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Di Arabic Fair UNS 

 
 Luar biasa, 

Arabic Fair 2015 

kembali 

diselenggarakan 

oleh Fakultas 

Bahasa dan Sastra 

Arab Universitas 

Sebelas Maret (UNS) 

pada 05 November 

kemarin. Salah satu 

tujuan diadakan acara 

ini adalah untuk lebih 

mengembangkan bakat 

siswa-siswi dibidang 

sastra & bahasa Arab. Pada event 

tersebut dua siswi MAN 

Karanganyar berhasil menjuarai 

perlombaan Arabic Fair,yaitu Aisya 

Rahmayanti siswi kelas XII jurusan 

Agama sebagai juara Tiga pada 

kategori Pembawa Berita berbahasa 

Arab serta Siti Aisyah juga siswi 

kelas XII jurusan Agama meraih 

juara Satu pada kategori Puisi 

berbahasa Arab. 

Selamat untuk kalian berdua 

ya....congratulations 

Tidak lupa juga Sobat Al-

Falah, dibalik suksesnya mereka 

dalam menjuarai Arabic Fair tahun 

ini ada sosok pembina hebat yang 

membina mereka dengan kesabaran 

dan selalu mensupport, 

beliaulah Bapak 

M.Qomaruddin, M.Ag. 

atau sapaan populer 

beliau Pak Qomar 

sebagai pembina sang 

juara Arabic Fair 

ini.Beliau adalah 

guru mata pelajaran 

di bidang bahasa 

Arab MAN 

Karanganyar dan 

beliau juga 

mengajar di kelas 

XII Agama lho sobat Al-

Falah.Terima kasih kepada Bapak 

Qomar yang telah membina 

keduanya hingga dapat keduanya 

menjuarai Arabic Fair 2015.  

Kategori lomba yang diikuti 

oleh kak Aisya Rahmayanti,yaitu 

membawakan berita dalam bahasa 

Arab baru pertama digelar pada 

Arabic Fair tahun ini.Sekitar 19 

pelajar SMA/MA Sederajat ikut 

berpartisipasi dalam kategori 

tersebut. 

Sobat Al-Falah, saat ditemui 

untuk wawancara kak Ara 

panggilan akrab dari kak Aisya 

Rahmayanti ini menceritakan 

bagaimana perasaannya yang baru 

pertama kalinya ikut dalam ketegori 

Fokus 

Utama  
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tersebut,”Awalnya minder dan 

gugup lihat peserta lomba yang 

lainnya itu,tapi ana harus tetap PD 

dan yakin dengan kemampuan yang 

ana miliki. Saat lomba berlangsung 

ana coba untuk menghilangkan 

semua rasa kekhawatiran.” 

 Kak Ara juga bagi nasihat 

sobat, untuk kita,”Bahasa Arab itu 

merupakan bahasa Al-

Qur‟an,bahasa Internasional ke-3 di 

dunia dan juga bahasa akhirat. 

Pokoknya kita kudu bisa bahasa 

Arab sehingga kita tertantang untuk 

bisa berbahasa Arab dan jangan 

kalah dengan bahasa Inggris karena 

sepatutnya kita sebagai muslim bisa 

bahasa Arab”. 

Sobat Al-Falah, kita tancapkan 

pada diri kita mengenai nasihat kak 

Ara ini.Tentunya kita yang sebagai 

siswa MAN Karanganyar harus 

bisa dong bahasa Arab jangan kalah 

sama Madrasah lainnya.OK ?! 

Apa saja pengalaman kak Ara 

yang dapat  kita jadikan motivasi ? . 

Jangan pernah kalah dengan 

kemalasan untuk mencoba. Selalu 

optimis pada segala keadaan yang 

mengganggu pikiran-pikiran kita 

dalam menuju keberhasilan 

 Tak kalah juga kak Aisyah 

sapaan dari kak Siti Aisyah juga 

bagi pengalamannya buat sobat Al-

Falah,yuk simak bagaimana 

pengalaman kak Aisyah yang 

pernah dua kali ikut dalam lomba 

tersebut,”Disana bisa punya 

kenalan baru dan bisa tahu 

Madrasah lain itu seperti apa 

kemampuananya. Saat mulai lomba 

perasaan deg-degan juga biasa saja 

karena sebelumnya pernah 

mengikuti. Waktu dulu itu gagal 

tapi sekarang Alhamdulillah bisa 

juara satu” 

 Kak Aisyah punya motivasi 

nih Sobat, Suatu kegagalan 

merupakan awal dari keberhasilan. 

Kak Aisyah yakin bahwa nantinya 

kegagalan itu membuahkan 

keberhasilan dan akhirnya juara 

satu puisi Arabic Fair mampu 

diraihnya. Tidak ada salahnya kita 

percaya bahwa kegagalan itu awal 

dari keberhasilan, hanya saja Sobat 

kita perlu tahu bahwa keberhasilan 

datangnya tak secepat yang kita 

nantikan. 

Semoga pada Arabic Fair 

selanjutnya siswa-siswi MAN 

Karanganyar meraih banyak juara 

pada event tersebut, tak lupa juga 

semoga pelajar semakin banyak 

yang berpartisipasi. (Puri El-

Raidah)  
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Tahun 2014/2015 

 

 

 

 

Pada kesempatan kali ini 

Organisasi Siswa MAN 

Karanganyar atau yang biasa 

dikenal dengan OSAMA meliputi 

OSIS, AMBALAN, PMR dan 

KBIT bekerjasama dengan 

mahasiwa PPL IAIN Surakarta. 

OSAMA mengadakan kegiatan 

LDK yaitu latihan dasar 

kepemimpinan yang merupakan 

proses persiapan sebagai leader 

(pemimpin) dan agen of change 

(agen perubahan) yang setiap saat 

berpengaruh serta menumbuhkan 

rasa tanggung jawab dalam 

organisasi yang diembannya. 

Kegiatan ini membina mental serta 

fisik yang paling utama. Adapun 

panitia diambil dari kelas XII serta 

dibantu oleh mahasiswa PPL IAIN 

Surakarta. Sedangkan peserta 

diambil dari kelas XI dan 

didampingi sebagian dari kelas XII. 

Acara tetap berjalan dengan lancar 

selama 2 hari 1 malam yang 

dimulai dari tanggal 29-30 Agustus 

2015. 

Dihari pertama dimulai 

pendaftaran dilanjutkan 

pembimbingan mental yaitu materi 

kepemimpinan yang disampaikan 

oleh Budi Widyo K, S.Pd, Fauzan 

Ahmadi, S.Pd, Rendi Handoko,dan 

Rohmad Wahyudi dengan tujuan 

kedepannya bisa menjadi agen yang 

siap setiap saat dalam menghadapi 

persoalan baik didalam maupun 

diluar Madrasah, tak lekang oleh 

hujan tak lapuk oleh waktu itulah 

jiwa Kami. Dilanjutkan pemberian 

materi peserta mulai dari kelas XI 

dengan kelas XII bersiap-siap 

mendengarkan dan menerima 

Laporan Pertanggung jawaban dari 

setiap organisasi OSAMA periode 

2014/2015. Seragam yang kami 

kenakan sesuai job kursi organisasi 

yang dikuti. Selesai penyampaian 

LPJ dilanjutkan pemilihan ketua 

masing-masing organisasi yang 

berdasarkan poin pada saat debat 

calon  ketua dan  orasi tiap calon 

ketua mulai dari OSIS, 
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AMBALAN, PMR dan KBIT 

Periode 2015/2016, Setelah 

pemilihan ketua tiap organisasi 

OSAMA 2015/2016 dilanjutkan 

pembentukan struktur organisasi 

yang didampingi pembina dan 

pengurus OSAMA tahun lalu. 

Keesokan harinya peserta 

bersiap-siap dengan kegiatan 

selanjutnya yaitu outbond yang 

berada di Kawasan Hutan Wisata 

Bromo, semua peserta memasuki 

truk yang telah disiapkan panitia 

sebelumnya. Setelah sampai tujuan 

semua peserta dibimbing dan dibagi 

kelompok baik kelas XI dan XII 

semua dijadikan satu tim, masing-

masing 

tim 

berjumlah 

10 

anggota. 

Dari sini 

semua 

peserta 

melewati 

berbagai 

rintangan yang menyenangkan dan 

menantang untuk menumbuhkan 

mental yang tenang serta mendidik 

jiwa yang tertantang untuk menuju 

masa depan yang gemilang. 

Kegiatan LDK diakhiri dan 

ditutup oleh Bapak Fauzan, S.Pd di 

aula bawah. Peserta dari angakatan 

OSAMA baru yaitu kelas XI 

melanjutkan aktivitasnya 

memberikan ucapan terimakasih 

yang berupa makanan dan manisan  

yang telah disiapkan pada saat awal 

kegiatan. Nah, Ajang inilah yang 

ditunggu-tunggu oleh OSAMA 

lama karena untuk memprediksi 

berapa besar dari adik kelas yang 

mengidolakannya. Salam  
By : 

harun 

mujahid 

irsyad XII 

agama 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan di Wisata Bromo 
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Azmi Azizah 
 
 
 
 
Salam prestasi sahabat-
sahabatku. 

Tak terasa  majalah edisi 
pertama sudah berlalu, sekarang 
muncul lagi majalah edisi kedua 
yang masih bertemakan 
seputar prestasi. Eemm profil 
siswa kali ini adalah sosok 
gadis yang pendiam , 
rendah hati namun memiliki 
segudang prestasi. Dia 
adalah Azmi Azizah siswa 
kelas XII IPA 1 MAN 
Karanganyar. 

Azmi Azizah yang 
sering di panggil teman-
teman dengan sebutan 
akrab Azmi adalah sosok 
sahabat yang begitu 
menginspirasi dan memotivasi 
kita semua. Di balik sikap 
pendiam dan ketenangannya 
menyimpan segudang  prestasi 
yang membanggakan.  

Siswi kelahiran Kudus, 25 
April 1998  ini sedikit banyak 
berhasil melambungkan nama 
MAN Karanganyar. Anak dari 
pasangan Drs. Parjono dan 
Raudlah tersebut menyelesaikan 
pendidikan dari TKIT sampai 
Madrasah Tsanawiyahnya di 

Kudus. Pada tahun 2013 ia 
melnjutkan ke Karanganyar dan  
menjadi siswi MAN Karanganyar. 
Selain belajar di MAN 
Karanganyar ia juga belajar dan 
tinggal di asrama 3 PPTQ Griya 
Quran 6 yang berlokasi di Tegal 
Gede, Karanganyar. 

Manusia yang paling baik 
adalah manusia yang 
bermanfaat bagi manusia yang 
lain itulah prinsip Azmi dalam 

SOSOK 

Azmi Azizah 
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menjalani hidupnya. Dengan 
prinsip itu pula anak ke-4 dari 8 
bersaudara ini mendapat banyak 
teman. Kecerdasannya mulai 
tampak saat ia berada di 
Madrasah dasar dan 
Tsanawiyah. Di Tsanawiyah ia 
meraih Rank  1 paralel  mulai 
dari kelas 7,8 sampai 9. Dan 
ternyata prestasi tersebut terus 
mengiringinya hingga saat ini, 
seperti prestasi yang pernah 
diraihnya, saat kelas X ia meraih 
Peringkat 1 Paralel  baik di kelas 
Reguler maupun unggulan. 
Prestasi itupun tidak berhenti 
saat kelas X , prestasi tersebut 
berlanjut sampai dengan kelas 
XI ia bisa mempertahankan 
Peringkat 1 Paralel XI IPA. 

Tidak hanya prestasi di 
atas loooo.... masih banyak 
segudang prestasi Azmi yang 
perlu sahabat-sahabat ketahui. 
Selama  menuntut ilmu di MAN 
Karanganyar ia selalu ditunjuk 
sebagai kontingen yang mewakili 
Madrasah dalam berbagai event 
ataupun olimpiade. Seperti  OSN 
Matematika, KSM Matematika, 
Olimpiade Matematika UMS, 
Olimpiade Kimia UNS, speech 
contest, MHQ 10 JUZ, serta 
Arabic Fair UNS. Dari berbagai 
perlombaan di atas siswi yang 
mengidolakan Nabi Muhammad 

Saw tersebut berhasil meraih 
berbagai prestasi, seperti pada 
tahun 2014 ia meraih Juara III 
KSM Matematika  tingkat 
Kabupaten. Dan pada tahun 
2015 berbagai prestasi telah dia 
raih seperti , Juara II KSM 
Matematika tingkat Kabupaten, 

Juara I MHQ 10 JUZ Putri tingkat 
Kabupaten dan mewakili 
Karanganyar untuk maju menjadi 
peserta MHQ tingkat Provinsi 
pada tanggal 16-19 November 
kemarin. Dan yang baru saja ia 
raih bulan November 2015 ini 
adalah  Juara I Arabic Fair UNS. 
Dengan prestasi-prestasi yang 
diperolehnya, tidak menjadikan 
dia sombong atau takabur, 
malah membuatnya semakin 
bertaqarrub dan bersyukur 
kepada sang Khaliq atas apa 
yang telah Allah berikan kepada 
dirinya.  

Penyerahan Piala Tahfidz  ke 

Madrasah 
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Selain mengikuti berbagai 
lomba iapun aktif mengikuti 
organisasi yang ada dalam 
lingkup Madrasah yakni  
dipercayai sebagai Ketua seksi 
kewanitaan KBIT MAN 
Karanganyar tahun ajaran 
2014/2015 sekaligus 
Ketua departemen 
Keagamaan OSIS 
MAN Karanganyar 
tahun ajaran 
2014/2015. Di 
lingkup pondok 
pesantren yang  
tempat ia tinggal ia 
juga di percaya 
menjadi ketua 
dewan santri Griya 
Quran 6 periode 
2013/2014. 

Selain 
disibukkan dengan 
berbagai organisasi dan 
juga prestasi akademik, santri 
Griya Quran ini pun mempunyai 
rutinitas yang cukup membuat 
kita takjub  dan  mampu 
mengasah  daya ingatnya yakni 
setiap harinya ia menghafalkan 
Ayat Suci Al-quran dan 
Alhamdulillah ia sudah berhasil 
menghafal lebih dari 50% (> 15 
juz) ayat suci Al-Quran.  

Dibalik semua prestasi 
yang ia raih, Azmi jua memiliki 
cita-cita yang luhur yaitu 

keinginannya mendirikan 
yayasan sosial dan kemanusiaan 
sekaligus menjadi pendakwah 
dan pengajar yang asyik serta  
membahagiakan  orang tua baik 

di dunia maupun di akhirat.  
Sahabat-sahabatku 

ada pesan yang bias 
saya sampaikan dari 
Azmi Azizah yakni agar 
kita menggunakan 
masa muda kita 

sebaik-baiknya 
karena sengsara di 
masa muda lebih 
baik daripada 
sengsara di masa 
tua, sengsara di 

dunia lebih baik 
daripada sengsara 

di akhirat.  Betul 
banget pesan dari 

sahabat kita itu , 
karena banyak orang 

bijak mengatakan kalau masa 
muda adalah masa dimana kita 
mencari jati diri , maka 
gunakanlah masa muda kita 
dengan sebaik-baiknya agar 
masa muda kita lebih indah. 

Dari semua tulisan di atas 
semoga dapat menggugah 
semangat belajar dan semangat 
beribadah agar kita menjadi 
muslimin yang memiliki high 
profile dan berakhlak mulia. 
(Nurhayati Eka Saputri XII IPA 1) 
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Sejatinya, manusia sudah memiliki takdir 

sendiri-sendiri dalam hidupnya.  Dan dalam 

takdirnya manusia memiliki keistimewaan yang 

khas sehingga antara satu dengan yang lainnya 

berbeda. Begitu pula dengan aku yang menulis 

tulisan ini, tentu saja memiliki sifat yang berbeda 

dengan yang lainnya. Ku akui sebagai manusia 

masih banyak kekurangan yang ada dalam 

diriku, tetapi tentu saja sebagai ciptaan 

Allah kita harus bersyukur dengan yang 

kita miliki dan memanfaatkan 

kesempatan yang ada untuk menutup 

kekurangan dengan keistimewaan yang 

Allah berikan kepada kita. Memang 

banyak orang yang menganggap hal 

yang aku lakukan adalah hal gila, 

bagaimana tidak kata orang anak desa 

yang jauh dari peradaban dan bukan dari 

keturunan orang kaya tetapi 

berkeinginan untuk pergi 

belajar ke luar negeri. 

melangkah ke benua yang 

berbeda, aku berkeinginan 

untuk belajar ke Mesir, 

Benua Afrika. Letaknya 

secara geografis sangat  jauh 

dari negeri asalku Indonesia, 

sehingga banyak orang yang 

tak yakin dengan impianku 

bahkan tak jarang pula orang 

mencibir ataupun menghina 

Rusydahtun Hasanah 

Di depan Kedubes RI di Mesir 
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impian anak desa ini. Tetapi bukanlah menjadi diri sendiri adalah hal mutlak 

yang harus ada pada jiwa kita manusia? Kun anta, jadilah dirimu sendiri.  

Jadilah apa yang kamu mau tanpa menoleh kepada mereka yang selalu 

merendahkanmu. Jadilah dirimu sendiri tanpa melihat kepada mereka yang 

menghinamu. Untuk apa memperhatikan hal seperti itu karena akan 

memperlambat dalam menjemput kesuksesan. Dan setelah aku menyatakan 

untuk berkeinginan belajar di luar negeri, sangat banyak orang yang 

menertawakanku dengan gaya masing-masing. Hal itupun yang semakin 

menambah keyakinan dalam diriku untuk menjemput apa yang telah aku 

inginkan. Karena aku selalu yakin, apa yang kita inginkan itu pasti terwujud 

jika kita 

mengusahakannya.  Dan 

aku menemukan  celah 

jalan menuju ke hal itu, 

tahun ini atdikbud Mesir 

membuka kesempatan 

kepada mahasiswa studi 

bahasa Arab di 

perguruan tinggi 

Indonesia yang telah 

terpilih untuk dapat 

mengikuti program 

kemahiran bahasa Arab 

di negeri Kinanah, 

Mesir. program ini 

diselenggarakan oleh Atdikbud untuk menambah pengalaman mahasiswa studi 

Arab di Indonesia secara langsung di negara yang menggunakan bahasa Arab.  

Kesempatan emas ini tentu saja tak ku sia-siakan sedikit pun. Ku cari 

informasi sebanyak-banyaknya mengenai program ini, aku mencari informasi 

ini pula di media apapun.lalu aku benar-benar mendaftar di kantor jurusan 

program studi di kampusku. Tentu saja yang mendaftar tak hanya aku saja, 

tetapi juga banyak peminatnya. Selanjutnya tes seleksi pun juga menjadi 

kewajiban yang harus kita lakukan , dan lawan-lawanku tentu saja ilmu bahasa 

Arabku jauh berada di atasku. Aku tetap tak gentar meski aku tahu hanya 

sebagian soal saja nanti yang bisa aku kerjakan. Dan benar saja, saat tes seleksi 

itu tiba aku sangat mengandalkan bantuan Allah dalam mengerjakannya. 

Bahkan saat tes lisan aku hanya bermodalkan sedikit kosakata bahasa Arab dan 

Rusyidahtun (tengah) saat di MAN Karanganyar 



 

12 Al Falah Edisi II 2015 

  

bahasa Inggris. Mungkin saat itu, akan banyak orang yang menertawakanku 

jika tesnya di luar ruangan. Dan ternyata Allah memberikan kesempatan 

kepadaku untuk menerima program beasiswa tersebut. Kesempatan yang 

dicita-citakan sejak lama olehku, namun tentu saja perjuangannya tak semudah 

yang dibayangkan. kesempatan belajar di luar negeri bagi anak desa sepertiku 

memang menjadi nikmat sekaligus ujian tersendiri. Ditambah ekonomi 

keluarga yang pas-pasan, ayahku yang bekerja sebagai guru swasta dan ibuku 

sebagai karyawan di salah 

satu pabrik tentu saja akan 

terbebani dengan biaya 

transportasi meunju ke 

Mesir karena beasiswa yang 

diberikan hanya untuk studi 

selama di Mesir sedangkan 

biaya transport akan 

dibebankan kepada peserta 

tersebut. Dan hal tersebut 

sedikit mengurangi rasa semangat 

untuk menerima beasiswa tersebut. 

Tetapi semua rasa cemas berhasil 

dihilangkan karena kesempatan itu 

merupakan kesempatan emas yang 

hanya diberikan kepada 37 

mahasiswa dari seluruh mahasiswa 

yang ada di Indonesia. Sebagian 

keinginan yang sudah terwujud 

tidak mungkin lepas dari perjuanganku yang besar. karena tak mungkin ada 

kenikmatan yang datang sebelum merasakan rasa capek. Bahkan keinginan 

untuk belajar ke Mesir pun hampir akan ku tenggelamkan saat mengetahui 

rupiah pada saat itu terus melemah. Dan tiket pesawat yang akan membawaku 

ke Mesir tentu saja dibeli dengan dollar, mungkin jika dirupiahkan saat itu 

mencapai enam  belas jutaan. Tetapi tentu saja aku tak langsung 

Salam Rusy dari Mesir 
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menenggalamkan mimpi yang pernah ku rangkai, aku pun berusaha untuk 

mencari tiket pesawat dengan harga paling murah tetapi usaha dalam hal itu tak 

diberi persetujuan oleh pihak Kemendikbud karena perjalanan menuju ke 

Mesir harus dilakukan bersama dengan semua peserta. Berkali-kali ku  mencari 

jalan keluar dan usaha sangat keras pun dilakukan untuk mewujudkan 

mimpiku. Keberanian dalam diri pun akhirnya menggerakkanku untuk mencari 

solusi atas masalah ini.  Perjuangan yang bersamaan dengan datangnya bulan 

Ramadhan pun menambah gelora semangat dalam jiwaku.  Dan justru mungkin 

itulah kekuatan yang diberikan oleh Allah  padaku. Ramadhan pula menjadi 

saksi seberapa besar perjuangan yang aku lakukan, proposal-proposal aku sebar 

ke berbagai pihak dibantu dengan teman serta guruku di MAN Karanganyar.  

Penyebaran proposal bukan berarti aku selesai dari perjuangan, karena tentu 

saja tak semua proposal mendapat jawaban dari pihak yang berwenang. Ada 

juga pihak yang menolak proposal yang telah aku ajukan, dan rintangan-

rintangan kecil itu tak menghalangi sepersen pun usaha untuk dapat berangkat 

ke Mesir. Aku juga memberanikan diri untuk mengahadap langsung kepada 

pejabat nomor satu di 

Kabupaten Karanganyar. 

Usaha mencari bantuan 

lewat media online pun aku 

lakukan sampai akhirnya ku 

membuka percakapan 

dengan salah seorang dosen 

di salah satu Universitas 

negara Australia, dari sana 

aku menemukan pencerahan 

untuk terus semangat dalam 

berjuang. Terlebih, menurut 

dosen tersebut mencari 

pengalaman adalah hal yang jauh lebih berharga meskipun harus merogoh 

kocek dan keringat sangat besar. Dari nasehat tersebut aku pun semakin yakin 

dapat mengambil kesempatan untuk belajar di Mesir dan apapun aku kerahkan 

selama masih berada di atas petunjuk Allah. Sampai akhirnya ku dapat 

mengumpulkan kepingan-kepingan rupiah untuk berangkat menjuju negeri 

seribu satu menara yakni negara Mesir. 

 
 

Salam Rusyi dari Mesir 

Rusi ) 3 dari kiri )  
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Melalang Buana 

 
 

Halo Semua, 

SALAM PRAMUKA! 

Oke, kembali lagi dengan 

majalah AL-FALAH nih! 

Selamat datang juga di 

kabar pramuka! So, kira-

kira gimana sih kabar 

kepramukaan di MAN 

Karanganyar? Banyak 

banget hal baru loh... 

Organisasi ambalan 

Samber Nyawa dan Nyi 

Ageng Karang mulai 

memperlihatkan keganasannya di khasanah kepramukaan di Karanganyar. 

September lalu, MAN Karanganyar berhasil mengirimkan empat 

anggota pramukanya 

menjadi wakil 

Karanganyar 

dalam event 

Raimuna Daerah 

Jawa Tengah. Saat 

itu, dua puluh 

anggota pramuka 

terbaik kabupaten 

Karanganyar 

menjadi duta 

Karanganyar di 

event tersebut. Oh, 

ya! Apa sih 

Raimuna Daerah 

Jawa Tengah itu? 

Kontingen MAN Karanganyar di Jambore Pemuda 
 

Pentas di perkemahan 
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Raimuna Daerah Jawa  

Tengah itu adalah pestanya anggota pramuka penegak dan pandega Se-

provinsi Jawa Tengah yang tahun ini diselenggarakan di Bumi Perkemahan 

Linggo Asri, Pekalongan 4-9 September 2015. 

Selain itu apa lagi bro? Katanya banyak banget hal baru? YAP! 

Beberapa waktu yang lalu, kontingen ambalan MAN Karanganyar berhasil 

merebut juara III P3K di event HUT Pramuka ke-54 yang diselenggarakan di 

Bumi Perkemahan Cakrapalawasri kabupaten Karanganyar. MAN 

Karanganyar juga 

turut ikut serta 

dalam Jambore 

Pemuda yang 

diselenggarakan 

di desa 

Karangbangun, 

Matesih 11-13 

Oktober, napak 

tilas perjuangan 

RRI, napak tilas 

perjuangan 

Raden Mas Said, 

dan juga napak 

tilas perjuangan 

Joko Songo. 

Dewan ambalan 

MAN Karanganyar juga baru saja membentuk tim inti. Semacam kelas khusus 

kepramukaan untuk kelas sepuluh gitu... Mereka menjalani pendidikan 

kepramukaan di hari Jumat, dan mendapatkan ilmu non pramuka di hari Sabtu 

seperti jurnalistik, dan lain-lain.Mereka yang nantinya menjadi kandidat 

terkuat calon pengurus organisasi ambalan tahun depan. 

Nah... Gimana? Gak rugi deh kalo ikut pramuka di MAN Karanganyar. 

Yakin deh kelak bakalan jadi orang-orang sukses. Scout today, leader 

tomorrow!  

 SATYAKU KUDARMAKAN, DARMAKU KUBAKTIKAN! 

 

 

Kontingen MAN Karanganyar di Jambore Pemuda 
 

Kontingen MAN Karanganyar di Jambore 

Pemuda 
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Qunut Shubuh dalam Pandangan Empat Madz-hab 
 Muhammad Abduh Tuasikal, MSc  

 
Syaikh Muhammad bin Sholih Al 
Utsaimin pernah ditanya: Bagaimana 
pendapat empat Imam Madzhab 
mengenai qunut? 
Syaikh rahimahullah menjawab: 

Pendapat imam madzhab dalam 
masalah qunut adalah sebagai berikut. 
Pertama: Ulama Malikiyyah 
Mereka berpendapat bahwa tidak ada 
qunut kecuali pada shalat shubuh saja. 
Tidak ada qunut pada shalat witir dan 
shalat-shalat lainnya. 
Kedua: Ulama Syafi’iyyah 
Mereka berpendapat bahwa tidak ada 
qunut dalam shalat witir kecuali ketika 
separuh akhir dari bulan Ramadhan. 
Dan tidak ada qunut dalam shalat lima 
waktu yang lainnya selain pada shalat 
shubuh dalam setiap keadaan (baik 
kondisi kaum muslimin tertimpa 
musibah ataupun tidak, -pen). Qunut 
juga berlaku pada selain shubuh jika 

kaum muslimin tertimpa musibah 
(yaitu qunut nazilah). 
Ketiga: Ulama Hanafiyyah 
Disyariatkan qunut pada shalat witir. 
Tidak disyariatkan qunut pada shalat 
lainnya kecuali pada saat nawaazil 
yaitu kaum muslimin tertimpa 
musibah, namun qunut nawaazil ini 
hanya pada shalat shubuh saja dan 
yang membaca qunut adalah imam, 
lalu diaminkan oleh jama’ah dan tidak 
ada qunut jika shalatnya munfarid 
(sendirian). 
Keempat: Ulama Hanabilah (Hambali) 
Mereka berpendapat bahwa 
disyari’atkan qunut dalam witir. Tidak 
disyariatkan qunut pada shalat lainnya 
kecuali jika ada musibah yang besar 
selain musibah penyakit. Pada kondisi 
ini imam atau yang mewakilinya 
berqunut pada shalat lima waktu 
selain shalat Jum’at. 
Sedangkan Imam Ahmad sendiri 
berpendapat, tidak ada dalil yang 
menunjukkan bahwa Nabi shallallahu 
‘alaihi wa sallam pernah melakukan 
qunut witir sebelum atau sesudah 
ruku’. 
Inilah pendapat para imam madzhab. 
Namun pendapat yang lebih kuat, 
tidak disyari’atkan qunut pada shalat 
fardhu kecuali pada saat nawazil 
(kaum muslimin tertimpa musibah). 
Adapun qunut witir tidak ada satu 

Tausiyah  
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hadits shahih pun dari Nabi shallallahu 
‘alaihi wa sallam yang menunjukkan 
beliau melakukan qunut witir. Akan 
tetapi dalam kitab Sunan ditunjukkan 
bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallam mengajarkan Al Hasan bin ‘Ali 
bacaan yang diucapkan pada qunut 
witir yaitu “Allahummah diini fiiman 
hadayt …”. Sebagian ulama 
menshahihkan hadits ini[1]. Jika 
seseorang melakukan qunut witir, 
maka itu baik. Jika meninggalkannya, 
juga baik. Hanya Allah yang memberi 
taufik. (Ditulis oleh Syaikh Muhammad 
Ash Sholih Al ‘Utsaimin, 7/ 3/ 1398)[2] 
Adapun mengenai qunut shubuh 
secara lebih spesifik, Syaikh 
Muhammad bin 
Sholih Al 
Utsaimin 
menjelaskan 
dalam fatwa 
lainnya. Beliau 
pernah ditanya: 
“Apakah 
disyari’atkan 
do’a qunut witir 
(Allahummah 
diini fiiman 
hadayt …) dibaca 
pada raka’at 
terakhir shalat 
shubuh?” 
Beliau rahimahullah menjelaskan: 
“Qunut shubuh dengan do’a selain 
do’a ini (selain do’a “Allahummah diini 
fiiman hadayt …”), maka di situ ada 
perselisihan di antara para ulama. 

Pendapat yang lebih tepat adalah 
tidak ada qunut dalam shalat shubuh 
kecuali jika di sana terdapat sebab 
yang berkaitan dengan kaum muslimin 
secara umum. Sebagaimana apabila 
kaum muslimin tertimpa musibah -
selain musibah wabah penyakit-, maka 
pada saat ini mereka membaca qunut 
pada setiap shalat fardhu. Tujuannya 
agar dengan do’a qunut tersebut, 
Allah membebaskan musibah yang 
ada.” 
Apakah perlu mengangkat tangan 
dan mengaminkan ketika imam 
membaca qunut shubuh? 
Dalam lanjutan perkataannya di atas, 
Syaikh Ibnu ‘Utsaimin mengatakan: 

“Oleh karena itu, seandainya imam 
membaca qunut shubuh, maka 
makmum hendaklah mengikuti imam 
dalam qunut tersebut. Lalu makmum 
hendaknya mengamininya 
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sebagaimana Imam Ahmad 
rahimahullah memiliki perkataan 
dalam masalah ini. Hal ini dilakukan 
untuk menyatukan kaum muslimin. 
Adapun jika timbul permusuhan dan 
kebencian dalam perselisihan 
semacam ini padahal di sini masih ada 
ruang berijtihad bagi umat 
Muhammad shallallahu ‘alaihi wa 
sallam, maka ini selayaknya tidaklah 
terjadi. Bahkan wajib bagi kaum 
muslimin –khususnya para penuntut 
ilmu syar’i- untuk berlapang dada 
dalam masalah yang masih boleh ada 
perselisihan antara satu dan lainnya. ” 
[3] 
Dalam penjelasan lainnya, Syaikh 
Muhammad bin Sholih Al Utsaimin 

mengatakan, “Yang 
lebih tepat 

makmum 
hendaknya 

mengaminkan 
do’a (qunut) 
imam. Makmum 

mengangkat 
tangan mengikuti 
imam karena 
ditakutkan akan 

terjadi 
perselisihan 

antara satu dan 
lainnya. Imam 
Ahmad memiliki 
pendapa bahwa 
apabila seseorang 

bermakmum di 
belakang imam yang membaca qunut 
shubuh, maka hendaklah dia 
mengikuti dan mengamini do’anya. 
Padahal Imam Ahmad berpendapat 
tidak disyari’atkannya qunut shubuh 
sebagaimana yang sudah diketahui 
dari pendapat beliau. Akan tetapi, 
Imam Ahmad rahimahullah 
memberikan keringanan dalam hal ini 
yaitu mengamini dan mengangkat 
tangan ketika imam melakukan qunut 
shubuh. Hal ini dilakukan karena 
khawatir terjadinya perselisihan yang 
dapat menyebabkan renggangnya hati 
(antar sesama muslim).”[4] 
Hanya Allah yang memberi taufik. 
Penulis: Muhammad Abduh Tuasikal 
Artikel http://rumaysho.com 
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TAFAKUR 

 

Maafkanlah 
Allah  berfirman: 

Yang  artinya: ” Jadilah pemaaf dan suruhlah  orang  mengerjakan  
yang  makruf,  serta jangan pedulikan  orang-orang  yang  bodoh.” 

(QS. Al-A’raf/7: 199) 
Saat kita dilukai olehs eseorang ,  tentu akan menyisakan luka 

padadirikita. Namun luka lebih berbahaya adalah luka di hati atau 
luka secara emosional. 

Luka  emosional sering  kali  muncul saatkita diejek, direndahkan, 
dihina, atau berbagai tindakan  yang  mengarah pada hargadiri 

kita. Saat emosi kita terluka,  kita akan menjadi protektif.  
Mengapa? Karena luka  yang  disebutkan  di atas lebih 

menyakitkan daripada luka baru. 
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Telah menginjakkan kaki di Benua Amerika, 500 

tahun  sebelum Columbus 

 

Sejarah dunia yang telah tertukar memberikan 

fatamorgana teori yang begitu nyata. Salah satunya 

adalah kisah penemuan benua Amerika 

oleh Christopher Columbus pada 12 

Oktober 1492. Namun penelitian yang 

dilakukan oleh orang barat sendiri, 

menyatakan bahwa sebenarnya 

muslimlah yang pertama kali 

menemukan daratan yang berada di lautantaraEropadan Asia. 

Abu Rayhan Al Biruni, seorang ilmuwan, sejarawan, dokter, ahli agama, 

serta penjelajah muslim yang sebenarnya telah menginjakkan kaki di Benua 

Amerika berabad-abad sebelum Columbus mengembangkan layarnya. 

Sejarawan S. Frederick Starr mencatat bahwa Al-Biruni telah menemukan 

benua Amerika di awal abad kesebelas atau sekitar 500 tahun sebelum 

Columbus. Hanya saja, sejarah dipoles sedemikian rupa sehingga 

memunculkan nama „Christopher Columbus‟ sebagai orang pertama yang 

menemukan benua tersebut. 

Abu Rayhan Al Biruni 

lahir pada tahun 973 M di 

Khwarazm, sekarang dikenal 

sebagai Karakalpakstan 

(Uzbekistan). Dia adalah 

seorang kontemporer dari 

dokter terkenal Ibnu Sina. 

Kecerdasannyaterlihat pada 

usia 17 tahun ketika ia 

memulai penelitian 

ilmiahnya dan berhasil 

TOKOH 
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menentukan lintang Kath (Uzbekistan) dengan mengamati ketinggian 

maksimum matahari. 

Konflik yang terjadi pada 

tahun 995 M membuatnya 

terpaksa meninggalkan tanah 

airnya dan memulai 

perjalanannya. Bersama 

Sultan Mahmood Ghaznawi, 

ia melakukan perjalanan ke 

India dan mempelajari 

berbagai ilmu pengetahuan 

disana. 

Al Biruni menguasai ilmu matematika, mineralogi, geografi, geodesi, 

kartografi, geometri, trigonometri, astrologi, astronomi kronologi, tata bahasa, 

kedokteran, filsafat, dan agama. Salah satu teorinya yang menggemparkan 

adalah saat ia mengklaim bahwa jari-jari bumi bernilai 6.339,6 km. 

Sekitar tahun 1.021 M, dia menulis teks terkenal, Shadows yang 

merupakan warisan berharga dari sejarah matematika, astronomi, dan fisika 

yang juga pelopor apa yang kemudian dikenal sebagai koordinat polar. 

Beberapa buku karangannya yang terkenal diantaranya Kitab al-Hind 

(Sejarah dan Geografi India), al-Qanun al-Masudi (Astronomi dan 

Trigonometri), al-Athar al-Baqia (Sejarah Kuno dan Geografi), Kitab al-

Saidana (Materia Medica), Kitab al-Jawahir (Batu Mulia), serta al-Tafhim-li-

Awail Sina'at al-Tanjim (ringkasan matematika dan astronomi). 

Abu Rayhan Al Biruni wafat pada tahun 1.048 di Ghazni 

(Afghanistan).Ia dianggap sebagai 

salah satu ilmuwan muslim terbesar 

sepanjang sejarah. Teori-teorinya 

memberikan sumbangan yang besar 

terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan modern. Sekarang 

teori-teori tersebut diwariskan 

kepada kita untuk mengembalikan 

kejayaan Islam yang telah lama 

„dikudeta‟ barat. 

(By: Amri)  
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CAHAYA  HADIST 
 

 

Abu Sallam berkata: 

Saya pernah mendengar Rasululloh saw. bersabda, “Bacalah Al-

Qur’an karena ia akan datang memberi syafaat kepada para 

pembacanya pada hari Kiamat nanti. Sungguh akan datang kerugian 

bagi orang-orang yang tidak membaca Al-Qur’anul Karim. 

Janganlah menjadikan Al-Qur’an sebagai suatu benda yang 

terpajang dan tak berguna, tetapi jadikanlah Al-Qur’an sebagai 

suatu benda yang berguna disegala kesempatanmu disaat engkau 

masih merasakan nikmatnya hidup didunia ini 
 

Dari Abdullah bin Mas`ud berkata berkata, 

 Rasulullah e : "Barangsiapa yang membaca satu huruf dari 

Kitabullah (Al Qur`an) maka baginya satu kebaikan. Dan satu 

kebaikan akan dilipat gandakan dengan sepuluh kali lipat. Saya 

tidak mengatakan "Alif lam mim" itu satu huruf, tetapi "Alif" itu 

satu huruf, "Lam" itu satu huruf dan "Mim" itu satu huruf." H.R. 

At Tirmidzi dan berkata : "Hadits hasan shahih". 

 

Dari Muadz bin Anas berkata :  

Bahwa Rasulullah e bersabda : "Barangsiapa yang membaca Al 

Qur`an dan mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya, Allah 

akan mengenakan mahkota kepada kedua orangtuanya pada Hari 

Kiamat kelak. (Dimana) cahayanya lebih terang dari pada cahaya 

matahari di dunia. Maka kamu tidak akan menduga bahwa ganjaran 

itu disebabkan dengan amalan yang seperti ini. " H.R. Abu Daud. 
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Sering ya...kita mendengar kata 

istiqomah?? Sering banget 

malah,iyakan? Terkadang teman 

kita nasehatin “kamu ngajinya yang 

istiqomah yaa...kamu shalatnya juga 

yang istiqomah yaa...” kadang pula 

dalam diri kita sendiri kita bertekad 

untuk beristiqomah dalam segala hal 

terutama dalam hal beribadah 

kepada Allah Swt.Tapi....kita udah 

tahu belum sih makna dari 

istiqomah itu sebenarnya apa?Yuk 

kita simak baik-baik apaitu 

Istiqomah ...?? 

Istiqomah 

mempunyai tiga makna, 

yang pertama: di 

dalam kamus Lisan 

al-Arab- Istiqomah 

berarti lurus dan tidak bengkok 

sama seperti Shirathal Mustaqim 

adalah jalan yang lurus dan tidak 

bengkok. 

Berkata Ibnu Rajab didalam Jami‟ 

al-„ulum wa al-hikam (193) :“Al-

Istiqomah adalah meniti di atas 

jalan yang lurus, yaitu agama 

yang  benar tanpa belok kanan 

maupun kiri ,hal itu mencakup 

melaksanakan seluruh ketaatan 

secara lahir dan batin, serta 

meninggalkan seluruh 

kemungkaran.” 

 Bentuk Istiqomah yang 

pertama ini menuntut kita untuk 

senantiasa mencarii lmu, agar 

amalankita sesuai dengan tuntutan 

Rasulullah SAW. 

Artikel 
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Makna yang Kedua 

Istiqomah berarti kontinue dan terus 

menerus serta berkesinambungan. 

Makna Istiqomah seperti ini pernah 

diisyaratkan oleh Rasulullah SAW 

dalam hadisnya, dari Aisyah 

radhiyallahu„anha, bahwasanya 

Rasulullah shallallahu „alaihi 

wasallam bersabda; 

“Amalan yang paling 

dicintai Allah adalah 

yang terus-menerus 

(dilakukan) 

meskipun 

sedikit.”Al-

Qasim 

berkata; Dan Aisyah, bila Ia 

mengerjakan suatuamalan, maka 

ia akan menekuninya. 

”(HR.Muslim)  

 Kalian sudahtahu dong 

pastinya? Bahwa amalan yang terus 

menerus dilakukan oleh seorang 

muslim walaupun sedikit, jauhlebih 

baik dari pada amalan yang banyak 

tapi dilakukan sekali dan terputus. 

Yaapp.....contohnya saja  kalau kita 

puasa senin-kamis kita istiqomahkan 

,kitateruskanjangan sampai 

terputus.Makna yang Ketiga: 

Istiqomah berarti sesuatu yang bisa 

mengantarkan sampai tujuan. 

Seseorang yang beramal ikhlas 

karena Allah dan sesuai dengan 

tuntunan Rasulullah 

shallallahu „alihi wa 

sallam, serta terus 

menerus melakukan 

hal itu pada 

seluruh 

aktifitas 

hidupnya, maka tidak diragukan lagi 

dia akan sampai pada tujuan yang 

selama ini dicita-citakannya, yaitu 

khusnul khatimah mati dalam 

keadaan muslim. 

Guys.....selalu istiqomah di 

dalam memegang teguh ajaran islam 

sampai akhir hayat ini merupakan 

bentuk dari ketaqwaan kepada Allah 

Swt yang sebenarnya. So....kita 

usahakan yaa kita selalu 

beradadalam ajaran Islam. 

Udah tahu kan apa itu istiqomah 

?? Sekarang kita simak lagi yuk apa 

aja manfaat Istiqomah:  

Tanamkan keistiqomahan sejak kecil 
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Pertama: Malaikat akan turun 

kepada mereka membawa kabar 

gembira. Allah berfirman:“maka 

malaikat akan turun kepada mereka 

(dengan membawa kabar gembira)” 

Kedua: Mendapatkan ketenangan. 

Allah berfirman: “Janganlah kamu takut 

dan janganlah merasa sedih.” 

Maksudnya, (jangan sedih) 

dengan sesuatu yang sudah berlalu, 

karena sudah menjadi siratan taqdir 

dan tidak bisa dikembalikan lagi dan 

(jangan Khawatir) dengan sesuatu 

yang belum terjadi di masa 

mendatang, karena semua itu tidak 

akan terjadi denganijin Allah Swt. 

Ketiga: Mendapatkan syurga 

yang dijanjikan. Allah 

berfirman:“dan gembirakanlah 

mereka dengan jannah yang telah 

dijanjikan Allah kepadamu” 

Keempat : Allah akan menjadi 

penolongnya di duniadan di akhirat. 

Allah berfirman: “kamilah 

pelindung-pelindungmu dalam 

kehidupan dunia dan akhirat”. 

Kelima: Mendapatkan 

kelapangan rizki di 

dunia.Allah 

berfirman:“dan 

bahwasanya: jika 

mereka tetap Istiqomah 

di atas jalan itu (agama 

islam), benar-benar 

Kami akan memberi 

minum kepada mereka 

air yang segar (rezeki 

yang banyak)”. (QS.Al-

Jin:16) 

Maksud air yang segar 

adalah rizqi dan harta yang 

berkah. Umar bin Khattab 

mengatakan:  “jika ada air berarti ada 

harta”. 

 Keenam : Hatinya lapang 

danhidup yang senang. Allah 

berfirman:“Barangsiapa yang 

mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam Keadaan 

beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami 

berikan kepadanya kehidupan yang baik 

dan Sesungguhnya akan Kami beri 

Balasan kepada mereka dengan pahala 

yang lebih baik dari apa yang 

telahmerekakerjakan.” (An-

Nahl:97) Hamseya XII Agama 
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PULANG 

Tiba saat untuk berpisah  
Tiba masanya teruskan perjuangan  
Kulampirkan selempang do’a 

Pengikat hati di medan juang 
Mega proyek tampak di hamparan 
Menanti sebuah proyek ditangan 
Sentuhkan pena hitung lembaran 
Simbol keadilan tertuangkan 

Lambaian  hati  mengharu biru 
Basah  dibenak terguyur air mata 
Karena daya dan kekuatan-Nya 
Lorong-lorong medan kan enyatu jua 

Selamat jalan selamat berjuang  
Berpegang erat Kitab Al-Qur’an 
Sunnah Rosul jadika panduan 
Pandang lurus jalan di hadapan 

 

Harapanku 
 

Bila kau mulai lelah berjalan 

Dan berfikir untuk menyerah 

Nyanyikanlah lagi Mimpimu 

Kau akan bertahan 

Bersabarlah dalam mengarungi mimpi 

Semua bisa saja terjadi 

Keajaiban dari sang mimpi 

Melawan dunia yang fana ini 

Berdirilah dengan tongkat mimpimu 

Teriakkan keputus asaanmu 

Angkatlah mimpi dan wujudkanlah itu 

Kau bisa dan pasti BISA 

Saatnya kau akan berdiri 

Melihat jejak yang kau jalani 

Perjuangan tawa dan air matamu 

Tak  sia-sia dan bahagia  

 

KASIH SAYANGMU TAK 

KULUPAKAN 
 
Setiap waktu ku slalu mengingatmu 
Kadang juga merasakan rindu 
Entah apa perasaan ini 
Tanpa sebab, aku selalu memikirkanmu 

Tapi, apa daya yang kubuat 
Pikiranku selalu tertuju kepadamu 
Apakah ini rasa saying 
Ataukah rasa rindu 

Tuhan … 
Seketika itu juga aku teringat 
Ternyata … 
Aku merindukan sosok seorang ibu 

Aku merasakan rindu yang mendalam 
Tanpa ibu aku sekarang tak ada 
Semoga … 
Aku tak akan pernah 
Melupakan kasih sayang ibu 

Arviana Nur R. X Agama 

 
WHEN MANY PEOPLE PRAY 

WHEN MANY PEOPLE CRY 
 
Engkau yang Maha Penolong 
Dan aku tahu Engkau akan menolong 
Hambamu selalu 
tanpa Hambamu meminta 

Setiap saat hambamu memohon 
Setiap malam bersujud hanya pada-Mu 
Disepertiga waktu-Mu yang kugunakan 
Hanyalah Engkau aku mengadu 

Desah waktu yang tersisa 
Meninggalkan jutaan harapan 
Untuk menginginkan Ridho dari-Mu 
Tapi begitu sulit kudapatkan. 

PUISI 
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IN MY DREAMS 
By :Yada 

 

Mimpiku begitu indah… 

Tersusun ketika aku terpejam mata 

Melihatnya terasa sempurna 

Dikala hati memendam asa 

Matahari terlihat dengan teriknya 

Bulan terang dengan cahayanya 

Bintang berkelip dengan keindahanNya 

Dimulailah Asa baru kita 

Usahaku kian terasa 

Menggapai mimpi sepenuh jiwa 

Mewujudkan Asa dengan Ridho-Nya 

Kian terasa dari  rasa  letihku, kiranya  

Allah  mengabulkannya 

Memanah kecanduan dunia 

Dari  segala penjuru datangnya 

Aku tahu mimpiku hanya Bungaku 

Tapi, keharuman tekadku  yang 

membawanya 

Mengantarkan Imajinasiku dengan 

Restu-Nya 

Teruslah bermimpi 

HinggaTuhan memeluk mimpimu 

Karena mimpi kemarin adalah kenyataan 

untuk hari ini 

 

 
 

Kawan  
 

Oh kawan.. mengapa berbeda ? 

Aku merindukanmu yang dulu.. dimanakah 

kiranya ? 

Sekarang hanya nostalgia yang kuterima  

Apakah begitu kejamnya dunia ? 

Kita pernah tertawa,  menangis, terjatuh, 

bercanda 

Apakah hanya cukup begitu ?  

untuk sekian juta usaha kita ? 

Lihat kawan! Kita sudah sampai disini!! 

Tak bisakah kau hargai ?? 

Kawan, engkau masih hijau, bak bunga yang 

siap merekah 

Namun.. mengapa  telah layu sebelum 

berbuah ?? 

Tak cukupkah akalmu memandang langit 

cerah ? 

Nasi telah menjadi bubur 

Kepercayaanku telah luntur 

Bunga itu kini layu dan gugur 

Apakah karena kita mulai kufur ?? 

Kini coba kau pikirkan! 

Berharga atau sia-saikah setiap perjalanan? 

Ingatkah engkau pada takdir Tuhan ?? 

Kawan, aku menyayangimu.. 

Tapi mengapa tidak dengan dirimu ?? 

Begitu hinakan dirimu ?? 

Hingga belum cukup caci maki dirimu ?? 

Kembalilah pada Sang Maha Tinggi 

Berdoalah “Pantaskah aku memulai lagi ?” 

Ingat kawan, kita dalam 1 tujuan 

Saling mengingatkan dalam persaudaraan 

 
By : Aisyara Jani XII Agama 
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By: AYT 

Mimpi apakah anda semalam? 

Baikkah atau sebaliknya? Ataumalah 

membuatmu semakin putus asa? 

Katakanlah dari diri anda bahwa 

keputus asaan bukanlah bagian dari 

mimpi. Sebagian 

orang hanya 

menganggap itu bunga 

tidurmu. Namun, 

adakah keinginan 

menarik untuk 

mewujudkannya? 

Takut GAGAL? 

Katakan “ Ini Bukan Akhirku “ dan 

yakinkah “ Sukses Akhirku “ 

MIMPI, M adalah motivasi, I 

adalah indah, M adalah meraih, P 

adalah pahala, dan I adalah illahi. Apa 

hubungannya? Bingung? Tentu ada 

hubungannya, illahi itu tujuan dari 

terbentuknya mimpi dan impian.... Ya 

iyalah, karena mimpimu adalah 

anugrah yang termakna dan pengaruh 

kebangkitanmu. 

Tidak percaya ????? atau masih 

tidak percaya? Buktikan! Tuhan kita  

adalah Allah segala bentuk apapun 

datangnya dari Sang Raja. Dan hidup 

adalah bentuk ujian-Nya. Terkadang 

pusing, capek, lelah, kecewa, senang, 

dan campur aduk. Tetapi pahamilah 

dari rasa-rasa yang kau rasakan coba 

lihat dari dalam hati dan kekuatanmu. 

Mampukah anda untuk melawannya? 

Sanggupkah anda? Berubah be the 

best, tetapi jaangan sampai berfikir 

kamu terbaik dari segala hal yang 

terbaik, berusaha agar lebih menjadi 

baik. Lalu apa hubungannya dengan 

MIMPI? Ginilho… 

Anda tau sebuah lagu“ 

Laskar Pelangi”? Dikatakan 

dalam lagu tersebut beberapa 

makna.Yaitu sebagai 

berikut! 

1. Mimpi adalah Kunci 

Mimpi adalah kunci 

dari keberhasilan yang selalu kau 

inginkan dari kau menjadi jati diri 

sendiri. 

2. Taklukan DUNIA denganMimpi. 

Mimpi-mimpimu adalah benih-

benih indah dari rasa semangatmu. 

Dunia ini sudahlah tua, dari mimpimu 

buatlah Arti Hidup berarti di Dunia 

ini. 

3. Jangan lelah dan putus asa 

Lelah adalah bagian dari perjuangan. 

Dan jika kauputuskan Asa. Hitunglah 

mimpi yang telah kau genggam. Lepaslah 

semuanya dan taka kan ada Artiapa-apa. 

Mimpimu tak terikat waktu. 

Kapanpun kau bermimpi selalu ada 

impian. Namun jangan cuman sekedar 

bermimpi namun tidak ada tindakan. 

Bebaskan mimpi-mimpimu yang harus 

kau wujudkan. Ia akan mendorongmu 

untuk menjadi kenyataan.
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Hai sobat? 

Ketemu lagi nih di 

majalah Al-falah. 

Pengendalian diri? 

Kalian sudah 

terbiasakah 

melakukan hal ini? 

Atau kalian malah 

susah untuk melakukan hal ini?. 

Okelah sobat, kalau kalian masih sulit 

untuk mengendalikan diri kalian,  kali 

ini  akan Kita bahas mengenai hal-hal 

yang berkenaan dengan pengendalian 

diri . Disimak yuk … 

Di kehidupan sehari-hari kita 

pasti sering dibuat jengkel oleh 

orang-orang yang ada disekitar kita. 

Pada awalnya terkadang kita masih 

bisa untuk menahan diri, kita masih 

bisa bersabar, tapi lambat laun saat 

kita masih sering dibuat jengkel oleh 

orang lain pasti kita sudah tidak bisa 

lagi untuk menahan diri atau bersabar 

lagi. Dalam keadaan inilah emosi 

seseorang sudah tidak bisa ditahan 

lagi apalagi remaja. Biasanya saat 

dalam keadaan emosi seorang remaja 

tidak bisa mengendalikan dirinya 

sehingga para remaja sering  

melakukan hal-hal yang diluar 

kendali seperti berkelahi dan lain-

lain. Hal ini dikarenakan masa yang 

merupakan masa peralihan dari masa 

anak-anak menuju dewasa. Sehingga 

kebanyakan remaja belum bisa untuk 

mengontrol diri mereka sehingga sulit 

untuk mengendalikan diri mereka. 

Hal tersebut terlihat saat remaja 

terkena suatu masalah sepele biasanya 

remaja langsung membesar-besarkan 

masalah yang Mereka alami. 

Peristiwa itu dapat memudahkan 

untuk memancing emosi seorang 

remaja.Untuk itu mengendalikan diri 

bagi remaja bukan hal yang mudah 

karena remaja masih sulit untuk 

meredam emosi mereka, remaja pun 

masih sulit untuk bisa bersabar saat 

menghadapi suatu masalah. 

Pada situasi demikian, ada 

baiknya kita mengambil pelajaran 

dari Rasulullah Saw. Ketika sedang 

berdakwah, tak henti-hentinya beliau 

dicaci maki, difitnah bahkan disakiti 

hati maupun fisiknya. Sampai dalam 

suatu kondisi malaikat jibril sempat 

merayu Rasulullah Saw agar 

diizinkan untuk menimpakan Gunung 

Uhud kepada orang-orang yang 

menyakitinya. Namun, Rasulullah 

Saw malah menolak rayuan malaikat 

jibril tersebut, Rasulullah Saw justru 

menasihati malaikat jibril dan 

mengajaknya untuk mendoakan 

orang-orang yang menyakitinya agar 

Allah segera memberikan hidayah 

kepada mereka. 

Maka, ketika menghadapi emosi 

nyaris tak terkendali, cobalah kalian 

Artikel 
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untuk mengingat sikap teladan yang 

dilakukan oleh Rasulullah Saw. 

Selain itu  kali ini Kita akan 

memberikan tiga hal atau nasihat 

yang dapatKalian lakukan agar dapat 

tertahan emosi Kalian.  

1. Buatlah diri kita agar bisa 

Rileks 

Saat emosi 

kita benar-

benar nyaris 

tak terkendali, 

maka hal yang 

paling pertama 

dilakukan yaitu membuat diri kalian 

agar bisa rileks. Caranya yaitu dengan 

Tarik nafas yang panjang dan 

tahanlah nafas sejenak, pejamkan 

mata dan tutup mata beberapa detik. 

Gunakanlah waktu yang beberapa 

detik itu untuk menahan emosi 

kalian. Bayangkanlah bahwa 

karena emosi segala hal yang 

telah kita rangkai atau buat bisa 

hancur atau pecah seperti gelas, 

bila gelas sudah pecah maka 

sekuat apapun lem yang kalian 

pergunakan untuk merekatkan gelas 

tersebut maka meskipun gelas itu bisa 

menempel tapi gelas tersebut tidak 

akan bisa kembali seperti semula. 

2. Takutlah akan dikucilkan 

Jika membuat diri kalian rileks 

masih belum bisa untuk menahan 

emosi bahkan mengendalikan diri 

kalian pun belum bisa. Maka 

pikirkanlah akibat yang ditimbulkan. 

Salah satu akibat yang bisa 

ditimbulkan, yaitu dikucilkan. 

Dikucilkan itu merupakan hal yang 

paling menyedihkan karena saat 

dikucilkan semua orang menjauhi kita 

dan kita merasa seperti orang yang 

tidak punya siapa-siapa . 

3. Istigfar  

Apakah dengan istigfar itu bisa 

menahan emosi kalian? Jelaslah bisa 

karena istigfar itu selain bisa 

menahan emosi kalian juga 

dapatmendekatkan diri kalian kepada 

Sang Pencipta. 

 Nah itu tadi mengenai 

beberapa cara yang dapatkamu 

lakukan untuk bisa menahan emosi 

kalian dan juga mengendalikan diri 

kalian. Silahkan dicoba ya sobat. 

Karena 

mengendalikan 

diri merupakan 

hal yang wajib 

atau harus 

dimiliki oleh 

seseorang. 

Karena jika kalian bisa 

mengendalikan diri maka hidup 

kalian akan damai, tenang dan tanpa 

musuh. Dengan kalian bisa 

mengendalikan diri kalian maka 

segala emosi pun bisa kalian hadapi 

tanpa adanya amarah dan segala 

tindakan yang anarkis. Selamat 

Mencoba … Anita Nur R XII A 3 
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Percayalah bahwa Allah  

menghargai usaha kita. Keberhasilan 

tidak datang pada orang yang malas 

berjuang dan gampang menyerah. 

TunjukKan kualitas iman kita melalui 

ketekunan kita dalam berjuang! Tetap 

semangat! 

Sobat, kita harus 

selalu yakin pada setiap 

impian kita. Apapun 

yang kalian impikan 

saat ini, ingin menjadi 

apa nantinya itu akan 

berdampak pada masa 

tua kita sendiri. 

Usahakan 

semakssimal 

mungkin kerja keras 

kita dalam meraih 

keberhasilan dalam hidup 

ini. Kita tidak ingin kan bila 

“masa tuaku hancur sudah”?? 

Pada kali ini mari kita belajar 

dari kisah orang-orang sukses agar 

menambah semangat kita dalam 

menjemput kesuksesan masa depan 

kita. 

Jika kalian pernah tahu minuman 

7up, kalian mesti tahu juga 

bagaimana kisah dibalik nama 7up 

tersebut. Merk soft drink rasa jeruk 

nipis ini terbilang cukup populer di 

penjuru dunia. Dibalik ketenaran 

merk 7up rupanya ada kisah yang 

sangat menarik untuk kita pelajari 

tentang arti "pantang menyerah". 

Awal mulanya perusahaan ini 

mengambil nama 3up sebagai merek 

sodanya. Namun sayangnya, usaha ini 

gagal. Kemudian si pendiri kembali 

memperjuangkan bisnisnya dan 

mengganti namanya dengan 4up. 

Malangnya, produk ini pun bernasib 

sama dengan sebelumnya. 

Selanjutnya dia berusaha 

bangkit lagi dan mengganti 

lagi namanya menjadi 5up. 

gagal lagi. Kecintaanya pada 

soda membuatnya tak 

menyerah dan berusaha lagi 

dengan nama baru 6up. 

Produk ini pun gagal dan dia 

pun menyerah. 

 Beberapa tahun 

kemudian, orang lain 

muncul dan membuat soda 

dengan nama 7up dan mendapat 

sukses besar! mungkin kita tidak tahu 

kapan usaha kita akan membuahkan 

hasil, tapi suatu saat nanti pastilah 

waktu itu akan tiba. 

Justru karena kita ga tahu kapan 

waktu keberhasilan kita, maka jangan 

pernah kita menghentikan usaha kita 

dan memutuskan untuk menyerah.3up 

gagal, buatlah 4up! 4up gagal, dirikan 

5up! bahkan meski harus muncul 6up, 

7up, 8up, atau 100up sekalipun, 

jangan pernah berhenti sampai jerih 

payah kita membuahkan hasil. 
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By: Vita XII IPS 

 
 

 
Guru!  Guru adalah kata yang sudah 

familiar dalam dunia pendidikan. Guru 
merupakan salah satu sosok penebar inspirasi 
untuk kemajuan pendidikan  bagi generasi 
penerus masa depan. Inspirasi dalam diri siswa 
dapat muncul dari kata-kata penyemangat yang 
disampaikan guru saat kegiatan belajar 
mengajar. 

25 November merupakan 
salah satu Hari Besar 
Nasional, karena pada tanggal 
tersebut kita peringati sebagai 
hari guru. Sudah selayaknya 
kita sebagai generasi penerus 
bangsa mengucapkan terima 
kasih terhadap seorang 
pahlawan yang telah 
memberikan keteladanan dan 
membekali ilmu pengetahuan 
yang bermanfaat untuk 

kelangsungan pendidikan di masa akan 
datang. Namun hal tersebut berbalik arah 
dengan pemikiran para pelajar yang hanya 
menganggap bahwa hal yang disampaikan 
guru hanya sebagai kicauan yang tak 
penting untuk kelangsungan hidup sehari 
– hari mereka. Mereka menganggap yang 
terpenting untuk bergaul dan eksis di 
Madrasah  sudah terpenuhi tanpa bantuan 
seorang guru, malahan guru dianggap 

salah satu penghambat siswa untuk tampil 
bergaul eksis di Madrasah.  

Guru adalah sosok teladan yang selalu 
mengingatkan setiap perilaku siswa yang 
menyeleweng dari peraturan tata tertib 
Madrasah. Saat kegiatan belajar mengajar guru 
selalu memberikan pengetahuan secara detail 
mengenai ilmu yang dimilikinya, bahkan tak 
jarang juga memberikan ilustrasi dari media 
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internet untuk menunjang proses pembelajaran. 
Disamping itu guru juga mengajarkan 
pendidikan karakter bagi siswanya melalui 
perilaku siswa yang menyeleweng dari 
tata tertib dengan 
memperbaiki 
watak 
siswa 
tersebut. 

Namun 
dibalik sisi 
positif dari 
watak guru 
tersebut, tak 
jarang guru 
memiliki sifat 
keras dalam 
mendidik para 
siswa. Guru tersebut menuntut 
para siswanya mengerjakan soal dengan benar 
sampai membuat para siswa ketakutan. Padahal 
sebelumnya tidak diberi pengarahan dan 
contoh. Ada juga guru yang hanya memberikan 
penjelasan dengan bercerita tanpa disertai 
alasan dan pengarahan yang jelas.Bahkan ada 
juga guru yang menerapkan prinsip denda 
terhadap setiap siswa yang mengerjakan soal 
salah. Denda tersebut bahkan tidak hanya 
untuk menjawab soal yang salah, tetapi untuk 
siswa yang tidak tertib. Denda tersebut cukup 
memberatkan para siswa karena belum mencari 
pendapatan sendiri. 

Guruku, tumpuan sumber ilmuku, sumber 
penyejuk bagiku.Engkau memang benar – 

benar sebagai embun penyejuk bagiku. Jadilah 
idolaku dengan kebijakan hatimu dalam 

menyikapi semua perilaku dan tindakanku. 
Aku haus kasih sayangmu, kata manis dan 

senyuman setiap 
masuk kelasku. 
Semoga engkau 

selalu dalam 
rahmat dan 

naungan 
Illahi 
Robbi.  

SELAMAT 
HARI GURU, BERKARYA, DAN 

TERUS MAJU 
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Karikatur 
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By : Rosya XII Agama 

 
 

 

Maksudnya? 
Gini lho… Kita 
sebagai remaja, 
harus banyak positif dalam hal-hal yang 
mengarah pada keberhasilan. Bukan 
mengarah pada hal-hal yang negatif ya? 
Di zaman sekarang pergaulan remaja 
kurang bisa terkontrol, apalagi 
kurangnya pengawasan dari orang tua 
masing-masing. Hal tersebut semakin 
menambah banyak angka positif lainnya. 
Apa ya, yang dimaksud positif dari judul 
di atas?. 

Masa Remaja merupakan masa 
yang sangat penting. Karena  pada usia 
ini, segala tindakan yang dilakukan oleh 
remaja, sangatlah berpengaruh pada 
masa depannya.  Apa jadinya jika masa 
ini diisi oleh tindakan-tindakan yang 
negatif ? tentu sangatlah berdampak 
negatif  pada masa depan remaja itu 
sendiri. Seperti halnya yang terjadi 
disebuah  Madrasah. Sebagian siswa 
telah melampaui batas dalam bergaul, 

contohnya berduaan, berpegangan 
tangan, ciuman dianggap hal biasa dan 

akhirnya terjadilah hal yang tidak 
diinginkan. Saat ini kehamilan 
diluar nikah, tampaknya juga sudah 

menjadi hal yang biasa terjadi. 
Bahkan ketika kita mendengarnya, 
sudah bukan menjadi berita yang 

mengagetkan lagi. Bukankah sangat 
memalukan? Madrasah yang berbasis 
Islami yang setiap harinya siswa dicekoki 
pengetahuan islami  pun, juga terkena 
imbasnya. Bagaimana dengan Madrasah 
yang tidak berlebel Islam, na’udzubillah 
 Kehamilan dikalangan pelajar, 
merupakan salah satu bukti rusaknya 
moral dan akhlak para remaja saat ini. 
Kurangnya kasih sayang dan didikan 
orang tua, serta kurang ketatnya 
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pengawasan guru terhadap murid-
muridnya, mampu menjadi faktor 
penyebab terjadinya permasalahan 
tersebut. Namun disamping itu, tentu 
saja faktor utama terjadinya masalah ini 
datangnya dari si pelajar itu sendiri. 
Pendeknya pemikiran pelajar tersebut 
dalam memutuskan suatu tindakan, 
mampu menjadi faktor utamanya. 
Namun, jika itu telah terjadi, siapakah 
yang mendapat dampak dari segala 
perbuatan pelaku ? Tentu saja keluarga, 
Madrasah, juga akan mendapatkan 
sorotan dari masyarakat, nama baik 
keluarga serta Madrasah menjadi 
tercemar.  
 Madrasah sangat 
berperan dalam hal tersebut, 
supaya kasus kehamilan diluar 
nikah yang menimpa pelajar, 
mampu terminimalisir. Akhir-
akhir ini, di Madrasah ada 
mengiadakan tes kehamilan. Ini 
merupakan salah satu tindakan 
untuk  meminimalisir perilaku siswa 
yang dianggap telah melampaui 
batas. Memang dengan adanya tes 
kehamilan, siswa harus berpikir dua kali 
untuk melakukan tindakan pelanggaran 
tersebut. Namun, akan menjadi percuma 
apabila tes kehamilan hanya dilakukan 
jika telah ada berita mengenai siswa 
yang hamil diluar nikah. Terkadang 
hanya dilakukan dalam jeda waktu yang 
lama. Seperti satu tahun sekali. 
Hendaknya, guru mau menyempatkan 
waktu dan menyisihkan tenaganya untuk 

melakukan test kehamilan minimal 1 
bulan sekali pada siswa-siswanya secara 
menyeluruh. Ataupun melakukan 
tindakan lain Untuk menghindari 
terjadinya hamil diluar nikah pada 
pelajar, serta terciptanya para pelajar 
yang berkualitas dalam segi fisik, otak 
serta akhlaknya. 
Namun solusi tersebut bukan harga 
mati. Saya yakin pihak Madrasah pasti 
memiliki kebijakan jitu untuk 

menindaklanjuti 
permasalahan ini dan mampu 

mengangkat martabat dan prestasi 
Madrasah.Saya yakin Madrasah mampu 
menciptakan generasi pelajar yang 
berkualitas dalam segi ilmu pengatahuan 
dan akhlakul kharimah.Apalagi 
Madrasah ini berbasis Islam, tentu nilai – 
nilai agama dikedepankan. 
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Patuh dalam hal apa sih? Ya 
kita sebagai siswa- siswi 
Madrasah, pastinya punya 
kewajiban untuk mematuhi 
tata tertib Madrasah, iya kan? 
Tata tertib Madrasah sendiri, bertujuan 
untuk menertibkan kita dalam segala hal 
yang ada di Madrasah ini. Bukan hanya itu 
saja, tata tertib Madrasah juga melatih 
kita untuk disiplin dan menjadikan kita 
sebagai siswa yang mempunyai karakter 
dan kepribadian yang baik. Untuk lebih 
jelasnya mari kita baca esai  di bawah ini. 

Tata tertib Madrasah adalah uraian beberapa 
aturan tertulis yang berkaitan dengan masalah 
penertiban tingkah laku para siswa serta aturan-

aturan lainnya.Berbicara masalah tata tertib, tidak 
jauh dari masalah pelaksanaan tata tertib itu 
sendiri. Tata tertib di MAN Karanganyar banyak 
yang mengatakan bahwa pelaksanaanya 
masih kurang, dan kesadaran akan 
pentingnya melaksanakan tata tertib 
masih sangat minim. Berbagai cara sudah 
dilakukan untuk pelaksanaan tata tertib 
Madrasah, seperti memajang tata tertib 
dikelas dan catatan buku peraturan dari 
Madrasah. Para siswa hanya memandang 

tata tertib 
tersebut dan 

buku 
peraturan 

hanya 
digunakan 

dalam hal 
tertentu. 

Faktor inilah 
yang menjadi 
catatan utama 
yang harus 
ditangani oleh 

kesiswaan. 
Selain itu, 

terbukti banyak 

Melanggar aturan akan mebahayakan diri dan orang lain 
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siswa yang menggunakan sepatu tidak 
hitam, membawa hp, persoalan rambut, 
kerapian dan kelengkapan atribut juga 
terabaikan. 

Pihak Madrasah sudah membuat 
aturan untuk siswa laki-laki tidak boleh 
menggunakan celana dengan model 
pensil, sedangkan perempuan diharuskan 
memakai baju seragam minimal 10 cm 
dari atas lutut.Beberapa siswa juga ada 
yang mengatakan bahwa sanksi tersebut 
kurang tegas. Tentunya ini akan 
mengurangi kepercayaan orang luar 
terhadap Madrasah kita yang seharusnya 
menjadi contoh bagi Madrasah-
Madrasah lainnya. 

Pihak Madrasah dan guru-guru 
seharusnya bekerjasama dalam 
menemukan cara yang efektif untuk 
menerapkan tata tertib dengan baik, 

ketegasan dan konsisten dalam menjalankan 
tata tertib di Madrasah. Jika pihak kesiswaan 
saja yang mengontrol masalah tersebut 
dengan jumlah siswa yang lebih dari 
seribu adalah masalah yang mustahil. 
Oleh karena itu, upaya tersebut harus 
dioptimalkan dengan baik. Maka secara 
tidak langsung akan memberi dampak 
positif pada proses belajar mengajar, 
serta akan berdampak pada pencitraan 
nama baik Madrasah kita, sekaligus 
memperbaiki image yang buruk menjadi 
lebih baik dan lebih mengedepankan 
kedisiplinan. 

Kegemaran main Ponsel, hanya membuang 

waktu yang seharusnya untuk belajar 

Bolos sekolah bukan hanya merugikan diri 
namun juga orang tua, dan masa depan 
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ENGLISH CORNER 

 

 
 

 

.www.geschool.net, 

GCM  ednovation  school, is a 

social  networking  website  based  

edication. www.geschool.net  friendship  feature  

provides  the ability to incorporate a variety of other 

social networking  so it deserves to be a good social media students, 

theacher, alumni, parents and general public. Virtues of online learning 

is the availability  of  a complete and FREE (Gebook, Getop, Getrol and 

Getube) that can be accessed by the user anytime, anywhere over 

their social activities. In particular, www.geschool.net  also build 

community with in the school both academically and social interaction. 

And www.geschool.net  ready to become a social networking layer that 

is used throughout the community, and become a one-stop website for 

Indonesians studying students. 
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Complete and Comprehensive 

Learning  

Learning content in full 

www.geschool.net  SD s/d  SMA 

and equal, constantly update and 

run by teachers who are experts 

in their field. In Gebook, users 

can learn the subject matter that 

has been designed is easy to 

understand, complete with a 

variety of exercises. Getop is a 

matter of thousands of packages 

complete with innovative 

modelofs and their discussion 

tryout. Getrol, tryout Concurrent 

students across Indonesia, the 

ability of  a test and the results 

were immediate rank shortly 

after the test. Getube, a 

collection of thousands of video 

lesson are provided  to facilitate 

self-learning users. All these  

featureshave been equipped by 

and chat room discussion so they 

can learn together and certainly. 

ALLAVAIBLEE  FOR FEE. 

  

A Tribute to Awakening 

Indonesia 

www.geschool.net  born out 

of a desire to promote the 

development of education in 

Indonesia by leveranging 

information technology so rapidly. 

A study of evolution that brought 

a new paradigm in education that 

allows students, teacher, parents 

and schools to keep quality plus 

innovative. Not only there, the 

learning cost can be reduce to 

the lowest level/ FREE  even got 

a reward  teachers and schools 

get revenue from  every school 

learning activities. All that, GCM 

ednovation built in a spirit  and 

determination: “Indonesia  

spawned  a  new  generation  of  

Intelligent  and  Independent” . 

So, visit and enjoy for learning 

fun English.( OASE )  
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MEROSOTNYA NILAI AKIDAH REMAJA 
DI INDONESIA 

 
A. Latar Belakang  

Kebudayaaan islam yang sekarang mengalami peradaban islam modern telah 
merasuk pada setiap muda mudi islam. Pemuda semakin hebat dalam kecanggihan 
dunia, namun mereka mulai meninggalkan syariat agama(islam) sendiri. Pemuda 
mengabaikan hukum hukum islam yang sesungguhnya,dan mulai mengikuti hidup 
gemerlap dunia barat. 

Bahkan pemuda dengan bangganya memamerkan budaya barat yang tidak pantas 
untuk dilakukan. Seperti gaya berpakaian/ busana,model rambut, merokok, miras, 
merayakan valentine day hingga perzinaan. Wabah ini sangat sering ditemukan 
dikalangan remaja. Untuk itu kami ingin merubah pola pikir remaja Indonesia agar kritis 
menghadapi kejamnya budaya barat,yang tidak hanya dalam segi pendidikan tapi juga 
nilai moral/ aqidah remaja.  

 
B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana kondisi remaja Indonesia dalam segi akidah? 
2. Mengapa remaja Indonesia mengalami perubahan nilai moral akidah? 
3. Bagaimana cara membentengi nilai akidah remaja Indonesia ??   

C.Tujuan Penulisan  
 Tujuan penulisan makalah kami adalah agar remaja Indonesia mengatahui apa saja 
dampak positif maupun negatif dari budaya barat. Serta agar menciptakan remaja yang 
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memiliki nilai nilai akidah/moral sehingga remaja dapat semakin aktif dan produktif 
dalam lingkungan maupun ibadah. 
1. Kondisi remaja Indonesia dalam segi akidah  

Kondisi moral/akidah bangsa Indonesia saat ini sudah mulai menghawatirkan. 
Banyak para remaja kita yang sebenarnya berfungsi sebagai tiang bangsa sudah mulai 
melupakan pentingnya moral, mereka sudah mulai rusak. Mereka sudah mulai 
melupakan nilai,norma,dan etika. Kerusakan moral bangsa Indonesia bukan semata 
mata salah pemerintah yang terlihat tidak memerdulikan masalah itu. Seolah olah 
pemerintah hanya berfokus dalam menaikan mutu pendidikan melalui parbaikan 
perbaikan standar nilai tidak melihat bagaimana kondisi moral remaja Indonesia. 

Karena sesungguhnya tidak hanya intelektual saja yang harus dikembangkan namun 
moral/akidah  juga harus ikut dikembangkan. Instansi sekolah seakan akan hanya 
sebagai suatu hiasan saja, tidak ada sesuatu yang dihasilkan dari sekolah yang 
seharusnya sekolah juga turut serta dalam membentuk moral-moral remaja penerus 
bangsa. 
2. Remaja Indonesia Mengalami Perubahan Nilai Moral Akidah  

Belakangan ini banyak 
sekali budaya barat yang 
masuk ke Indonesia tak jarang 
itu menimbulkan banyak 
masalah yang dapat 
berdampak positif maupun 
negatif, diantaranya: 

*Dampak Positif : 
Dengan adanya kemajuan 
dalam bidang teknologi dan 
peralatan hidup yang 
mendukung sehingga 
adapat mengembangkan 
usahanya dengan lebih baik 
lagi. 

*Dampak  Negatif : 
Dapat menghilangkan kebudayaan asli Indonesia, serta dapat terjadi proses 
perubahan sosial di daerah yang dapat mengakibatkan permusuhan antar suku 
sehingga rasa persatuan dan kesatuan bangsa menjadi goyah.  

a. Pengaruh Eksternal  

Lemhanya akidah menyebabkan mudah 

terpengaruh hal negatif 
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 Serangan yang dilancarkan melalui cara ini meliputi semua strategi yang 
diterapkan oleh musuh-musuh islam secara keseluruhan. Sasaranya adalah merusak 
masyarakat islam dari waktu ke waktu, diantaranya : 
 Strategi Kaum Yahudi dan Primason  
 Strategi Kaum Imperialis  
 Strategi Kaum Komunis dan Aliran Materialisme  

b. Pengaruh Media 
 Bukan rahasia lagi bahwa 
dunia pers dan media massa saat ini 
memainkan peranan penting dalam 
membangun opini ditengah 
masyarakat. Andai kata tayangan 
yang disiarkan adalah program-
program yang positif,hal itu ibarat 
pohon yang baik berakar 
kuat,berdahan rindang, dan buahnya 
melimpah tuah untuk di konsumsi. 
Namun jika program yang di 
tayangkan adalah acara yang negatif, 
hal itu ibarat pohon layu yang 
tumbuh diatas tanah tandus.  

Sayangnya, hampir seluruh media di negara islam ikut andil menyebarkan opini 
negatif yang merusak moral masyarakat. Padahal tidak bisa dipungkiri bahwa akidah 
merupakan fondasi tatanan masyarakat. Sangat jelas bahwa media barat yang kapitalis 
dan media timur yang komunis sosialis telah memberikan pengaruh luar biasa terhadap 
sistem pemberitaan dan komunikasi di dunia islam.  
 
d. Pengaruh Faktor Konstitusional  

Kaum Zionis menyusupkan serangan melalui perundang-undangan yang sangat 
membahayakan karena memiliki pengaruh atas nama hukum dan konstitusi.Atas nama 
undang-undang perbuatan mesum, perjudian, mabuk-mabukkan. Selain itu 
perdagangan seks dan minuman keras, pergaulan bebas, dunia pers yang menyebarkan 
beberapa informasi, pemikiran,wacana dan opini sesuka hati tanpa mengindahkan nilai 
etika.  
 
3.  Membentengi nilai akidah para remaja Indonesia 
 Sebagai remaja islam sudah sepastinya kita melaksanakan atau menjunjung 
nilai moral atau akidah islam. Karena moral merupakan etika atau penerapan dalam 
keseharian remaja dalam dunia sosial. 

Tawuran sebagaian dari dampak merosotnya akidah 
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Untuk mengurangi dampak buruk dari budaya asing yang mencoba merusak moral 
remaja Indonesia, penting bagi kita untuk membentengi diri, diantaranya: 

a. Ikut dalam komunitas atau kelompok islami yang dapat  menuntun kita pada 
kesibukan yang baik. 

b. Mengikuti beberapa pengajian islami, untuk mendorong remaja semakin kokoh 
dalam akidah. 

c. Merubah gaya hidup foya-foya atau berlebihan dengan  melakukan amalan-
amalan yang positif. 

d. Terus mendekatkan diri pada Tuhan, agar dapat memilih aktivitas yang 
bermanfaat. 

Kesimpulan  
 Bangsa Indonesia adalah salah satu negara yang mayoritas penduduknya umat 
islam, dengan memiliki syariat islam yang harus ditegakkan. Namun saat ini remaja 
Indonesia semakin terpuruk dengan adanya beberapa pengaruh buruk dari budaya 
asing yang berlomba-lomba ingin merusak moral remaja bangsa.  
 
Saran  

Negara yang baik adalah negara yang 
pemudanya maju, berkarya dan mampu 
menjadi penerus bangsa. Pemuda memang 
diharapkan untuk dapat maju, berkembang, 
berperan aktif dan produktif dalam 
menciptakan suatu pembangunan.  Maka dari 
itu moral bangsa harus diperbaiki guna 
menciptakan generasi-generasi yang baik, 
bermartabat, dan memiliki kesungguhan dalam 
beribadah.  
Daftar Pustaka 
http://ms.wikipedia.org/wiki/moral  
http://massofa.wordpress.com/2008/11/17/pengartian-etika-moral-dan-etiket/  
http://herman just-forum.net/t182-pengertian-etika-jenis-jenis-etika 
http://bunkslamet.wordpress.com/2011/05/16/pengertian etika/  
http://blog.tp.ac.id/faktor-faktor-penyebab-timbulnya-perilaku-menyimpang-pada-
remaja  
http://bhupalaka.files.wordpress.com/.../tugas-makalah-etika-dan-moral-tia 
 Nashih Ulwan,Abdullah.2005 .Moralitas Kaula Muda Islam di Titik 

Nadir,Yogyakarta:Darussalam. 
  

Ketekunan ibadah menjadi solusi 
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DISIPLIN KUNCI 

SUKSESKU 
 

Doni adalah saudara kembar Dodi, akan tetapi 
mereka berdua memiliki kebiasaan yang berbeda. Karena 
ketekunan mereka berbeda, sekolah merekapun juga 
berbeda. Doni telah dua kali pindah sekolah, dia 
sering bolos dan tidak fokus saat belajar di kelas. 
Berbeda dengan Dodi, Dodi memiliki banyak teman 
dan sangat disiplin waktu, Dodi mengerjakan tugas 
sekolah tepat pada waktunya dan aktif berorganisasi, meski orang tua Dodi 
terkadang khawatir, tapi Dodi menyakinkan orangtuanya bahwa Dodi dapat 
bertanggungjawab meski dia harus jeli dalam membagi waktu antara sekolah 
dan organisasinya. Akhirnya, Dodi berhasil meraih sukses terbukti dari wisuda 
sarjana S1-nya dilaksanakan tepat waktu, sedangkan Doni masih belum dapat 
menyelesaikan studinya bahkan skripsinya masih belum kelar dan dia terancam 
drop out dari kampusnya. 

Berdasarkan kisah nyata di atas, bagaimana pendapat kalian ? 

Sikap disiplin harus ditanamkan 
sejak dini, mulai dari kita masih kecil. 
Disiplin sangat berpengaruh bagi 
keberhasilan kita di masa datang. Orang 
sukses adalah orang yang selalu disiplin. 
Untuk kualitas hidup yang lebih baik dan 
tertata maka perilaku disiplin harus 
ditanamkan, disiplin dalam hal apapun, 
salah satunya yaitu disiplin dalam hal 
waktu. Bahkan kita sering mendengar 

Drs. Choirul Anwar, M.Pd. 
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pepatah bahwa time is money (waktu adalah uang), seberharganya waktu 
sampai disamakan dengan uang. 

Sebagai pelajar, 
disiplin waktu sangat 
diperlukan, karena itu 
merupakan kunci 
keberhasilan kita. 
Seperti tokoh Dodi 
dalam cerita di atas, 
dengan ketekunan dan 
keteraturan Dodi dalam 
membagi waktu, dia 
berhasil menyelesaikan 

studi S1 nya tepat waktu, 
berbeda dengan Doni yang tergolong malas, sehingga bisa dikatakan bahwa 
Dodi telah sukses dalam disiplin waktu. 

Disiplin waktu berarti kita ikut menghargai waktu dan tidak main-main 
dengan waktu, kita harus sadar bahwa hidup kita di dunia ini singkat sekali. 
Setidaknya ada 4 manfaat disiplin waktu yang akan kita peroleh jika kita 
menjalankannya yaitu : 

1. Kita dapat mengatur segala kegiatan kita dengan lebih baik 
2. Kita menjadi lebih terorganisasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan kita 
3. Kita tidak harus selalu diingatkan kapan kita harus melakukan kegiatan kita 
4. Melatih inisiatif dan disiplin diri. 

Nah, itu tadi beberapa manfaat tentang disiplin. Semoga bermanfaat dan sukses 
selalu dalam membagi waktu... Disiphline is key for our success.... 
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Tiga tahun menempuh 
bangku Belajar 

Madrasah, sebentar lagi 
berlalu. Ya, karena 

sebentar lagi kita 
menghadapi yang 
namanya Ujian 
Nasional. Tak terasa 

ya teman, sudah siap 
untuk menghadapi UN ? 

harus siap dong, kita mulai 
menyiapkannya sekarang. Bingung 

gimana caranya biar siapngadepin UN?. 
Dibawah ini ada  tips lho biar kita gak pesimis 

ngadepin UN. 
Berikut sedikit Tips Menghadapi Ujian Nasional : 
1. Persiapan  Awal yang Matang 
Bawalah semua alat tulis yang kamu butuhkan, seeperti pensil, pulpen, 
kalkulator, kamus, jam (tangan), penghapus, tip ex, penggaris, dan lain-
lainnya. Perlengkapan ini akan membantu untuk gtetap konsentrasi selama 
mengerjakan ujian.  
2. Tetap Tenang dan Percaya diri 
Yakinkan pada diri kamu bahwa kamu sudah siap sedia dan akan 
mengerjakan ujian dengan baik. Karena percaya diri merupakan poin 
penting dari salah satu kesiapan dalam ujian nasional. Tanpa adanya 
kepercayaan diri terkadang otak kita bisa blank hilang konsentrasi. Caranya 
bisa dengan duduk yang tenang, santai, rileks.  
3. Baca, Cermati lalu pahami baru mengerjakan soal 
Tips menghadapi Ujian Nasional yang  ini snagat penting, luangkan 10% dari 
keseluruhan waktu ujian untuk membaca soal-soal ujian secara mendalam 
tandai kata-kata kunci dan putuskan beberapa waktu yang diperlukan untuk 

T
i
p

s
 



 

52 Al Falah Edisi II 2015 

  

menjawab masing-masing soal. Rencanakan untuk mengerjakan soal yang 
mudah dulu, baru soal yang tersulit. Ketika kamu membaca soal-soal, catat 
juga ide-ide yang muncul yang akan digunakan sebagai jawaban. 
 
4. Hati-hati dalam Mengisi lembar jawab komputer (LJK) 
Dalam mengisi lembar jawab komputer (LJK) sebaiknya hati-hati, jangan 
sampai basah, terlipat dan selalu menjaga LJK dari minyak, jika hal ini tejadi 

yang ditakutkan adalah mesin scanner 
tidak dapat mendeteksi jawaban anda. 
Tentunya hal ini sangat fatal. 
 
5. Sisihkan 10% waktumu untuk 

memeriksa ulang jawaban 
Periksa jawabanmu, hindari keinginan 

untuk segera meninggalkan kelas segera 
setelah kamu menjawab semua soal-soal 
ujian. Periksa lagi bahwa kamu telah 

menyelesaikan semua pertanyaan. Baca ulang 
jawabanmu untuk memeriksa ejaan, struktur  

bahasa, dan tanda baca. Untuk jawaban 
matematika, periksa bila ada kecerobohan 

(misalnya salah meletakkan desimal). Bandingkan 
jawaban matematikamu yang sebenarnya dengan penghitungan ringka 

s.   
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Mungil bodinya Namun Besar Prestasinya 

Satu lagi 
prestasi diraih 
oleh Madrasah 
Aliyah Negeri 

karanganyar. 
Kali ini juara 1 
Madrasah Singer 
tingkat Nasional 
dalam ajang 
AKSIOMA. Adalah 

Gilang Permana 
Putra siswa kelas XI 

MIA yang mampu menorehkan prestasi 
tersebut. Malam Grand final dilaksanakan di kota 
Palmbang pertenahan bulan September 2015 
lalu.  

Perjalanan Gilang Permana Putra 
meraih prestasi dimulai dari seleksi 
tingkat Madrasah, dan akhirnya maju ke 
Tingkat Kabupaten dan meraih juara 1 
Kabupaten. Dengan  kemenangan di 
tingkat kabupaten, Gilang berhak melaju 
ke tingkat Provinsi yang dilaksanakan di 
Asrama haji Donohudan.  

Kesuksesan MAN Karanganyar melalui 
suara emas Gilang terus berlanjut. Dengan 
lagu wajib “Insya Allah” dan lagu pilihan 
“Alhamdulillah”, Gilang berhak 
menyandang juara 1 Provinsi Jawa 
Tengah. Dengan kemengan ini, remaja 
tampan bertubuh mungil ini melaju ke Tingkat 
Nasional yang diselenggaraan di Palembang. 

Suara emas Gilang kembali berhasil 
membius penonton dan tim juri tingkat Nasional. 
Didampingi mentor sekaligus guru Seni 

Budaya MAN Karanganyar, Gilang 
melantunkan lagu wajib dan lagu pilihan 
dengan penuh penghayatan dan koreo 
yang ciamik. Dengan balutan jaz karya 
designer terkenal Gilang tampil lebih 
percaya diri. 

Di malam grand fianal, tim juri setelah 
memperhatikan menimbang dan menilai akhirnya 
menetapkan bahwa juara 1 Madrasah singer 
adalah…… GILANG PERMANA PUTRA asal Jawa 
Tengah, tepatnya siswa Madraah Aliyah Negeri 
Karanganyar. 

Kesuksesan Gilang tak lepas dari 
polesan tangan dingin ibu Nining Yuliani, 
S.Pd., pelatih sekaligus gurunya di 
Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar. 
Sepak terjang Nining Yuliani di bidang seni 
sudah tak diragukan lagi. PNS mutasi dari 
Sumatera ini selain berperan penting 
dalam keberhasilan Gilang, ia berhasil 
melatih anak didik untuk tampil di tingkat 
Madrasah muapun Kabupaten dibidang 
seni, baik seni suara, seni tari ataupun seni 
yang lain. Dalam setiap kesempatan penampilan 
siswa selalu mendapat apresiasi 
dari pejabat Kabupaten yang 
menyaksikannya.  

Selamat Jawa Tengah.. 
Selamat MAN Karanganyar… 
Selamat Gilang…. Jadilah 
seniman muslim sejati. 
Bawa jati jiri.. jangan lupa diri 
. selalu ingat dan ibadah 
pada illahi rabbi. 

Berita 

Penampilan Gilang 
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Tahun 2015 merupakan salah satu  tahun yang penuh 
dengan prestasi bagi MAN Karanganyar.  segudang 
prestasi diraih di tahun ini di berbagai bidang, baik akademik maupun non 
akdemik. Setelah beberapa saat yang lalu meraih juara 1 Nasional Madrasah 
Singer di Aksioma, kini meraih juara 3 festival band piala Mangkunegara I.  

Green Soul Group Band MAN karnganyar yang dilatih Mr. Qomarudin itu 
menampilkan lagu wajib dan lagu pilihan. Personil band kali ini terdiri dari Vokal 
: Gilang Aji Permana XI A2, Dramer : Kuncoro XI S3, Ritme : Anang XI S3, Melodi : 
Pandu XI S3, Bas : Rudi XII A4, 
Keyboard : Fajarisma XII S1. 

Fasitival dalam rangka 
memperingati  hari taman Hutan 
Raya GPAA Mangkunegoro I 
dilaksanakan di Plataran Candi 
Sukuh Ngargoyoso Karanganyar. 
Lomba Band Pelajar yang 
diselenggarakan oleh 
Mangkunegaran ini diikuti oleh 18 

Green Soul dalam festifal Mangkunagoro 

Bersama Pelatih dan Tim Kesiswaan 
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group band se-eks karesidenan Surakarta. Tercatat ada SMAN 6 Surakarta, 
SMAN 1 Karanganyar, SMAN 2 Karanganyar SMK N 1 Karanganyar dan seluruh 
SMA/SMK /MA di Kabupaten Karanganyar.  

Dengan gaya yang khas group band MAN Karanganyar tampil dengan 
penuh semangat dan percaya diri. Mereka tidak silau dengan group band lain 
yang bagus-bagus, bahkan beberapa kontestan SMA lain memang membuka 
kelas jurusan seni musik.  

MAN Karanganyar memperoleh nomor undian 6. Nomor yang baik, karena 
mereka bisa menjajaki group band yang lain. Disaksikan oleh Waka Kesiswaan 
Drs. H. Muh. Zuhri serta crew kesiswaan yang lain (Budi WK, S.Pd. Drs. Sujarwo, 
Kusrini, S.Pd. Fauzan Ahmadi, S.Pd. serta Nining Y, S.Pd.) mereka tampil 
memukau.  

Kurang lebih 
Jam 13.00 juri 
mengumumkan hasil 
penilaian. Semua 
jantung yang hadir 
berdegub kencang. 
Hati berdebar, bibir 
berkomat-kamit 
membaca do’a, dan 
fikiran tidak karuan. 
Menang .. kalah.. 
menang … kalah 
…SEMOGA MENANG. 
Dan akhirnya … juri 
mengumumkan.. 
“keputusan juri tidak bisa diganggu gugat… setelah menyaksikan, menilai 
menimbang akhirnya memutuskan… JUARA 3 ADALAH… GROUP Banda Green 
Souuuul… dari  Madrasah Aliyah Negeri KARANGANYAR…..” semua bertepuk 
tangan. Alhamdulillah… ucap mereka, mereka pun melakukan sujud syukur. 
Walaupun belum meraih juara satu mereka cukup puas karena mampu 
mengalahkan  group band yang lain. 
  

Peyerahan Piala ke Madrasah 
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By : Maryam 
 

 

 

 
 

Aku mendesah panjang, nafasku 

mulai tak teratur. Panasnya matahari 

menambah kacau suasana hatiku. 

Jalanan sepi membentang kedepan hanya 

langit kelabu yang menemani langkahku. 

Dari belakang seorang gadis berpakaian 

nyentrik melewatiku. Sesekali tangannya 

mengibas-ngibas kesamping. Parfumnya 

yang menyengak masuk kehidungku 

merangsang sistem sarafku. Aku 

mendongak keatas. Mataku menerobos 

beradu dengan cahaya matahari. 

Lensaku mulai menciut, tak ingin 

terlalu banyak cahaya yang 

masuk kemataku.“ Langit biruku, 

kapan aku bisa  melihatmu? Hari 

ini langit begitu muram. Apakah 

alam telah murka?” batinku. Biji 

mataku yang bulat seperti buah 

ceri bergetar-getar, sayu dan 

terpejam. Aku tak bisa 

menahannya, bukan karena 

silaunya matahari. Mataku 

memanas, perlahan tapi pasti 

butiran air mengalir membentuk anak 

sungai dipipiku. Semakin mataku 

terpejam ingatan itu semakin jelas 

terlihat. 

“Kenapa kau membohongiku?” 

kata Anna dengan suara serak. “kenapa 

kau lari kepadanya? Kenapa kau tak lari 

kepada Allah? Kenapa kau rindu 

kepadanya? Kenapa kau tak rindu 

kepada  Allah?” bertubi-tubi pertanyaan 

menghujam diriku. Aku hanya bisa 

membisu dalam 

genggamannya. Tatapan 

matanya yang teduh 

memaksaku untuk 

menjawab pertanyaanya. 

Nafasnya yang panjang 

beradu dengan nafasku. 

Cengkraman tangannya 

memudar. Ia tahu aku tak 

akan menjawab. Dia 

memelukku, 

menguatkanku tapi 

sayang, hatiku seperti 
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batu. Aku sendiri tak tau apa yang terjadi 

padaku. Tapi raut wajahnya terlihat 

kecewa terhadapku. Tanganya bergetar. 

Anna meninggalkanku, isak tangisnya 

pecah, memenuhi rongga telingaku. Aku 

masih mematung, menatap punggungnya 

yang mulai menjauh. 

“Anna maafkanaku..” lirihku tanpa 

kusadari. Namun sayang ia telah hilang 

ditelan jejeran tembok kuno. Hanya 

desiran angin yang sekarang 

menemaniku. 

Semuanya berjalan cepat. Ego 

lebih menguasaiku. Kupilih untuk 

pulang sendiri agar aku bisa meredam 

gejolak batinku, meski sedikit berhasil 

tapi tak bisa dipungkiri bahwa aku 

begitu malu. Malu pada diriku, malu 

akan masa laluku, malu akan 

kesalahanku. Perasaan malu itu kini 

telah mengepungku. 

“Aku sudah memperingatkanmu 

untuk melupakannya.” Terdengar suara 

yang tak asing bagiku. Aku membalikan 

tubuhku. Tanpa kusadari Iza sudah 

berada di sampingku. Nafasnya 

terengah-engah. Seperti baru dikejar 

segerombolan preman, mungkin ia 

berusaha menyusul langkahku. 

“Kau tidak tau apa yang 

kupikirkan.”jawabku dingin. 

“Aku juga mendengar perkataan 

Anna. Aku paham akan maksudnya.” 

“Apa kau tadi menguping?” 

potongku dengan nada terkejut. Kali ini 

tanganku mencengkram. 

“Ti-dak.. aku tidak menguping.. 

aku tidak sengaja lewat dan mendengar 

perkataan Anna. Matanya basah saat 

keluar kelas tadi. Aku sungguh tidak tau 

apa yang terjadi antara kamu dan Anna.” 

Jawab Iza dengan terbata-bata. Aku tak 

peduli dan berusaha tidak mendengar 

perkataannya. Apapun yang Iza katakan 

adalah omong kosong bagiku. Kami 

sibuk dengan pikiran masing-masing. 

 “Fina, apa yang kau inginkan?” 

tanpa disadari pertanyaan itu keluar dari 

mulut Iza. Aku terkejut, tapi 

kusembunyikan perasaan itu. 

“Urusanku adalah urusanku, 

urusanmu adalah urusanmu”. Jawabku 

ketus, suaraku mulai meninggi. Aku 

paling tidak suka jika diatur oleh orang 

lain. 

“Kenapa kau seperti ini? Kau tahu, 

sejak kau pindah di MAN kau begitu 

polosnya, dunia tunduk di depanmu tapi 

kau berpaling darinya. Kau dan Anna 

begitu istimewa disekolah. Kalian adalah 

panutan kami.” Kata Iza 

“Cukup!! jangan ceramahi aku” 

bentakku 

“Finna..kau adalah muslimah, 

begitu murahkah dirimu sampai kau mau 

disentuh oleh laki-laki?” sahut Iza. Aku 
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benar-benar terpukul oleh perkataanya. 

Tapi sayang ego masih menguasaiku. 

“Kubilang cukup!! Kau sama saja 

dengan Anna. Seperti speaker berjalan, 

sukanya menceramahi orang. Dan ingat! 

Jangan kaitkan namaku dengan Anna”. 

“Bukankah dulu kau bilang kalau 

teman yang baik adalah teman yang 

selalu dan banyk menasehati kita, bukan 

yang membuat tertawa setiap hari”. 

“Anna pasti sangat sok. Ia merasa 

bodoh. Bertahun-tahun ia tak tau apa-

apa. Kau yang didepannya selalu manis. 

Persahabatan kalian sangat disayangkan” 

perkataan Iza begitu 

pelan, tapi sayang 

telingaku sangat tajam. 

Hatiku meledak-ledak 

“Berapa kali 

kukatakan padamu 

jangan urusi aku” teriaku 

tertahan. Aku berusaha 

menahan emosi. 

“Semua orang 

menginginkan kamu yang terbaik..” 

“Bagaimana bisa yang terbaik, sedang 

perkataan mereka menusukku!” 

potongku tajam 

“Kau yang salah dalam memandang. 

Apa kau tak tau kenapa teman teman tak 

mengatakannya kepada Anna? Mereka 

tak ingin menyakitimu juga menyakiti 

Anna.Takingin Anna merasa dikhianati 

dan meninggalkanmu. Kami tak ingin 

kalian berpisah. Bukankah kau sendiri 

yang bilang kalau kau bahagia berada di 

dekat Anna? Tapi kenapa kau 

menusuknya dari belakang?”suara iza 

bergetar, sekilas ada kilau titik yang 

nyaris jatuh dilengkung lentiknya. 

“Jangan sebut nama Anna didepanku 

lagi. Sudah cukup kau memvonisku. 

Aku ingin sendiri, pergilah jangan 

bersamaku” hatiku benar-benar tertutup. 

Aku tak sadar apa yang baru saja 

kukatakan.  Yang kulihat hanya wajah 

kaget Iza dan linangan air mata 

dipipinya. Ia membalikan badan. 

“Mengapa kau belum mengerti juga? 

Bukankah ayahmu akan datang hari ini 

untuk menghadiri kelulusanmu besok? 

Apa kau tak tahu buronan sungguh 

berbahaya jika 

disini..”bisik Iza penuh 

ketegasan. Ia pun berlari 

meninggalkan debu 

jalanan. Aku tercekat. 

Gemetar menjalar di 

tubuhku. Jantungku 

terasa berhenti sesaat. 

Kata terakhirnya begitu 

menusukku, tercokol 

dalam batinku. Hatiku berteriak. Tanpa 

peduli dengan panasnya matahari, aku 

pun berlari menembus lelah. Hanya satu 

yang ada dalam pikiranku, aku harus 

dirumah. Lalu lalang jalanan tak 

memperlambat langkahku. Aku tak mau 

menunggu angkot. Kuputuskan untuk 

lewat sawah. Mengambil jalan pintas. 

Aku masih berlari. Beberapa kali ranting 

pepohonan menggores lenganku. Darah 

segar merembes di bajuku. Aku tak 

peduli. Aku menangis. Segala memori 

yang kubendung tumpah ruah. Kakek 

bilang ayah pergi jauh. Mengembara ke 
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pulau-pulau. Menyelamatkan ibu dan 

aku agar tak celaka karena ulahnya. Tapi 

aku tak mau tahu.Aku terus merengek 

pada ibu agar ayah hadir dihari 

kelulusanku. Dan minggu lalu ibu 

mengatakan kalau ayah akan pulang hari 

ini. Semuanya begitu cepat. Hariku 

sangat melelahkan. Anna, Iza, Ayah. 

Mengapa harus sekarang? Tiga 

kilometer sudah aku berlari. Buku yang 

kugenggam banyak yang hilang, jatuh 

entah kemana. Aku berhenti sejenak, 

menghela nafas panjang. Berharap 

seluruh beban luruh bersama hembusan 

nafas. Rumah tua itu sudah didepan 

mataku. Suara pancuran terdengar jelas 

ditelingaku. Gemerisik daun melengkapi 

nyanyian senja. Tanganku gemetar, 

memberikan gaya dorongan pada 

gerbang berkarat,. Decitan panjang 

keluar dari sela-sela roda yang 

menumpunya. Dengan 

bismillah aku masuk. 

Langkahku terdengar 

jelas, mengisi setiap 

sudut halaman yang sepi. 

Pikiranku penuh dengan 

banyak pertanyaan dan 

kekhawatiran.”Allah 

tenangkan hamba” batinku. Dengan 

nafas panjang aku membuka pintu 

depan. Kuucapkan salam. Tak ada yang 

menyahut. Aku memandangi diriku 

didepan kaca jendela, menyisakan 

bayangan  yang kabur karena bendungan 

air di pelupuk mataku. Hutf..dunia ini 

begitu fana. Orang-orang berlomba-

lomba memperebutkannya. Hanya 

segelintir orang yang berpaling darinya. 

Salah atunya adalah Anna. Walau tangis 

dan lelah membersamainya, tapi nikmat 

dan ketenangannya tak habis-habis. 

Senyumnya menenggelamkan mentari. 

Aku iri. Betapa naifnya aku ini. Seperti 

sampah yang tak terjamah. Sungguh rugi 

diriku, melepas mutiara di lautan dalam, 

teman yang selalu mengajak pada Allah. 

Memang benar perkataan Ibu, semakin 

baik seseorang maka ia akan semakin 

mudah terlepas dan dilepas oleh orang 

lain. Aku mendesah panjang, sayup-

sayup terdengar langkah mendekat. 

Tubuhku gemetar. Aku ingin terpejam. 

Tapi sistem sarafku seperti membeku. 

Sesosok laki-laki berdiri di belakangku, 

ia tersenyum. Ada gurat lelah 

diwajahnya. Aku tak jelas melihatnya. 

Kakiku terpaku bagai 

pasak bumi. Aku 

menelan ludah. Ada 

warna merah dibagian 

dadanya. Laki-laki itu 

semakin mendekat,  ia 

berbisik. Disusul suara 

lutut menumbuk lantai. 

Dunia gelap. Suara itu masih terdengar 

jelas, menembus alam bawah sadarku. 

Fabiayyiaalaai robbikuma tukadzdziban. 

Maka nikmat tuhan kamu yang manakah 

yang kamu dustakan? 

 

Teruntukteman-taman yang kusayang 
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Wujudkan MAN Karanganyar sebagai Primadona   

 

Hallo teman-teman kali ini kita 

mendapatkan kesempatan untuk 

mewawancarai Bapak Pramono S.Pd M.Pd 

atau yang lebih   akrab dipanggil pak Pram. 

Beliau adalah  sosok guru MAN Karanganyar 

yang memiliki integritas tinggi dan mampu 

menginspirasi kita semua.   

Anak ke-4 dari 4 saudara ini lahir dari 

keluarga sederhana di Sleman kota 

Yogyakarta pada tanggal 28 September 

1973.  Banyak sekali pengalaman hidup yang 

dapat kita tiru . Prestasinya  berawal  sejak 

beliau duduk di bangku  SMP sejak saat itulah 

beliau menemukan jati dirinya.   Beliau mulai 

focus  terhadap semua hal yang dapat 

mendatangkan prestasi  mulai dari mengubah  

metode belajarnya dan pola hidupnya. Maka 

tak heran  beliau berhasil mengejar 

ketertinggalan materi  

Dari usaha yang telah di lakukan ternyata 

membuahkan hasil, kelas 8 beliau mendapat 

peringkat 7 paralel dari 280 siswa. Dari SMP 

inilah titik awal prestasi beliau . Ini dibuktikan 

dengan beberapa prestasi yang diraihnya 

ketika beliau melanjutkan pendidikannya ke 

STM N Sleman. Beberapa prestasi yang  

diraihnya selama pendidikan di STM  seperti  

juara 1 Cerdas Cermat Agama antar SMA 

/SMK tingkat kabupaten, juara 1 Lomba 

Cerdas Cermat P4 

(PPKN) antar  

SMA/SMK  

tingkat 

Kabupaten, juara 1 Lomba Cerdas/Cermat 

antar STM tingkat Provinsi Jogja.  Bukan 

hanya menjadi siswa yang berprestasi 

beliaupun aktif dalam berbagai kegiatan di 

sekolah seperti tergabung dalam 

ekstrakulikuler pencak silat , sebagai sekertaris 

Osis STM N Sleman dan juga menjadi 

anggota pemuda Agrowisata desa Banjar 

Kerto. Kemandiriannya, ketekunannya dan 

prestasinya mengantarkan beliau menjadi 

mahasiswa  IKIP Yogyakarta. Semua itu tidak 

menjadikan beliau sombong tapi justru beliau 

anggap sebagai tantangan untuk meraih 

prestasi yang lebih tinggi lagi. Alhasil di 

semester 3 akhirnya beliau mendapatkan 

beasiswa PPA (Peningkatan Prestasi 

Akademik) yakni beasiswa yang 

diperuntukkan khusus untuk mahasiswa 
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berprestasi . Hal ini tentunya menjadikan 

orang tua beliau  bangga, betapa tidak selain 

memiliki anak yang mandiri, tekun dan ulet 

beliau juga  berprestasi  apalagi setelah beliau 

lulus kuliah dan memperoleh gelar sarjana 

dengan nilai IPK tertinggi di Fakultas Teknik. 

Setelah lolos seleksi pegawai negeri dan 

ditempatkan di lingkungan Departemen 

Agama tepatnya di MAN Karanganyar pada 

program ketrampilan, mulailah beliau 

beradaptasi dan mempelajari  lingkungan 

dengan mengajar Keterampilan Las. Sebagai 

guru yang berlatar belakang sarjana teknik 

beliau terpanggil untuk mengembangkan 

Program Keterampilan MAN Karanganyar. 

Dalam Perjalanannya atas Usaha Dari Kepala 

Mardasah kala itu (Drs. H. Badaruddin, 

M.Ag) Program Keterampilan MAN 

Karanganyar semakin maju  dan Pramono, 

S.Pd. kemudian ditunjuk sebagai Waka 

Keterampilan MAN 

Karanganyar. Salah satu 

gebrakannya dengan 

mengadakan lobi ke beberapa 

instansi terkait dan akhirnya 

pada tahun 2000 MAN 

Karanganyar mendapat 

bantuan gedung dan alat 

sederhana dari 

pemerintahan. Gedung  

bantuan tersebut 

adalah gedung 

Keterampilan Mebel 

dan Las. Tahun 2001 hingga 2003 MAN 

Program Keterampilan mulai di soroti dan 

diperhitungkan pemerintah yang akhirnya 

mendapat bantuan dana dari pemerintah 

sekitar 250 juta.  

Pada tahun 2004 MAN Karanganyar 

mendapatkan tawaran untuk kerja sama 

Kemenag dengan Diknas untuk membuka 

SMK dengan syarat harus lolos presentasi di 

Jawa Tengah. Dari 29 presentasi dan MA se-

Jawa Tengah ternyata hanya 7 yang lolos dan 

MAN termasuk salah satu dari ketujuh peserta 

yang lolos. Akhirnya MAN  mendirikan SMK 

MAN Karanganyar. Dari awal mula 

berdirinya SMK MAN Karanganyar, 

melahirkan angkatan pertama yang berhasil 

mengukir sejarah. Siswa SMK MAN 

Karanganyar dapat menjuarai keterampilan 

untuk SMK dan tak di sangka sampai 

mengalahkan SMK N 2 Karanganyar yang  

notabene menjadi induk dari SMK MAN 

Karanganyar.  Pada tahun kedua SMK 

MAN Karanganyar berhasil menjadi Juara 

Olimpiade Matematika Tk Kabupaten dan 

menjadi wakil dari Karanganyar untuk 

Maju ke Provinsi Jawa Tengah. Dan 

lulusan pertama ada yang dikirimkan 

menjadi tenaga kerja ke Jepang melalui 

jalur JIEC (kerjasama antar Indonesia 

Jepang). Sampai sekarang masih bekerja 

sama dengan Jepang dan pernah dimintai 

tenaga kerja sebanyak 30 orang namu 

hanya bisa mengirimkan 8-10 anak. 
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Di tahun 2009 Bapak dari dua orang anak 

menjadi ketua Litbang (Penelitian dan 

Pengembangan Madrasah). Atas arahan 

Kepala Madrasah, bersama Ibu Dra.Lanjar 

Utami,MPd dan Wakil Kepala Madrasah 

yang lain serta dukungan dari dewan guru, 

beliau menggagas kelas Unggulan, 

keterampilan, kelas Agama dan kelas reguler 

MAN Karanganyar.  

Kelas unggulan di 

bentuk dengan tujuan 

agar melahirkan 

ilmuwan yang 

beragama. Kelas 

keterampilan  

dibentuk agar menjadi 

teknokrat muslim 

yang berkualitas dan 

berdedikasi tinggi. Jurusan Keterampilan yang 

ada sekarang ada Mebelair/Arsitektur, Las 

listrik dan Gas, Tata Busana, Otomotif, 

Pemesinan serta Multimedia. 

Karena kecintaannya kepada madrasah 

beliau mempunyai gagasan untuk planning ke 

depan beliau mendesain pesantren 

keterampilan, asrama, perluas tanah, koperasi 

sekolah dan mendirikan unit usaha Madrasah 

disetiap Kecamatan. Namun untuk mencapai 

keberhasilan dan kemajuan Madrasah namun  

dengan catatan: kemajuan madrasah tidak 

lepas dari keikhlasan guru dalam 

mengembangkannya.  

Kini, dengan Program 

Keterampilan yang mantab, 

MAN Karangnyar semakin 

menjadi Promadona masyarakat. Penerimaan 

Murid Baru Tahun Pelajaran 2015/2016 

membludak,  sebanyak 1063 dari SMP/MTs 

mendaftar di MAN Karanganyar, padahal 

kapasitas hanya mencukupi untuk 508 siswa.  

Renungan yang beliau sampaikan  

diharapkan menjadi semangat beliau dalam 

beraktivitas yakni pertama “hidup kita ini 

masih banyak kemalasan daripada  kebaikan 

kita, banyak istirahat daripada bekerja dan lisan 

kita lebih banyak untuk menggunjing orang 

lain daripada untuk berdzikir”.Kedua beliau 

berpegang pada sabda nabi : bekerjalah kamu 

seakan-akan kamu hidup selama-lamanya dan 

beribadahlah kamu seolah-olah kamu akan 

mati besok. (Nurhayati Eka Saputri XII IPA 1) 
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Karanganyar, dalam rangka hari 
Guru, PGRI Kabupaten Karanganyar 
selenggarakan turnamen Tenis Meja 
bagi anggota PGRI. Seluruh instansi 
pendidikan di Kabupaten Karanganyar 
ikut serta dalam turnamen terebut. 
Kantor Dinas Dikpora, Kabupaten, UPT 
seluruh kecamatan, termasuk Kantor 
Kemenag Kabupaten. MAN Karanganyar 
dalam hal ini mewakili Kantor Kemenag 
Kab Karanganyar tampil sangat memukau. 
Anggota Team terdiri dari Drs. Rudi 

Harjono, M.Pd., Dra. Endang 
Wahyudiwati, Dra. Sri Surani, Muh. 
Syaifudin Zuhri, SE., MM. 

Di babak penyisihan team tenis MAN 
Karanganyar walau bertemu lawan yang 
kuat namun mampu melumat habis 
lawan-lawannya, hingga akhirnya maju ke 
babak final. Dibabak final, atlet MAN yang 
sudah berumur ini mampu mengalahkan 
lawan tangguhnya. Dengan perjuangan 

yang sangat melelahkan akhirnya 
mampu menundukkan lawannya 
dan akhirnya…. yes.  MAN 
Karanganyar raih juara 1. 
MAN Karanganyar berhak atas 
piala tetap dan sejumlah uang 
pembinaan. Selamat untuk MAN 

Karanganyar.. selamat untuk para pemain 
… dan selamat hari Guru… semoga guru 
Indonesia mampu membawa insan yang 
cerdas, terampil, berakhlak mulia 
bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa 
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