan –kegiatan

positif yang dapat membantu para siswa untuk berkarya lebih baik
- Memperjuangkan adanya sarana dan prasarana yang lebih baik

untuk meningkatkan prestasi para siswa

c. SUSUNAN KEPENGURUSAN OSIS BARU
- Ketua : Reza Adi Pratama
- Wakil Ketua : Hasna Muthia
- Sekretaris: Mangesti dan Sari Sifati
- Bendahara : Dewi Nur dan Rani Nur
- Koordinator Olah Raga : Fatahilah
- Koordinator Pendidikan : Adzkia Dyah
- Koordinator Seni Budaya : Ghina Rizki
- Koordinator Lingkungan Hidup : M. Nufal
- Koordinator Rohis : Uji Abu Thalib
- Koordinator Wirausaha : Resti
- Koordinator Teknologi Informasi : Dwiko Nugroho

Selamat Berjuang Para Pengurus OSIS SMA Insan

Cendekia Al Muslim T ahun Pelajaran 2010/201 1,

Mudah-mudahan Sukses!!!

SelamatSelamatSelamatSelamatSelamat

kepada Saman Dancekepada Saman Dancekepada Saman Dancekepada Saman Dancekepada Saman Dance

SMA al muslim mudah-mudahanSMA al muslim mudah-mudahanSMA al muslim mudah-mudahanSMA al muslim mudah-mudahanSMA al muslim mudah-mudahan

bisa terus berprestasi !!bisa terus berprestasi !!bisa terus berprestasi !!bisa terus berprestasi !!bisa terus berprestasi !!
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“…………… .dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang
yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka
anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir
terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan
hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang
benar…”

( QS. An Nisaa:9)

Sesuai dengan kompetensi yang ada di SMK al
muslim melaksanakan Uji Kompetensi baik

Akuntansi dan Teknik Komputer Jaringan sebagai
syarat kelulusan di SMK al muslim

Setiap guru berusaha menciptakan suasana
belajar yang kondusif.

Seru juga kegiatan homestay di Desa Pamulihan Kecamatan
Pamulihan Kabupaten Sumedang. Banyak yang dilakukan di sana
seperti belajar membuat patung cepot dan wayang lainnya,
bersosialisasi dengan masnyarakat setempat, baksos dan lain-lain
deh yang penting seru banget…..

Kalau sudah hari Idul
Adha, siswa SMK al
muslim paling rajin
berpartisipasi dalam
melaksanakan kegiatan
pemotongan hewan
Qurban.

Siswa didampingi guru melaksanakan program qiamullail untuk
setiap level kelas. Malam Khusuk shalat tahajud, paginya bersih-bersih
deh. Setelah lulus sih siswa jadi ingat terus nih sama kenangan manis
di SMK al muslim
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Virus itu tertanam begitu kuat di benak
kami, dan memang betul setelah kami
berfikir. (maaf nasionalisme kami saat itu
masih tinggi-tingginya, bahkan sampai
sekarang semakin membara).
Entrepreneur akan menjadikan
masyarakat dan generasi bangsa yang
kuat. Generasi yang kuat akan mampu
menjadi pemimpi bangsa yang kuat.

Virus kedua, bahwa pembentukan
karakter berawal dari tauhid yang
ditanamkan kepada anak-anak sejak dini.
Dan untuk mengawali ketauhidan anak-
anak, dimulai dengan mengetahui makna
bacaan dalam sholat. Sehingga sholat
yang ditegakkan tidak sekedar ritual saja
bagi anak-anak kita, tetapi sudah mulai
dengan penghambaan sejak awal.

Konsep cara beribadah inilah yang
diterapkan oleh Bapak Buchori Nasution
pada anak-anak didiknya di Lembaga
Pendidikan yang manjadi amanahnya,
yaitu Yayasan Al Muslim.

Akhirnya kami bersyukur bahwa Allah
SWT melalui Tessa (anak pertama kami
yang ekspresif), memberi petunjuk
kepada kami untuk secepatkan
menyelamatkan perkembangan anak-
anak kami dari sisi pendidikan.

Dengan kedua virus yang ditanamkan
pada kami, dan konsep leadership yang
sangat luar biasa (saat itu tahun 2007,
baru Yayasan Al Muslim, satu-satunya
lembaga pendidikan dasar di Bekasi yang
menerapkan konsep leadership dalam
kandungan pembelajarnnya), akhirnya
tanpa ragu dan dengan ijin Allah SWT,
kami memindahkan anak pertama Tessa
Lantika Putri ke SD AL Muslim.
Pemindahan ini bertujuan untuk
menyelamatkan trauma sistem
pendidikan yang pernah kami terima, dan
menjadikan anak mempunyai j iwa
pemimpin.Wallahua’lam.

Sekolah ramah

Suasana kekeluargaan dan
lingkungan sekolah yang tertata asri,
membuat anak yang sedang dalam
masanya dapat bereksplorasi, sangat
bebas dalam bergerak. Inilah sekolah
yang pas untuk anakku…..guman saya
dalam hati. Saat itu kami sangat
memahami, bahwa anak usia 4 atau 5
tahun adalah masa-masa anak diberi
kebebasan berlari, berkehendak dan
bergerak tanpa dibatasi dengan sekat-
sekat pemisah.

Alam menjadi bahan
pembelajarannya, guru menjadi
pengganti orang tua, dan ruang kelas

menjadi tempat anak-anak untuk
berkumpul dan bersosialisasi
menemukan saudara barunya.

Sekolah ramah tidak hanya
ditunjukkan dengan guru yang
menyambut dengan ramah di pagi hari.
Tetapi banyak yang dapat dirasakan :

- pendampingan guru sebagai
pengganti orang tua setiap saat

- ruangan kelas yang tidak
menjadikan anak takut untuk berbicara
dan bergerak

- lingkungan yang asri
memberikan oksigen segar bagi tubuh
dan otaknya, serta emosinya

Memang sebuah sarana pendidikan
dasar yang ideal….Alhamdulil lah
semoga Allah meridloi anak kami
mencari ilmuMu di sekolah ini ya Allah.

Dengan segala fasilitas yang kami
rasakan saat ini, kegiatan sekolah mulai
berjalan seperti yang kami harapkan,
meskipun ada beberapa kendala kecil
yang dapat diselesaikan dengan
musyawarah antar orang tua, juga
dengan pihak sekolah yang
mengakomodir pendapat dan masalah
orang tua.

Kepuasan dalam mempercayakan
anak belajar di TK dan SD Al Muslim,
membuat kami mengambil keputusan
untuk menetapkan sekolah TK dan SD
Al-Muslim bagi anak kami kedua dan
ketiga tanpa pikir panjang.

Kepindahan rumah kami ke lokasi
yang jauh membuat kami berfikir,
bagaimana anak-anak kami dapat
melanjutkan sekolah dengan jarak dan
waktu yang cukup lama. Apakah
kelelahan dalam perjalanan tidak
membuat anak stres….?

Tetapi kenyataan yang berjalan tidak
seperti yang dikhawatirkan. Anak-anak
kami (TK dan SD) dapat belajar dengan
nyaman karena fasilitas jemputan untuk
lokasi terjauh, yaitu Cikarang.

Sebuah harapan

Berjalannya waktu selama anak-anak
bersekolah, ternyata saat ini (Juni 2010)
anak kami yang terakhir pun harus
meninggalkan SD untuk melanjutkan ke
jenjang yang lebih tinggi. Kepasrahan
kepada Allah SWT kami tanamkan pada
diri kami dan anak kami.  Pendidikan yang
telah diterima selama TK dan SD di Al
Muslim adalah Kehendak Allah dan
Anugerah Allah yang tidak dapat dihitung,
kita harus melanjutkan mencari ilmu dan
hidayah Allah  selanjutnya.

Pengalaman selama hampir 11 tahun
bersama Al Muslim, memberikan kesan
yang positif. Meskipun ada beberapa
yang perlu menjadi perhatian bersama,
karena pendidikan generasi bukan hanya
tanggung jawab guru atau pemilik
lembaga, tetapi pendidikan generasi
adalah tanggung jawab orang yang lebih
dewasa disekitar anak anak, yaitu kita
orang tua, kita pengelola lembaga
(yayasan), kita para guru, kita para
pengantar (pengelola jemputan), kita
para pelayan makanan, kita pendamping
keamanan dan kebersihan, semua unsur
pendamping anak-anak terlibat dalam
tanggung jawab ini.

Bukan nilai akademi yang menjadikan
anak sukses dihadapan Allah SWT, tetapi
karakter mulia yang menjadi tolok
ukurnya. Bukan nilai akademi yang
menjadikan anak sukses di dunia bisnis,
tetapi karakter Nabi Muhammadlah SAW
yang menjadikan manusia sukses di
dunia sebagai pebisnis yang handal dan
pemimpin di dunia. Begitu juga, bukan
penghargaan  akademi saja sebetulnya
yang dibutuhan oleh anak, tetapi
kepolosan (baca: kejujuran) anak,
kenakalan (baca : keberanian
berpendapat), dan keteladanan yang
baik, di rumah, di sekolah dan di
lingkungan tumbuh dan berkembangnya.

Akhirnya sebuah pengharapan pada
Yayasan Al Muslim dan ajakan kepada
kita semua, para orang tua dan guru
untuk :

1. Sama-sama menjadi orang tua
yang meneladani pribadi Rasulullah
SAW bagi anak-anak kita dalam segala
aspek. Mulai dari pendampingan
langsung (pelayanan di sekolah dan di
rumah) maupun pendampingan tidak
langsung (manajemen pengelolaan
yang ramah dan amanah, dan
komunikasi yang harmoni antara orang
tua dengan sekolah )

2. Bekerja sama menjadikan
anak-anak sebagai pemimpin bagi
dirinya, bagi lingkungannya yang akan
mereka pertanggungjawabkan di
hadapan Allah SWT, karena kita pun
(orangtua dan seluruh civitas
akademika) akan
mempertanggungjawabkan amanah
besar ini di hadapan Allah SWT.

3. Menjadikan lembaga ini sebagai
lembaga pendidikan yang dicari orang
tua, mencintai dan dicintai Allah dan
RasulNya.

Kami yang berbahagia: Ibnu Qosim, Siti
Nuraini Trihartini.Tessa Lantika Putri
(SMA),Eldyn Mohammad Qosim (SMP),
Hana Lentika Pratiwi (Lulus SD). (01/10)

sambungan dari hal  18..........



CERMIN
Ir. Syahid Hudri
(Kepala SMP Al Muslim Tambun)

Setiap hari kita hampir tidak pernah
tidak bercermin. Dengan cermin
kaca, kita dapat melihat bentuk dan

rupa diri kita sendiri. Gambaran diri kita
yang tampak pada cermin itu hanyalah
bagian fisik atau jasad saja. Padahal diri
kita terdiri dari aspek jasadiah (jasad) dan
rohaniah (ruh). Lalu bagaimana melihat
aspek rohaniah kita? Cermin apa yang
harus kita gunakan?

Rasulullah saw bersabda :  “orang
mu‘min adalah cermin bagi orang mu‘min
yang lain”.

Semua orang mu‘min baik teman,
saudara, orang tua, guru atau murid kita
dapat dimanfaatkan sebagai “cermin” agar
kita selalu bisa bercermin setiap hari
bahkan setiap saat. Dengan bercermin
kepada mereka, kita dapat mengamati diri
kita sendiri secara lebih teliti dan utuh
sehinga dapat manganali siapa diri kita
yang sebenarnya.

Mudah-mudahan jika kita sudah kenal
terhadap diri kita sendiri, insya Allah kita
akan kenal juga terhadap yang menciptakan
diri kita, yakni Allah swt., sebagaimana
sabda Rasul : “Barangsiapa yang
mengenal dirinya maka pasti akan
mengenal Tuhannya”.

Saat kita berinteraksi dengan teman,
mungkin pernah terbersit dalam hati kita
bahwa teman kita itu sombong/angkuh.
Sebenarnya Allahlah yang memperlihatkan
perilaku sombong/angkuh tersebut kepada
kita; agar kita bisa introspeksi diri, apakah
dalam diri kita masih ada sifat sombong/
angkuh. Jika masih ada maka segeralah
beristighfar dan bertaubat kepada Allah
kemudian berupaya untuk menghilangkan
sifat itu sambil berdoa meminta pertolongan
Allah. Lalu doakan dan mohonkan ampunan
kepada Allah untuk teman kita itu. Akan
lebih baik lagi jika kita dapat  melakukan
äåì ãäßÑ dengan menegur/mengingatkan
teman kita bahwa perilaku seperti itu tidak
baik dan dilarang oleh Allah . Tentu saja
mengingatkannya dengan cara yang baik
(bilhikmati walmau’izhotil hasanati). Jika

nasihat kita diterima bersyukurlah kepada
Allah karena Allah menyukai orang yang
bersyukur, dan bila tidak diterima
bersabarlah karena Allah beserta orang-
orang yang sabar.

Semua perilaku kita seperti di atas
akan menjadikan diri kita makin dekat
kepada Allah swt. Jika ternyata sifat
sombong/angkuh itu terasa tidak ada
dalam diri kita maka berhati-hatilah
terhadap tipudaya syetan & iblis yang suka
menyusup dengan memunculkan rasa/
merasa diri kita lebih bersih, lebih baik
dan sebagainya daripada teman kita.
Ingat, iblis dilaknat oleh Allah sampai hari
kiamat, bahkan selama-lamanya hanya
karena merasa dirinya lebih baik dari Nabi
Adam hingga tidak mau melaksanakan
perintah Allah untuk sujud (memberi
penghormatan) kepada Nabi Adam. Untuk
itu perbanyaklah istighfar dan memohon
perlindungan dari Allah swt.

Begitulah cara kita bercermin untuk
membersihkan sifat-sifat madzmumah
(tercela) yang mengotori qolbu dan
menghiasi diri kita dengan sifat-sifat
mahmudah (terpuji). Marilah kita belajar,
belajar dan terus belajar untuk selalu
bercermin kepada orang-orang (mu‘min)
yang berinteraksi dengan kita setiap saat
sehingga kita selalu dapat memperoleh
manfaat dan hikmahnya. Semoga Allah
meridhoi upaya kita, amien.
Rasullullah as a Figure of Muslim

(Laporan khusus dari Tabligh Akbar
Yayasan Al Muslim Tambun )

Alhamdulillah pada hari Sabtu, 24 April
2010 dalam rangka memperingati Maulid
Nabi Muhammad SAW dan Milad Yayasan
Al Muslim ke-31, kami semua warga al
muslim maupun masyarakat sekitar al
muslim berdatangan menyaksikan satu
taushiah tentang perjalanan dan
kepemimpinan Rasulullah. Taushiah
tersebut disampaikan oleh ustadz Koko
Liem dari Jakarta. Berikut ini laporan
taushiah dari kami, semoga dapat
mengetuk pintu hari para pembaca agar
kita semua dapat mengambil contoh
tauladan dari kehidupan Rasullullah SAW.
Amiin.

Hati adalah komando kita, jika hati kita
gundah kita akan selalu gerah meskipun
kita tinggal di tempat yang sejuk. Kalau
kita selalu bersikap sombong kita akan
selalu merasa panas. Tetapi apabila kita
memiliki hati yang tenang, tinggal di
tempat panaspun kita akan selalu merasa

adem-adem saja,
tanpa merasa
panas dan gerah
sekalipun.

Bukti cinta kita
kepada  Nabi
Muhammad SAW
adalah:

•Siti Aisyah berkata :
Barang siapa mencintai nabi Muhammad,
maka orang tersebut akan lebih    mencintai
dan menyukai sholawat nabi.

•Jadikan Nabi Muhammad SAW
sebagai figure kehidupan.

•Islam membuat orang yang non
muslim masuk Islam karena Islam
membuat hati orang menjadi tenang,
karena sholawatnya.

Berdasarkan point-point kesimpulan
yang telah disampaikan oleh Ustadz Koko
Liem tersebut, maka dapat dapat diuraikan
bahwa:

Setiap manusia akan mencapai
kemuliaan yang hakiki jika ia meniru
Rasulullah SAW.  Terkadang kita sering
tidak serius mengkaji siapa yang akan kita
tiru. Alangkah beruntungnya jikalau orang
yang kita tiru itu adalah puncak
kesuksesan dalam segala hal. Allah SWT
berfirman : “ Sesunggunnya telah ada
pada diri Rasulullah itu contoh dan suri
tauladan  yang baik “. Sejarahpun
mengakui bahwa pengaruh Rasul SAW
begitu besar bahkan monumental sampai
sekarang.

Keteladanan pemimpin  adalah
pesona  dan kekuatan yang menghujam
ke dalam qolbu,  dia akan membuat orang
yang dipimpinnya merasa mantap dan
yakin  untuk mengikutinya dengan tulus
ikhlas. Keteladanan adalah amal yang
utama dan nyata.

Rasulullah Muhammad SAW selain
sebagai seorang pedagang yang sukses
juga pemimpin agama sekaligus kepala
Negara yang sukses. Semua contoh suru
tauladan yang dibutuhkan  sudah ada pada
diri Rasul SAW. Jadi, sebenarnya kita
sudah menemukan figur yang layak
dijadika idola. Siapa yang ingin hidup
bahagia, mulia, dan bermartabat, maka
pelajarilah dan tirulah Nabi Muhammad
SAW dengan ikhlas. Semoga Allah yang
Maha Agung mengaruniakan kita
kemampuan untuk menyuritauladani
figure yang benar-benar dipilih dan disukai
oleh Allah yaitu Muhammad SAW. Amiin.

(smp/01/10)
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Alhamdulillah pada hari Sabtu, 24 April 2010 dalam rangka
memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan Milad
Yayasan Al Muslim ke-31, kami semua warga al muslim

maupun masyarakat sekitar al muslim berdatangan
menyaksikan satu taushiah tentang perjalanan dan
kepemimpinan Rasulullah. Taushiah tersebut disampaikan
oleh ustadz Koko Liem dari Jakarta.

Penyelenggara kegiatan adalah BSM  Al Muslim.  (lihat profil
BSM di bawah)

Berikut ini laporan taushiah dari kami, semoga dapat
mengetuk pintu hari para pembaca agar kita semua dapat
mengambil contoh tauladan dari kehidupan Rasullullah SAW.
Amiin.

Hati adalah komando kita, jika hati kita gundah kita akan
selalu gerah meskipun kita tinggal di tempat yang sejuk. Kalau
kita selalu bersikap sombong kita akan selalu merasa panas.
Tetapi apabila kita memiliki hati yang tenang, tinggal di tempat
panaspun kita akan selalu merasa adem-adem saja, tanpa
merasa panas dan gerah sekalipun.

Bukti cinta kita kepada  Nabi Muhammad SAW adalah:
•Siti Aisyah berkata : Barang siapa mencintai nabi

Muhammad, maka orang tersebut akan lebih
   mencintai dan menyukai sholawat nabi.
•Jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai figure kehidupan.
•Islam membuat orang yang non muslim masuk Islam

karena Islam membuat hati orang menjadi tenang, karena
sholawatnya.

Berdasarkan point-point kesimpulan yang telah
disampaikan oleh Ustadz Koko Liem tersebut, maka dapat
dapat diuraikan bahwa:

Rasullullah as a Figure of Muslim
(Laporan khusus dari Tabligh Akbar Yayasan Al Muslim Tambun )

Badan Santunan Mahabbah (BSM)
Al Muslim adalah lembaga sosial
Yayasan Al Muslim yang bergerak

dalam bidang penghimpunan,
pengelolaan dan penyaluran ZISWA
(Zakat, Infaq, Shodaqoh dan beasiswa).
Melakukan aktivitas mulai bulan
Februari 1991.

Badan Santunan Mahabbah (BSM)
adalah Badan yang berfungsi
mengkoordinasikan dan melaksanakan
kegiatan—kegiatan sosial di lingkungan
al muslim.

BSM berupaya tampil agar lebih
dapat dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat sekitar Yayasan al muslim
dan keluarga besar  al muslim, baik
guru, karyawan dan orang tua murid

Kiprah BSM ditengah—tengah
komunitas Yayasan al muslim berupaya
memberi arti t idak hanya sebatas
kampus  al muslim saja, tapi pada
masyarakat sekitar kampus terutama di
masyarakat Kampung Bahagia dan
Cibuntu.

Setiap manusia akan
mencapai kemuliaan yang hakiki
jika ia meniru Rasulullah SAW.
Terkadang kita sering tidak serius
mengkaji siapa yang akan kita tiru.
Alangkah beruntungnya jikalau
orang yang kita tiru itu adalah
puncak kesuksesan dalam segala
hal. Allah SWT berfirman : “
Sesunggunnya telah ada pada diri
Rasulullah itu contoh dan suri
tauladan  yang baik “. Sejarahpun
mengakui bahwa pengaruh Rasul
SAW begitu besar bahkan
monumental sampai sekarang.

Keteladanan pemimpin  adalah pesona  dan kekuatan
yang menghujam ke dalam qolbu,  dia akan membuat orang
yang dipimpinnya merasa mantap dan yakin  untuk
mengikutinya dengan tulus ikhlas. Keteladanan adalah amal
yang utama dan nyata.

Rasulullah Muhammad SAW selain sebagai seorang
pedagang yang sukses juga pemimpin agama sekaligus
kepala Negara yang sukses. Semua contoh suru tauladan
yang dibutuhkan  sudah ada pada diri Rasul SAW. Jadi,
sebenarnya kita sudah menemukan figur yang layak dijadika
idola. Siapa yang ingin hidup bahagia, mulia, dan bermartabat,
maka pelajarilah dan tirulah Nabi Muhammad SAW dengan
ikhlas. Semoga Allah yang Maha Agung mengaruniakan kita
kemampuan untuk menyuritauladani figure yang benar-benar
dipilih dan disukai oleh Allah yaitu Muhammad SAW. Amiin.

(smk/01/2010)

BSM Al Muslim

PROGRAM BSM
1. Beasiswa Pendidikan
2. Penerimaan dan Penyaluran ZIS (Zakat,Infaq dan Shodaqoh)
3. Kegiatan Ramadhan & PHBI
4. Peduli Bencana Alam
5. Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran Hewan Qurban
6. Kegiatan Santunan Sosial dan Kemanusiaan
7. Kegiatan Donor Darah                               (bsm/01/2010)

By. Chintya Rahman
Siswa SMK al muslim

Jurusan Akuntansi Kelas X



A sal mulanya saya mengenal
tanaman sambung nyawa tepatnya
pada bulan agustus 1989 disiang

hari,  tiba-tiba gigi graham saya bagian atas
terasa sakit sekali dan ini merupakan
pengalaman pertama saya merasakan
sakit gigi. Kemudian saya bermain
kerumah Ustadz Habib Hassan Al Mahdali
(Alm), saya mengeluhkan
sakit gigi dihadapanya,
spontan beliau mengatakan
“coba ambil tiga lembar daun
sambung nyawa, cuci bersih
dan kunyah sampai halus,
biarkan sampai meresap ke
gigi yang sakit”, beberapa saat
kemudian sekitar tiga menit
daun sambung nyawa mulai
bereaksi dan gigi saya yang
sakit menjadi enteng seperti
ada yang lepas, dan saat itu
saya terbebas dari rasa sakit
di gigi tersebut.

Saya bersyukur dan
mengatakan sungguh
dahsyatnya tanaman obat
sambung nyawa ini, serta
berucap Subhanallah.
Kemudian tanaman sambung
nyawa saya tanam di halaman
rumah dan halaman belakang SMEA
koperasi al muslim pada bulan September
1989 dan kemudian saya  perkenalkan
kepada siswa SMK al muslim hingga
sekarang, dalam pembelajaran
Pendidikan Lingkungan Hidup dan
Pendidikan Jasmani Olahraga dan
Kesehatan untuk menerapkan budaya
hidup sehat

a.  Menyembuhkan penyakit dan menjaga
kesehatan  Insya Allah dapat disembuhkan
dengan mengkonsumsi tanaman obat
sambung nyawa  serta cara
penggunaannya

Berdasarkan pengalaman penulis
ternyata  tanaman obat sambung nyawa
dapat menyembuhkan penyakit-penyakit
sebagai berikut:

1. Sakit gigi. Ambil 3 lembar daun
sambung nyawa segar, cuci
bersih dengan air yang megucur
dari kran, lalu tiriskan. Kemudian
makan daun dengan cara
dikunyah sampai lembut dan
menyatu dengan air liur, biarkan
menerap ke gigi yang sakit,

setelah itu telan. Insya Allah gigi
yang sakit akan sembuh.

2. Penulis pernah merasa nyeri
pada bagian atas perut atau di
atas pinggang. Setelah
membaca buku pijat refleksi,
ternyata itu letak empedu. Rasa
sakitnya seperti ditusuk-tusuk
jarum berarti saya menderita
batu empedu. Kemudian saya
petik 7 lembar daun sambung
nyawa segar di rebus dengan 2
gelas air hingga air rebusannya
tersisa satu gelas, kemudian
disaring dan diminum dalam
keadaan hangat. Dan saya
lakukan 3 kali sehari.

3. Sakit mata atau mata merah.
Ambil 5-7 lembar daun
sambung nyawa segar, Cuci
bersih dan tiriskan, kemudian

dimakan dengan cara dikunyah
sampai lembut dan telan. Lakukan
3 kali sehari sampai sembuh.

4. Mencairkan Slem (dahak)
ditenggorokan. Ambil 3-5 lembar
daun sambung nyawa segar, cuci
bersih, makan dengan cara
dikunyah sampai lembut dan

telan. Insya Allah dahak
akan mencair.
5. Digigit nyamuk
kebun, bila gatal ambil
beberapa daun
sambung nyawa segar
, cuci bersih dan tiriskan,
gosok ditempat yang
gatal hingga merata dan
keluar getahnya. Insya
Allah gatalnya akan
hilang.
6. Menguatkan gigi
dan agar tidur nyenyak.
Sebelum tidur malam
lakukan gosok gigi,
setelah bersih ambil 7
lembar daun sambung
nyawa segar, cuci bersih
kemudian makan
dengan cara dikunyah
sampai lembut, biarkan
meresap ke gigi dan

telan, setelah itu tidur.
7. Biasakanlah memakan daun

sambung nyawa sebagai
makanan tambahan (food
supplement) Insya Allah akan
bermanfaat untuk menjaga
kesehatan anda.
Beberapa penjelasan di atas
merupakan pengalaman penulis
dalam menggunakan tanaman
obat sambung nyawa sebagai
obat alternative.

A.    Asal Usul Sambung Nyawa
Tanaman sambung nyawa

berasal dari daratan Afrika, kemudian
menyebar kedaratan Cina. Oleh tabib-
tabib Cina dibawa ke Asia Tenggara
hingga ke Nusantara. Di pulau Jawa,
sambung nyawa disebut ngokilo.

B.    Efek Farmologi

“Dahsyatnya Tanaman
Obat Sambung Nyawa”

Penulis : Drs. Suwarko, Guru SMK al muslim
mengajar bidang studi Penjaskes, Pendidikan
Lingkungan Hidup, dan IPS Tlp. 02199102086
atau (021) 8830041
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1. Laporan Puslitbang Farmasi
Blitbang Depkes (1996) bahwa
secara imperis tanaman obat
sambung nyawa dapat digunakan
untuk menurunkan panas,
mengobati sakit l impa,
menghilangkan rasa sakit karena
pukulan, mengobati sakit ginjal,
mengobati sakit kulit,
menurunkan gula darah, anti
mikroba dan anti karsinogenik.

2. Menurut Singapore Medical
Journal tanaman sambung nyawa
dapat mengobati hipertensi,
stroke, dan penyakit jantung.

C.    Kesimpulan Hasil Penelitian
Menurut hasil kajian disimpulkan

sambung nyawa memiliki sifat
sebagai berikut: Hypotensif
(menurunkan tekanan darah),
Hypoglycaemic (menurunkan kadar
gula darah), Anti piretik (menurunkan
demam), Anti bakteri (membunuh dan
mencegah pembiakan bakteri),

Minuman Isotonik,
Seberapa Pentingkah ???

oleh : Tati Wartati, S.Pd

Hampir semua orang tahu, saat udara panas, badan
berkeringat,  dan rasa haus menyerang tenggorokan,
yang menjadi penawar dahaga paling dicari adalah

air. Sebagian  memilih air minum biasa, namun banyak juga
yang memilih minuman isotonik, dengan alasan dapat
mengganti ion tubuh yang
hilang melalui keringat.

Berbagai minuman
isotonik menawarkan produknya
melalui iklan sebagai minuman
yang mampu mengganti ion
tubuh yang hilang. Tidak hanya
itu, minuman isotonik dianggap
dapat menambah daya
konsentrasi, hingga
mengembalikan energi yang
menurun. Bahkan minum air
biasa dianggap kurang sehat,
karena tidak memiliki kandungan
mineral seperti yang ada pada
minuman isotonic. Benarkah?

Kandungan dalam
minuman isotonik adalah
elektrolit (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-) yang terlarut dalam bentuk
garam dan gula untuk membantu mempercepat penyerapan
elektrolit, dan kandungan terbanyaknya adalah air. Jadi
sebenarnya minuman isotonik adalah minuman yang
mengandung beberapa jenis ion dalam bentuk garam.

Minuman isotonik sangat bermanfaat jika tubuh dalam
kondisi kekurangan cairan, seperti diare, saat olahraga, atau

Mencegah dan
menurunkan batu ginjal
dan batu kandung kemih.
Sitostatik (menghambat
pertumbuhan sel kanker),
Mencegah dan memperbaiki
kerusakan sel-sel jaringan ginjal,
Menurunkan kolesterol, Tidak tostik
(mengandung racun) aman sebagai
obat maupun makanan tambahan
(food supplement)

D.  Membudidayakan tanaman sambung
nyawa
Stek batang, medianya tanah
dicampur pupuk kandang. Ditanam
bisa menggunakan pot, lahan terbuka
cukup air dan sinar matahari.
Pengalaman saya dalam mengobati

penyakit dan menjaga kesehatan dengan
herbal sambung nyawa berawal dari tidak
sengaja kemudian menjadi andalan
sebagai obat alternative dan makan
tambahan (food supplement) bagi saya
dan keluarga.

Tanaman sambung nyawa
(Gynura Procumbens (Lour) Merr)
dipopulerkan oleh banyak orang yang
pernah mengalami menderita
penyakit berat yang beresiko tinggi
seperti ; penyakit peredaran darah,
yaitu hipertensi, kolesterol, stroke,
kanker dan penyakit komplikasi berat
dengan obat dari resep dokter
penyakitnya tidak mengalami
kesembuhan bahkan semakin parah.
Tetapi setelah mendapat informasi
tentang tanaman obat sambung
nyawa kemudian mencobanya,
Alhamdulillah penyakitnya berangsur-
angsur   sembuh dan kembali sehat
kemudian bisa beraktivitas kembali.
Sehingga tanaman ini dijuluki dengan
nama sambung nyawa. (SMK/01/10)

dehidrasi. Namun jika
kondisi tubuh normal,
minuman isotonik kurang
bermanfaat, karena tubuh tak membutuhkan zat-zat
elektrolit tersebut. Kandungan minuman isotonik sama

dengan cairan infus yang
digunakan sebagai asupan
pasien yang mengalami
dehidrasi atau yang
mengalami kesulitan
mengonsumsi makanan dan
minuman dari mulut.

Penderita hipertensi
kurang baik mengkonsumsi
minuman isotonic kara
banyaknya asupan garam
dapat meningkatkan tekanan
darah. Sedangkan bagi
penderita ginjal, minuman
isotonik dapat memaksa ginjal
bekerja lebih keras untuk
membuang kelebihan mineral
dalam tubuh.

Jadi, minum air putih sebenarnya cukup. Kebutuhan
ion-ion sebagai elektrolit tubuh bisa didapat dari garam
yang terkandung dalam makanan sehari-hari. Pada anak-
anak, kebutuhan zat tersebut lebih rendah dibandingkan
orang dewasa. Bahan makanan lain juga memiliki
kandungan garam misalnya daging ayam, telur, kacang-
kacangan, buah dan sayur. (t/01/10)
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S etiap muslim
bahwa setiap
kita adalah

sebuah pribadi pemimpin
dan harus menjadi
pemimpin. Untuk menjadi
seorang pemimpin,
seseorang harus  dapat
memberikan sesuatu (materi &
non materi) kepada masyarakat,
maka yang terpenting yang harus
kita lakukan terlebih dahulu adalah
kita harus mampu memimpin diri kita
sendiri  (dan seringkali orang lain)
untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Keterampilan Memimpin  adalah keterampilan-keterampilan
yang diperlukan untuk mempertanggungjawabkan setiap
tindakan pribadi serta kerjasama kita dengan orang lain guna
mencapai tujuan-tujuan tertentu baik tujuan pribadi maupun
kelompok.

Bagaimana Cara Kita Untuk Mengembangkan
Keterampilan Memimpin?

Hal itu dapat dipelajari dengan cara mengobservasi
(mengamati ), mendengar  dari orang lain atau bereksperimen
dan mempraktekkan  tingkah laku kepemimpinan.

Tingkah laku kepemimpinan adalah  perilaku   yang biasa
digunakan oleh pemimpin.

Mempraktekkan tingkah laku kepemimpinan dilakukan
dengan cara bertahap mulai dari hal-hal yang paling sederhana
dan mudah untuk dilakukan seperti membiasakan bangun pagi,
mencuci pakaian sendiri, berdo’a ketika akan melakukan sebuah
kegiatan, membuang sampah pada tempatnya, belajar dan
bekerja secara kelompok, bicara  yang sopan, dsb. Mula-mula
tingkah laku ini diperlihatkan pada lingkungan yang lebih kecil
dan terbatas pada lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan
bermain, lama kelamaan , tentunya harus diasah terus menerus,
sehingga menyatu dalam perilaku sehari-hari.

Tanpa adanya kesempatan dan kemauan untuk
mempraktekkan tingkah laku kepemimpinan itu, sulit bagi
seseorang untuk mengembangkan keterampilan

memimpin. Oleh karena itu perlu diciptakan lebih banyak
kesempatan bagi anak-anak untuk mempraktekkan
keterampilan memimpin ini baik dalam kelompok formal
maupun tidak formal.

Semua keterampilan hidup yang berkaitan dengan
kepemimpinan dinamakan keterampilan hidup sebagai
pemimpin.

7 (Tujuh) keterampilan hidup sebagai pemimpin

Mengenal Diri Sendiri.

Baik diri kita sendiri sebagai
manusia, orang lain, pencipta,

ciptaannya.

Komunikasi  .

Antara Allah dengan manusia,
manusia dengan Allah, manusia dengan

manusia , manusia dengan ciptaan Allah
yang lainnya dan sebaliknya.

Menyatu dengan Yang Lain.

     Yaitu cara berinteraksi dengan orang lain secara positif,
termasuk menerima dan menghargai perbedaan antara dirimu
dan orang lain.

Belajar untuk Belaja r yaitu upaya mengembangkan perilaku
positif dalam mempelajari sesuatu dan menarik pelajaran dari
berbagai informasi dan pengetahuan lainnya secara benar.

Mengambil Keputusan  yaitu upaya mempelajari langkah-
langkah  dan pendekatan yang dibutuhkan untuk menetapkan
suatu tujuan, memcahkan suatu masalah, dan mengambil
tindakan baik secara individu maupun kelompok.

Pengelolaan

Yaitu penggunaan segala sesuatu yang dimiliki atau yang
dapat dimanfaatkan untuk meraih suatu tujuan. Termasuk upaya
identifikasi sumberdaya dan cara penggunaannya secara efektif
dan efisien.

Kerja Kelompok

Yaitu ikut bergabung secara aktif atau memimpin suatu
kelompok guna meraih tujuan bersama.

Kini, sejumlah besar pakar di bidang kepemimpinan
percaya bahwa seorang tak akan pernah mampu memimpin
sepanjang masa. Demikian juga halnya seorang pemimpin
tak pernah menghasilkan kesuksesan jika ia mengadakan
pendekatan yang sama dalam berbagai situasi. Karena itu
dibutuhkan kepemimpinan situasional yaitu kepemimpinan
yang harus berusaha sesuai dengan perubahan situasi.

 Pemimpin yang baik adalah mereka yang mengetahui
kapan harus bersikap otoriter, demokratis, laissez faire. Ia juga
tahu saat yang tepat untuk mendelegasikan wewenangnya.
Selain itu mengetahui berbagai cara untuk meraih tujuan
bersama.

Semua ini membutuhkan pribadi yang tegar, mampu
berkomunikasi dan berhubungan dengan yang lain, ahli
mempelajari berbagai metode, mampu mengelola dan
mengambil keputusan serta menguasi berbagai teknik
memimpin kelompok.

by Litbang Leadership Yayasan Al Muslim

“…Sesungguhnya  Aku hendak menjadikan seorang

khalifah dimuka bumi… “

(Q.S. Al Baqarah 2 : 30 )
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Puisi Karya Siswa SD

Nur Triana Y, S.Pd
( Guru BK SD Al Muslim Tambun )

Temanku yang baik hati

Temanku yang baik hati
Kau sangat baik dan rendah hati
Setiap hari wajahmu selalu ceria
Setiap hari kau selalu bersamaku
Dari pagi hari sampai pulang sekolah

Temanku..
Jika aku sedang sedih
Kau selalu menghiburku
Jika aku senang
Kaupun turut gembira

Temanku..
Hatiu sungguh mulia
Selalu menolong sesama
Dan mengajak aku untuk selalu berdoa
Atas apa yang kita punya
Yang telah Allah berikan kepada kita

Temanku..
Kau selalu bersamaku dalam suka dan duka
Kaulah temanku yang baik hati

Puisi karya M. Harit s Nugroho  kelas III SD

Karya Siswa SMP

Listen to your heart
Hey!
Do you see me?
Do you hear me?
Look at me!
 I am here, inside you!

Come closer,in here
I will tell you the true
But
If you let me alone
You won’t never find the right way
To live, to survive
In this wild word

I swear, I love you
I will guide you
In your daily life
So, listen to me…..
Coz….
I am your own heart

I won’t never let you go
Go to the wrong things
Coz….
I am here with you
Forever…

By: M. Althof
VIII Ali bin Abi Tholib
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Anak merupakan bagian dari anugrah Tuhan yang Maha
Kuasa dan harus dirawat serta dibimbing baik secara
fisik maupun mental. Pemberian bimbingan
merupakan bagian dari tanggung jawab orangtua dan

guru. Mereka diharapkan memahami tahapan perkembangan
anak serta karakteristiknya agar dapat merepresentasikan
berbagai kebutuhan anak. Namun seiring waktu tak jarang
orangtua bahkan guru di sekolah menghadapi permasalahan
dalam membimbing anak.

Apa saja permasalahan umum yang di hadapi anak usia
TK dan SD di sekolah?  Permasalahan umum yang ditemui
oleh guru di sekolah adalah masalah sosial individu.

Diantaranya adalah ingin selalu
didahulukan, suka mencari-cari
perhatian, pemalu bahkan ingin
selalu menjadi pemimpin.
Sedangkan permasalahan
umum di SD adalah kesulitan
atau hambatan dalam
belajar. Diantaranya
konsentrasi jangka pendek
sehingga tidak
memperhatikan guru,
sikap belajar yang kurang

baik serta semangat belajar yang
menurun.

Biasanya apa penyebab munculnya permasalahan-
permasalahan tersebut?

Khususnya usia TK, biasanya disebabkan adanya pola asuh
yang permisif, melihat contoh dari lingkungan sekitar terutama
orang dewasa, kurangnya perhatian yang intensif pada anak
serta komunikasi yang kurang berkualitas. Sedangkan
penyebab dari permasalahan anak SD adalah kurangnya
perhatian orangtua dan kurang memahami intensitas kegiatan
anak, bahkan usia masuk sekolah yang terlalu muda disinyalir
merupakan penyebab munculnya masalah ini

Lantas, bagaimana kita menyikapi permasalahan ini?

Menyikapi permasalahan ini, tentu perlu adanya kerjasama
intensif antara orangtua dan guru. Selain itu sangat penting
menciptakan komunikasi yang berkualitas.

Untuk permasalan siswa TK sebaiknya orangtua lebih
banyak melibatkan anak berada di lingkungan sosial sehingga
secara tidak langsung orangtua dan anak melihat contoh-
contoh yang ada di masyarakat untuk selanjutnya berdiskusi
dengan mengutamakan sebab akibat. Sedangkan untuk
permasalahan usia SD di atas, orangtua hendaknya lebih
banyak waktu untuk mendampingi anak belajar di rumah.
Orangtua juga diharapkan dapat menjadi menejer yang baik
bagi semua kegiatan anak; memahami kondisi anak dengan
tidak memaksakan keinginan orangtua pada anak, serta lebih
banyak berdiskusi sebagai upaya mengetahui permasalahan
anak sehingga muncul sikap terbuka bagi anak. (SD/01/10)



Green Education merupakan
sistem pendidikan yang

menjadikan alam dan lingkungan
sekitarnya sebagai media dengan
mengintegrasikan beberapa mata
pelajaran dalam tema-tema alam
dan lingkungan, dan
pembelajarannya dilakukan
secara aktif dan menyenangkan di

luar kelas sehingga siswa memiliki kualitas keimanan yang
meningkat, akhlak mulia, kesadaran lingkungan dan terwujud
melalui perilaku sehari-hari.

Sasaran dari Green Education adalah membentuk
kebiasaan-kebiasaan yang melekat pada diri anak menjadi suatu
karakter dengan menggunakan alam sebagai sumber, media,
dan tempat belajar.

Salah satu pembelajaran Green Education adalah
mengelola sampah sehingga dapat lebih bermanfaat. Melalui
program 3 R, maka kesadaran lingkungan akan terwujud
dalam perilaku keseharian. Mulailah dari diri sendiri, mulai
dari yang kecil, dan mulai sekarang !

REDUCE = Mengurangi
Ayo kita kurangi sampah dengan mengurangi pemakaian

barang atau benda yang tidak terlalu kita butuhkan.Misalnya :
Kurangi pemakaian kantong plastik. Kurangi membeli makanan/
minuman yang dibungkus.

REUSE = Memakai dan memanfaatkan kembali
barang-barang yang sudah tidak terp akai

Contoh :Manfaatkan barang bekas dengansuperkreatif!
Contoh:memanfaatkan buku tulis lama, jika masih ada lembaran
yang kosong, bisa dipergunakan untuk corat coret

RECYCLE = Mendaur ulang
Mendaur ulang artinya membuat barang baru dari barang

lama. Kalau kita tidak bisa mengelola sampah, niscaya bumi
akan dipenuhi dengan sampah! So…., yuk kita terapkan 3 R
dalam kehidupan sehari-hari kita! Mulailah dari diri sendiri, mulai
dari yang kecil, dan mulai sekarang !

Yuuk…. Kit a berkreasi dengan 3 R !!!

Membuat Media Belajar Membaca

dari Kartu V oucher bekas

(Kreasi Ibu Hj. Palarina Nasution )

Bahan-bahan yang dibutuhkan;
- Kartu voucher bekas
- Kertas kalender bekas

3 R….  Apa itu ???
 Ibu  Hj. Palarina Nasution
( Pengawas Yayasan Al Muslim)

-   Plastik mika
-   Gunting, lem, isolative
- Aneka gambar dari majalah, Koran, dll

Cara  membuatnya:

1. Kartu Voucher bekas ditutup dengan kertas kalender (
bagian belakangnya) diisolatif supaya tidak lepas

2. Tempelkan aneka gambar atau angka, atau abjad 9 sesuai
media

3. Tutup dengan plastic bekas dan berilah isolatif

Inilah hasilnya:

SMK al muslim
sekolah Model Go

Green School

GGS adalah  program peduli
lingkungan yang diterapkan di

sekolah-sekolah.  SMK al muslim
menjadi sekolah model go green
school  dengan memenangkan
lomba Go green Scholl tingkat SLTA
sejabotabek yang diselenggarakan
oleh Kehati yang bekerja sama
dengan PT Coca Cola Pondation.

SMK dipilih menjadi sekolah model  dengan pertimbangan telah
memiliki program green education dengan kurikulum berbasis
lingkungan. Adapun  program unggulan yang menjadikan SMK
sebagai salah satu sekolah model go green school adalah program
keanekaragaman hayati dan biodiversity.

Program GGS SMK al muslim
1. Warga sekolah menerapkan perilaku ramah lingkungan

dalam kehidupan sehari-hari.
Kegiatan yang dilakukan : Pemberdayaan tim relawan GE,

Kampanye penghematan energi dan air, Pengelolaan sampah,

2. Adanya kurikulum yang mengintegrasikan mata pelajaran
dengan kegiatan yang menjaga dan merawat lingkungan

Kegiatan yang dilakukan : Pengintegrasian isu lingkungan ke
dalam GBPP, Lomba Pidato dan Menulis, Penerapan 5S
(Swadaya), Pengembangan pertanian dan peternakan
(swadaya)

3. Adanya penataan ruang yang ramah lingkungan
Penerapan kawasan bebas rokok (swadaya), Proyek usaha

murid dengan memanfaatkan lahan sempit di s e k o l a h ,
Hadiah Oksigen dan Buah dari SMK Al-Muslim. (SMK/01/10)

By.  Evi Andry Ani, S.Pd

(Wakasek. Bidang  Kurikulum SMK
Al Muslim )
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Budiono  ( Koordinator
Satpam Al Muslim)

Koperasi Karyawan dan Warga al
muslim atau yang lebih populer di
pangggil dengan sebutan
‘KOPKARWALIM’ merupakan salah
satu komponen pendukung yang turut
serta memiliki andil dalam mencapai
keberhasilan pengelolaan lembaga
al muslim.

Koperasi yang berdiri sejak tahun 1987 ini memiliki
berbagai kegiatan usaha yang meliputi; Usaha Simpan Pinjam,
Usaha kebutuhan Sembako dan Pengadaan ATK.  Dalam
perjalanannya usaha-usaha ini mengalami proses pasang
surut kegiatan usaha, yang masih tetap eksis bahkan
mengalami kemajuan yang pesat yaitu pada kegiatan usaha
simpan pinjam.

Koperasi ini semakin tertata baik dan terus maju karena di
kelola oleh orang-orang yang handal dan amanah.  Adapun
kepengurusan koperasi saat ini diketuai oleh Bp. Sukyadi, S.Pd.
Sekretaris Bapak Ade Irawan, SP dan Bendahara dipegang oleh
Ibu Evi Andry Ani, S.Pd.  Di bawah kepengurusan mereka kiprah
koperasi semakin meluas dengan dipercayanya koperasi oleh
yayasan untuk mengelola kegiatan antar jemput siswa/i al
muslim mulai dari tingkat TK sampai dengan SLTA jumlah
armada jemputan yang berada dalam pengelolaan koperasi
sekarang berjumlah 39 unit.  Pelaksanaan kegiatan antar
jemput ini dikoordinatori oleh Bapak Abidin dan Bapak Junaedi.

Saat ini KOPKARWALIM telah memiliki 145 orang anggota
tetap yang terdiri dari guru-guru dan karyawan al muslim serta
40 anggota yang dilayani dari warga al muslim.  Adapun
perputaran usaha simpan pinjam koperasi perbulannya

Sekilas Koperasi Al Muslim
Sukyadi. S.Pd
(Kepala Bidang Non Pendidikan &
Ketua Koperasi Al Muslim)

Sekilas Satpam Al Muslim
Kebayang gak sih oleh kita jika
disekolah kita tidak memiliki regu
satuan pengaman (satpam) ?.... Pagi
hari saat mobil antar jemput lalu
lalang mengantar siswa/i  ke
sekolah, pastinya akan semraut dan
macet jika Bapak-Bapak Satpam
tidak mengaturnya, atau ketika
malam hari saat sekolah sepi karena
seluruh aktivitas telah usai dan
seluruh warga Al Muslim kembali
kerumah masing-masing, Jika tidak
ada Bapak-Bapak Satpam yang
bertugas menjaga wah….. bisa

disatroni maling, bahayakan …. ?

Sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Budiono,   Pria
kelahiran 20 mei 1983 ini biasa disapa Pak’ Budi’ oleh siswa/
i dan guru-guru Al Muslim.  Sebagai Komandan Regu
Keamanan Al Muslim ia memiliki tanggung jawab yang luar
biasa.  Ia harus membina fisik dan mental anggota regu
keamanan lainnya, ia juga harus memotivasi anak buahnya
agar terus bersama-sama bergerak lebih maju, menjaga dan
mengamankan seluruh aset yayasan,  dan juga bersama
anggota satuan pengaman lainnya ia harus dapat memberi
rasa aman bukan hanya kepada warga al muslim tetapi juga
kepada para orang tua dan tamu yang berkunjung ke Al Muslim.

mencapai  omzet 130 juta lebih,  dan dapat melayani pinjaman
anggota sebesar 40 jt lebih perbulannya.

Untuk menambah kiprah KOPKARWALIM,  Pengurus saat
ini mengaharapkan kepada seluruh anggota tetap dan anggota
yang dilayani untuk lebih berperan aktif sehingga
KOPKARWALIM dapat memberikan manfaat yang lebih besar
lagi.

Harapan kami para pengurus dan anggota, bahwa
kedepan koperasi dapat semakin maju dan berkontribusi lebih
dengan membuka usaha lain seperti ‘TOSERBA’ – (toko serba
ada), yang terutama akan melayani kebutuhan sembako para
anggota, sekaligus dapat menjadi tempat praktik para siswa/
i dalam membentuk jiwa entrepreneurship sebagaimana yang
tertuang dalam misi dan visi yayasan. Amien. (by :  Sukaesih)

Sekilas Dapur Kantin Al Muslim

Hj  Efi Habibah, Ahli Gizi
( Koordinator Kantin Al Muslim )

Dalam upaya peningkatan layanan
makanan sehat di lingkungan
Yayasan Al Muslim Tambun,

sekolah mengeluarkan aturan bahwa di
lingkungan Yayasan  Al Muslim tidak
diadakan kantin yang menjual makanan kepada siswa .

Untuk memenuhi kebutuhan makan siang siswa, guru,
dan karyawan Al Muslim yang berjumlah 1.600 orang, kantin
Al Muslim memiliki 12 karyawan yang mulai bekerja dari pukul
06.30 s.d. 16.00 WIB.

Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi siswa sekolah
menyediakan minum dan makan siang yang dikelola oleh
kantin. Khusus untuk siswa Tk dan SD, Kantin juga
menyediakan Snack yang  diberikan setiap hari sebelum
pulang sekolah. Adapun tujuannya untuk menjamin agar anak-
anak TK dan SD tidak jajan sembarangan tempat saat mereka
pulang sekolah. Sehingga mutu dan gizi makanan siswa
terjamin, demikian yang diungkapkan oleh Ibu Efi, koordinator
Kantin Al Muslim Tambun.

Dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan Kantin turut
andil dengan mengadakan program daur ulang yang Insya
Allah akan dilaksanakan pada tahun peljaran 2010/2011.
Upaya Kantin meliputi  tidak lagi menggunakan plastik dalam
membungkus snack, sehingga diharapkan jumlah sampah

platik yang ada di sekolah bisa berkurang. (kantin/01/10)
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Wah…. ternyata berat juga yah,  tanggung jawab Bapak-
Bapak Satpam.

Dalam menjalankan tugasnya beliau merasa senang,
karena menurut beliau anak-anak Al Muslim itu lucu-lucu, aktif
dan sopan.  Guru-gurunya juga ramah, selalu bersaing untuk
maju dan profesional dibidangnya.

Harapan beliau kedepan Al Muslim semakin maju dan lebih

baik lagi. Amien. (satpam/01/10)



D ikalangan guru TK,
Rahmasari Aulia  ikut

ngetop setelah dinobatkan
sebagai guru berprestasi. Guru

b i d a n g
p e n g e m b a n g a n
bahasa asing ini
mengaku terharu
d e n g a n
p e n o b a t a n n y a
tersebut. Siapa
sosok Rahmasari
??? Berikut
laporannya !!!

R a h m a s a r i
Aulia atau yang
akrab disapa Ibu
Sari tidak
menyangka bisa

menyabet gelar
sebagai “ Guru

Teladan”. Senang
banget bisa

mendapatkan prestasi
yang cukup bergengsi ini,

tuturnya. Pengalaman
sebagai guru TK selama 11 tahun

menjadi rahasia kesuksesannya.  Itu tidak lain lantaran
mengajar dengan sepenuh hati dan memberikan yang terbaik
bagi anak didiknya.

Untuk perlombaan ini, guru yang biasa disapa ibu Sari
mengaku membuat karya tulis berjudul :

'Mengintegrasikan Permainan Monopoli terhadap
Pembelajaran Bahasa Inggris untuk Taman Kanak-Kanak'

Karya tulis ini berhasil mengalahkan delapan karya tulis  guru
lainnya. Ini sekaligus mengukuhkan guru berkaca mata  ini
sebagai guru berprestasi tingkat TK se- Kabupaten Bekasi.

Biodata

Nama : Rachmasari Aulia, S. Psi
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Oktober 1978
Jabatan : Guru Kelas

Riwayat Pekerjaan :

• Guru TKI/TPQ Babussalam, Jakarta Timur  Tahun 1997-2000
• Guru TK Al muslim, Tambun-Bekasi tahun 2002-sekarang

Tanda Jaya/Penghargaan  :

• Juara harapan I Lomba Kreatifitas Guru TK Al muslim tahun
2003

• Juara II Lomba Guru Berprestasi tingkat Kec. Tambun Selatan
tahun 2008

• Juara I Lomba guru Berprestasi tingkat Kec. Tambun Selatan
tahun 2009

• Juara I Lomba Guru Berprestasi Tingkat Kab. Bekasi tahun
2009

Saran /Motivasi :

• Jika ingin menjadi lebih baik harus berani berubah dan belajar
• Muslim yang baik adalah muslim yang pandai bersyukur. Jadi

syukurilah apa yang ada, hidup adalah anugrah..
(tk/01/10)
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A fifah Rahayu ,
saat ini ia duduk
di kelas lima.
K e p a n d a i a n n y a
tidak diragukan lagi,

karena sifatnya yang rajin belajar
dan senang menambah wawasan
membuatnya terpil ih untuk
mengikuti berbagai lomba bidang
studi di berbagai tingkat, mulai dari
gugus, kecamatan, kabupaten.
Bahkan saat ini Afifah menjadi
perwakilan SD al muslim sebagai peserta  olimpiade MIPA
tingkat nasional. Wah, hebat ya…

Bagi teman-teman yang ingin mengikuti jejak Afifah, tentu
ada syaratnya salah satunya adalah rajin membaca buku atau
majalah yang dapat mengembangkan wawasan dan
mengasah rasa ingin tahu kita. Tetap semangat ya teman-
teman untuk selalu berprestasi.

Membaca buku atau majalah yang dapat mengembangkan
wawasan dan mengasah rasa ingin tahu kita. Tetap semangat
ya teman-teman untuk selalu berprestasi. (SD/01/10)

Putri , begitu ia
disapa oleh guru
dan temannya.
Dukungan dari
orangtua akan

bakat melukisnya membuat ia
selalu semangat mengikuti
berbagai lomba melukis dan
mewarnai di di berbagai wilayah.
Putri Dana Akmalia  adalah
nama lengkapnya,

Saat ini duduk di kelas empat dan telah mulai mengembangkan
bakatnya sejak duduk di bangku TK. Terbukti berbagai penghargaan
diraihnya, terakhir Putri meraih juara III lomba mewarnai tingkat
Kabupaten.

Meski demikian, Putri tidak lupa akan tanggung jawabnya dalam
mengejar prestasi akademik. Banyak orang mengatakan mengasah
bakat dan mengembangkan hobi boleh saja tapi urusan sekolah juga
tidak boleh di lupakan.

Buat teman- teman yang lain juga jangan mau ketinggalan ya,
untuk mengembangkan bakat dengan mengikuti berbagai even
lomba dan meningkatkan prestasi akademik. (SD/01/10)



Nama saya
I k h w a n

Lazuardy  saya lahir
di Jakarta pada tanggal
26 Januari 1996 saya
adalah anak ke-2 dari
dua bersaudara Hobby
saya adalah dibidang
olahraga yaitu Karate
,saya menyukai Karate
dari saya masih
berumur 5 tahun itu
semua karena
dorongan dari kedua
orangtua saya yang
selalu memberi
dukungan kepada diri
saya ,sebab orangtua
saya juga menyukai
Karate karena
orangtua saya  adalah
Mantan Atlet karate
pada Era-nya karena itu
orangtua saya selalu
mendukung saya
untuk menjadi Atlet Karate. Saya ingin mengikuti prestasi
orengtua saya walaupun hanya menjadi Atlit Karate yang tidak
sebesar prestasi orangtua saya ,tetapi saya tetap bangga
atas prestasi yang saat ini telah saya capai dan prestasi
yang telah saya capai ini tidak membuat saya sombong diatas
kemampuan saya karena “Diatas Langit Pasti Ada Langit
Lagi” itulah yang saya terapkan pada diri saya. Saya harus
banyak berlatih lebih keras untuk menjadi “Langit Paling
Tinggi” yaitu mejadi Atlet yang besar ,karna saya ingin menjadi
Atlet yang dapat membuat bangga kedua Orangtua saya  dan
Negara Republik Indonesia ini itulah keinginan dan cita-cita
terbesar saya.

Bio Data
Nama lengkap : Ikhwan Lazuardy
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 26 Januari 1996
Alamat : Villa Bekasi Indah 2.

  Jalan Gladiol 4, Blok G5 /23.
                                      Tambun, Bekasi
Kelas : VIII Amr Bin Ash
Sekolah asal : SMP al muslim

Prest asi :
1.  Juara 1 Kumite -30 Kg Putra. (Pada Kejuaraan Karate

Nasional Gokasi Soedirman Cup V, Purwokerto 6 – 7
Agustus 2005)

2.  Juara 1 Kumite -35 Putra. (Pada Kejuaraan
      Karate Terbuka Tingkat Pelajar, 10 september 2006)
3.   Juara 1 Kata Perorangan Putra Pra Pemula.
   (Pada Kejuaraan Karate Terbuka Tingkat Pelajar, 10

september 2006)
4. Juara 1 Kata Perorangan Putra Pra Pemula. (Pada

Kejuaraan Karate Gokasi  Se-Jawa  “The 2ND Champs
Meeting”, Jakarta 3 – 4 Maret 2007)

5. Mewakili Kabupaten Bekasi Dalam PORSENI “Pekan
Olahraga Usia Dini” Ke Bandung, 22 Juni 2007

6.   Juara 3 Kata Perorangan Putra Kadet (Pada
      Kejuaraan daerah Karate Pelajar Gokasi Se-
      Jawa Tengah Plus , Temanggung 27 – 28 Februari 2010

Calon Dokter Pert ama
Lulusan SMA al muslim

Awal tahun 2010 SMA al muslim
mendapatkan berita gembira karena

di Universitas Syiah Kuala Aceh telah di wisuda alumni tahun 2006
menjadi seorang calon dokter. Ia memiliki nama lengkap Halym
Imam Saputra, S.Ked. yang memiliki motto “Hidup  adalah
Perjuangan T anpa Henti ”

Alasan memilih SMA Al Muslim sebagai tempat belajar, karena
SMA al muslim memiliki system pengajaran yang baik, disiplin dan
memiliki lingkungan yang indah dengan berbagai pepohonan yang
membuat saya sangat tertarik untuk masuk SMA almuslim.  Sewaktu
masih disekolah SMA selain belajar dengan sungguh-sungguh dan
mengikuti Bimbel saya pun aktif sebagai wakil ketua OSIS dan
anggota BSM (Badan Santunan Mahabbah).

Untuk belajar saya menyarankan untuk mengenali diri kita
sendiri, apakah kita termasuk seorang yang suka belajar ditempat
sepi, sambil mendengarkan musik, atau malah berdiskusi dengan
kawan kita. Yang paling utama dari belajar adalah luruskan niat,
untuk menjadi lebih baik, untuk menggapai cita-cita. Yakinkan dalam
hati kalau “kita bisa”, sudah pasti dengan usaha keras, ketekunan,
keseriusan. Buatlah sebuah “time schedule”, jadwal setiap harinya,
setiap minggu dan bulannya dan berusahalah untuk dapat
memenuhinya. Tidak lupa untuk berdoa, terus meminta kepada
Allah SWT  untuk dimudahkan segala keinginan kita.

Pengalaman saya belajar di Fakultas kedokteran  umum  di
Unsyiah Aceh memakai sistem Problem Based Learning,  kita
belajar melalui permasalahan atau yang sering kita sebut disini
adalah kasus penyakit, sehingga yang dituntut untuk lebih aktif
adalah  mahasiswa daripada dosen. dimana disini memakai the
seven jumps atau 7 langkah untuk untuk menyelesaikan masalah,
yaitu : identifikasi istilah/konsep, identifikasi masalah, analisa,
strukturisasi, identifikasi tujuan belajar, hasil belajar dan terakhir
kesimpulan. The seven jumps ini dibagi dalam 2 hari. Selain itu,
mahasiswa juga dilatih teknik dasar seperti mengukur tekanan
darah, memasang infus dan lain-lain. Setelah diwisuda dan
mendapat gelar (S. Ked), dilanjutkan dengan kepanitraan klinik
senior (pendidikan profesi) di rumah sakit dengan bimbingan para
dokter spesialis. Masa pendidikan di universitas dapat ditempuh
dalam waktu 3,5 tahun, sedangkan kepaniteraan klinik senior di
rumah sakit ditempuh dalam waku 1 tahun 8 bulan, sehingga masa
pengajaran hingga menjadi dokter kurang lebih 5,5 tahun.

Alhamdulillah saya menyelesaikan pendidikan tepat pada
waktunya, 3,5 tahun , sekarang saya sedang menjalani kepaniteraan
klinik senior (pendidikan profesi) di rumah sakit.       Kesan
dan pesan untuk adik-adik  :Kita tidak bisa memiliki ilmu dan akhlak
tanpa pengorbanan guru-guru kita oleh karena itu hormatilah mereka
layaknya orang tua kita disekolah, perhatikan dan seriuslah ketika
kita belajar. Aturlah jadwal sedemikian rupa, jadwal antara belajar
dan bermain. Luruskan niat untuk menggapai cita-cita. Ingatlah
“Hidup adalah Perjuangan tanpa henti”,  karena itu teruslah belajar
untuk diri kita sendiri, keluarga dan masyarakat disekitar kita.

(sma/01/10)
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Nama : Halym Imam Saputra, S. Ked
Panggilan : Halym
Orang tua : M. Yamin dan Siti Husna
Alamat : Jl. Pahlawan I no. 46 RT 07/01,

kel. Aren jaya, Bekasi Timur
Status : Belum Menikah
Hoby : browsing,membaca
Motto : Hidup adalah perjuangan tanpa

henti

No. hp : 085277481094



 

Selamat dan Sukses
atas diterimanya Siswa/ Siswi  SMK

yang diterima di perusahaan :

1. Dini Ariska : PT. Toyodenso

2. Intan Suryani : PT. Yutaka

3. Kurniawati : PT. Toyodenso

4. Tari Astuti : PT. Yutaka

5. Tuti Fitriani : PT. Navindo

6. Giska Pandu R : Bank BTN Cab. Bekasi

7. Herawati : PT. Megalopolis

8. Iin Andriani : PT. Megalopolis

9. Neni Nurhasanah : PT. Toyodenso

10. Ratih Rahmadini : PT. Megalopolis

11. Yessy Anggraeni : PT. Yutaka
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Siswa SMK al muslim Tedi Rezeki ( XII TKJ), Neni
Nurhasanah (XII Ak) selama 3 kali setiap tahun berturut-turut
mengikuti Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat propinsi Jawa
Barat. Tedi selalu menang tingkat Kabupaten Bekasi untuk
kompetensi Teknik Komputer Jaringan dan mewakili SMK al
muslim ke tingat Propinsi Jawa Barat. Begitu juga Neni
Nurhasanah (XII Ak) selama setiap tahun mengikuti LKS
tingkat propinsi Jawa Barat mewakili SMK al muslim untuk
kompetensi Bahasa Indonesia.

Selain  itu masih banyak cerita kesuksesan, Lulusan SMK al muslim tahun ini
sejumlah 3 orang sudah diterima di perusahaan walaupun belum mendapat Ijazah. SMK juga
memilik program magang dan beberapa perusahaan menerima siswa magang selama 3 bulan.

Siswa SMK al muslim Maralisa Aulia  Rahmi (XII TKJ)  diterima di UNJ Fakultas Teknik prog.
Studi Elektro, Neneng Sri Purwati (XII Ak)
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Kegiatan Ekspo SMA al muslim 
menampilkan beberapa kegiatan 
seperti tari saman, membuat robot, dll 

 
Kegiatan Pelantikan Pramuka 
Penegak Laksana SMA al muslim  

 
Kegiatan Tabligh Akbar Sabtu 24 
April 2010 Bersama Koko Liem  

 
Suasana Kegiatan KBM di SMA  
al muslim 

Selamat dan Sukses atas Prestasi
Siswa/Siswi SMA Insan Cendekia al muslim

di terima di Perguruan Tinggi melalui jalur PMDK
TAHUN PELAJARAN 2009/2010
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Selamat atas lahirnya
Ijlal FadhulIjlal FadhulIjlal FadhulIjlal FadhulIjlal Fadhul

Putra ketiga  dari Pasangan
Mansyur Maftuh, S.Pd

(Waka Sek. Kurikulum SMP)
&

Sumarni

Bekasi, 26 April  2010

Selamat dan berbahagia, Barakallahulaka wabaraka
alaika wajama’a baynahuma bikhoir

Nilawati
(TU SMA)

Dengan

Alsthom

Bekasi,  Juli 2009

Selamat atas lahirnya
M. Wafri SyafiqM. Wafri SyafiqM. Wafri SyafiqM. Wafri SyafiqM. Wafri Syafiq

Putra pertama dari Pasangan

Elvida Noer ,A.Md  (TU TK)
&

Warsito,A.Md

Bekasi,   September 2009

Selamat atas lahirnya
M.Haikal Abdurrahman ZhafranM.Haikal Abdurrahman ZhafranM.Haikal Abdurrahman ZhafranM.Haikal Abdurrahman ZhafranM.Haikal Abdurrahman Zhafran

Putra kedua dari Pasangan
Iis Syamsiah,S.Pd
(Guru Leadership)

&
Farhan

Bekasi, 2 Maret 2010

Selamat atas lahirnya
Syasya Shahnaz At TazkiyahSyasya Shahnaz At TazkiyahSyasya Shahnaz At TazkiyahSyasya Shahnaz At TazkiyahSyasya Shahnaz At Tazkiyah

Putri dari Pasangan

Ika Meilina,S.Si
(Guru SMA)

&
Syarif Hidayatullah,S.T

Bekasi,  25 Oktober 2009

Selamat dan berbahagia, Barakallahulaka
wabaraka alaika wajama’a baynahuma bikhoir

Fitriati, S.Pd
(Guru SD)

Dengan

M. Yusuf Nasution

Bekasi, Agustus 2009

Selamat atas lahirnya
Noura Ashfa SalsabilaNoura Ashfa SalsabilaNoura Ashfa SalsabilaNoura Ashfa SalsabilaNoura Ashfa Salsabila
Putri kedua dari Pasangan

Sri Andriyani,S.H
(Guru Komputer)

&
Supriyanto,LC

Bekasi, 23 Nopember 2009

Selamat atas lahirnya
Zahida ZahiraZahida ZahiraZahida ZahiraZahida ZahiraZahida Zahira

Putri pertama dari Pasangan
Dana Pernata, S.Pd.I

(Guru Komputer)
&

Ida Rahmi,A.Md.Keb

Bekasi, 19 Oktober 2009

Selamat dan berbahagia, Barakallahulaka wabaraka
alaika wajama’a baynahuma bikhoir

Marniwita,S.Pd
(Guru SMP)

Dengan

Suheri, S.Pd

Bekasi,  7 Nopember  2009

Selamat dan berbahagia, Barakallahulaka
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a). Dampak positif dari imbalan

Memacu prestasi. Orangtua/pendidik
harus bersikap hati-hati bila memberikan
imbalan agar tidak memunculkan
semacam ketergantungan. Imbalan
seyogyanya diberikan secara efektif, artinya
bukan asal diberikan melainkan harus
mampu membangun/mengukuhkan
konsep diri anak. Sarananya tidak harus
berupa materi tetapi bisa juga dengan
ungkapan verbal.

b). Dampak negatif dari imbalan

Imbalan jika diberikan secara
berlebihan akan berdampak tidak baik bagi
anak diantaranya:

n Anak merasa bahwa tidak ada lagi
korelasi (hubungan) antara keberhasilan
atau kesuksesan dengan imbalan yang
akan diraihnya.

n Anak tidak mampu memahami
bahwa keberhasilannya dalam belajar
merupakan kewajiban fundamental.

n Tidak dapat memahami fungsi
yang harus dilakukan adalah sebagai

pelajar yang tekun.

Pengaruh hukuman dalam pendidikan
anak memiliki dampak positif dan negatif
bagi perkembangan anak diantaranya:

a)    Dampak positif hukuman

n Hukuman diberikan untuk
mencegah tingkah laku atau kebiasaan
yang tidak diharapkan atau yang
bertentangan dengan norma, sehingga
anak akan berhati-hati dalam melakukan
sesuatu.

n Hukuman merupakan teknik untuk
meluruskan tingkah laku anak yang
didasari oleh perasaan cinta dan kasih
sayang pada anak.

b)   Dampak negatif hukuman

n Merusak konsep anak. Anak jadi
memiliki konsep diri negatif sehingga
membuatnya tidak percaya diri (penakut,
tidak berani tampil, takut salah, dan
sebagainya). Ia merasa bahwa yang ia
miliki adalah kejelekan dan tidak bisa
menemukan aspek positif dalam dirinya.

n Tidak punya inisiatif dan
pendirian. Pada usia 3-6 tahun merupakan

masa keemasan (usia
pembentukan), bila dimasa ini anak
sering dihukum berarti ia banyak
dilarang. Otomatis kebutuhan anak
untuk menjelajah, berinisiatif dan
memupuk rasa ingin tahu menjadi
terhambat, anak menjadi tidak punya
inisiatif dan pendirian.

n Potensi tidak terealisir.
artinya anak menjadi tidak kreatif, dia
akan takut mencoba karena sudah
penuh dengan ancaman.

n Menjadi konformis ( seragam
).    Anak selalu berpendapat sama
dengan orang lain, ia takut berbeda
dengan orang lain karena jika ia
berbeda ia takut dimarahi.

Sehubungan dengan imbalan
dan hukuman seyogyanya para
pendidik tidak hanya mengandalkan
metode pemberian hukuman dan
imbalan. Ucapan terimakasih, pujian,
memandang baik, memberikan
imbalan yang sederhana dan
sebagainya akan mendorong anak
untuk lebih berhasil. Insya Allah…

(By. Lyna Lyndia Farmasanti, S.Ag)

Sepuluh Langkah Meraih Sukses

1. Percaya Pada Diri Sendiri
Kaji Al Qur’an ( QS. 7 : 68-69; QS. 2
: 260, 283; QS. 10: 90; QS. 12: 46)
Tanpa percaya pada kemampuan diri
sendiri mustahil kita dapat meraih apa
yang kita cita-citakan, dan akan selalu
bergantung pada kemampuan orang
lain.  Yakinlah pada diri sendiri bahwa
kita sanggup melakukannya.

2. Sikap Optimis
Nabi Besar Muhammad SAW pernah menegaskan “ Harapan
adalah rahmat Allah bagi manusia.”

3. Jangan Ragu
Kaji Al Qur’an ( QS. 2:147, 23, 181; QS. 6:12; QS. 16:23;
QS. 3:60)
Tokoh legendaries dunia, Alexander Agung berkata, “karena
saya tidak pernah ragu-ragu, maka saya memperoleh
kemenangan-kemenangan yang gemilang”. Di dalam jiwa dan
raga manusia sesungguhnya bersemayam kekuatan-
kekuatan besar yang kebanyakan belum dimanfaatkan

4. Berani Menghadapi T antangan
Tantangan adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari
hidup ini, namun dari sekian banyak tantangan yang ada,
tantangan yang bersumber dari dalam diri sendirilah yang
paling membahayakan. Ia merupakan musuh dalam selimut.

5. Tabah Dan T idak Putus Asa
Kaji Al Qur’an (QS. 12: 80, 87; QS. 5:3; QS. 6:44; QS.
11:9)
Hal ini bagian yang tak terpisahkan dan sangat mempengaruhi
keberhasilan. Sesungguhnya kegagalan itu tidak ada, yang
ada hanyalah tertundanya kesuksesan

6. Rebut Kesempatan
Kaji Al Qur’an (QS. 45:35)
Kita sering membiarkan begitu saja kesempatan baik berlalu
dihadapan kita. Penyebab utamanya adalah rasa ragu dan
kurang percaya diri yang telah bersemayam di jiwa kita

7. Jangan Menunda Pekerjaan
Kaji Al Qur’an (QS. 8:48; QS. 9:7; QS. 23:71; QS.
2:154)
Menunda-nunda pekerjaan hanya akan menyebabkan
tertundanya pekerjaan. Perlu kita ketahui Thomas Alfa
Edison dapat menciptakan bola listrik membutuhkan
kurang lebih seribu kali percobaan yang sangat
melelahkan.

8. Memanfaatkan waktu luang
Kaji Al Qur’an (QS. 103:1, 23)
“Sesungguhnya perbedaan orang yang paling besar
antara orang-orang yang sukses dengan orang-orang
yang tidak sukses, terletak cara mereka menggunakan
waktu luang “.

9. Ora Et Labora
Kaji Al Qur’an (QS. 9:105; QS. 28:26-27; QS. 34:12)
Pepatah ini artinya berdoa sambil bekerja. Pepatah ini
memang klasik, tapi prinsipil. Doa dapat memacu rasa
percaya diri dan sekaligus melenyapkan keragu-raguan
kita.

10. Tidak Cepat Merasa Puas
Kaji Al Qur’an (QS. 89:28; QS. 92:21; QS. 93:5)
Abraham Lincoln berkata: “Barangsiapa yang tidak lekas
merasa puas dengan diri sendiri, ia kan mendapat
kemajuan”.

------------Taushiyah-----------

Dua  hal kunci kemuliaan yang tidak boleh ditunda:

Segeralah berterima kasih

Atas sekecil apapun kebaikan orang lain

dan Segeralah meminta maaf

Atas sekecil apapun kesalahan diri.

sambungan dari hal  9

...........
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Perguruan tinggi AMIK AL MUSLIM merupakan lembaga pendidikan profesi yang
didirikan pada tanggal 14 September 2002 dengan izin operasional SK MENDIKNAS :
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 Maksud dan T ujuan

o Membentuk/mendidik ahli madya yang bertaqwa, jujur, kreatif, terampil, serta
profesional dalam bidang ilmu komputer yang berbakti untuk kepentingan agama, bangsa
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o Menggali, mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan khususnya
teknologi informasi bagi kepentingan masyarakat dan kemanusiaan.
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Misi
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