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PRESTASI MENGALIR  

KARENA KERJA KERAS 

DAN TEKUN 

Baihaqi Jayaputera, siswa 

kelahiran Bekasi 6 Agustus 2001 

ini sekarang duduk di kelas 9 

Ibnu Batutah. Siswa yang sangat 

percaya diri ini awalnya adalah 

seorang anak yang sangat 

cengeng. Dia banyak belajar 

dan mencari pengalaman, 

mulai dari mengikuti kegiatan 

yang ada di sekolah. Seperti 

karate, pramuka, dakwah dan 

yang lainnya. Satu yang paling 

dia senangi yaitu, kegiatan 

keagamaan yang dia dapat 

dari ayahnya. Menurutnya 

peran keluarga dan sahabat 

sangatlah penting dalam 

perubahan dirinya. Banyak yang 

dia dapat dari Ayahnya tentang 

bagaimana caranya 

menghadapi ketakutan diri 

sendiri, cara menghadapi 

banyak orang, dan cara untuk 

mengontrol emosi. Satu prinsip 

yang dia pegang sampai 

sekarang ini, “Selalu kerjakan 

apa yang menurut kalian baik 

dan berfikir tiga langkah apa 

yang ingin kalian lakukan”. Siswa 

yang senang dengan mie 

goreng ini juga mempunyai 

banyak prestasi, diantaranya; 

Juara I LKBB se-Kota Bekasi, 

Juara I Kyokushin se-

JABODETABEK, Peserta Pocil se-

Kota Bekasi, Juara I Danton 

Terbaik 2015. //Red. 

 

“Orang  

hebat tidak  

pernah ter- 

pengaruh situasi atau 

keadaan, apa yang 

harus kita lakukan, 

maka lakukanlah. 

Jangan pernah melihat 

ke samping atau 

kebelakang.” Itu pesan dari ayahku”, 

Juara I LKBB Kota Bekasi  

 
Juara I Kyokushin Jabodetabek 

 
Pocil Kota Bekasi  

 
Juara I Danton Terbaik 2015 
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DISIPLIN,  MEMBAWA KEBAHAGIAAN 

Mr. Ahmad Fauzi Murikh, 
S.Pd.I, atau biasa dipanggil Mr. 
Afau ini adalah pengajar Seni 
Budaya, Bahasa Arab, dan 
Kewirausahaan.  Pria kelahiran 
Bekasi, 8 April 1987 ini bisa 
dibilang multi talent. Selain 
menggarap tiga bidang studi 
tersebut, Mr. Afau juga 
berperan penting di SMPI 
Mentari Indonesia, beliau 
menjabat sebagai Wakil Kepala 
Sekolah Bidang Kesiswaan. 
Lulusan Fakultas Tarbiyah, 
Sekolah Tinggi Agama Islam  

(STAI) Sholahudin Al Ayyubi Jakarta enam tahun yang lalu ini memiliki cara yang cukup 

menyenangkan dalam berinteraksi dengan para muridnya. Salah satunya dengan 

menggunakan Brain Games, hal itu sangat disenangi oleh para muridnya. Pria yang lulus 

tahu 2011 ini sudah mengajar selama selama lima tahun di Sekolah Mentari Indonesia. Di 

Sekolah Mentari Indonesia Mr. Afau sudah mendapatkan banyak penghargaan, salah 

satunya yang paling berkesan adalah Guru Berprestasi Sekolah Islam Mentari Indonesia 

2014, sebagai hasil prestasinya Mr. Afau berkesempatan untuk berangkat umroh. Selain itu 

pecinta soto ayam ini juga mendapatkan prestasi dalam bidang Keagamaan, yaitu Juara II 

MTQ tingkat Kota Bekasi, Juara I Pidato IKRA Pusat, dan Juara II Lomba Tahfidz se-Dewan 

Masjid At-taqwa dan masih banyak prestasi yang diraihnya.//Red 

Guru Berprestasi YMIJ 

2014 

 

Juara II MTQ 2010 

 

Juara I Pidato 2009 

 

Juara II Tahfidz 2008 
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Perkenalkan nama pendidik yang satu 

ini, Bhayu Sulistiawan S.Pd.I. dilahirkan  di 

Bekasi tanggal 6 Agustus 1986. Pendidikan ia 

selesai di Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. Pengabdian guru yang sudah lama 

ini sekarang menjadi kepala sekolah, bermula 

dari tahun 2010 sampai sekarang. Peran yang 

diberikan di SMPI Mentari Indonesia sudah 

banyak   sekali,   diawali  dari  perannya    dalam  

pembangunan dan pendirian yayasan mentari ini. Ia juga berperan penting untuk meningkatkan 

kualitas guru-guru yang berada di Sekolah Islam Mentari Indonesia.  

Selain menjadi kepala sekolah,  bapak yang sering dipanggil Abu Abbad ini, juga sudah lama menjadi 

bloger hingga saat ini. Dengan hobi yang suka sekali menulis, sampai saat ini ia  mengembangkan hobinya 

dengan menulis dan memberikan informasi di blog miliknya. Dengan menjadi kepala sekolah, juga bisa 

memberikan informasi untuk pendidikan yang ada dan bisa memberikan motivasi juga ke guru guru yang 

lainnya. Dengan ilmu bloger yang dimilki juga bisa mengisi waktu luang dan kesibukan, agar tidak terlalu banyak 

pikiran yang dapat membuat perkerjaan terganggu.  

Pesan untuk guru “jangan pernah berhenti untuk belajar dan mengajar “. Karena kehidupan kita 

semakin lama teknologi semakin canggih dan kita juga bisa mencari sebanyak banyaknya ilmu untuk di 

ajarkan”.  

Pesan pesan untuk murid “jangan hanya belajar ilmu di kelas tetapi belajar juga di eskul dan di 

keorganisasian, karena dengan begitu kita bisa gunakan ilmu kita untuk di masa depan kita”//Red. 

  

 

Juara I Lomba Menulis 

Blog Guru Acer Guraru 

2012 
 

Guru Berprestasi YMIJ 

2013 
 

Juara I Lomba Gender 

Award Kategori Kepsek 

PSGPA UHAMKA 2015 
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Thank you, teacher... 
You always taught us 

You teach us many things 
You teach us until we could 

You never give up 

Thank you, teacher... 

Kalimat tersebut yang selalu diucapkan 

oleh siswa-siswi di saat hari guru 

nasional. Tak terkecuali di Sekolah Islam 

Mentari Indonesia, pada hari Jum’at, 25 

Nopember 2016 menyelenggarakan 

upacara hari guru di lapangan SMP 

Islam Mentari Indonesia dipimpin oleh 

Ketua Yayasan yang dilanjutkan 

dengan ucapan terima kasih dari siswa-

siswi sekaligus mohon do’a restu untuk 

mereka agar kelak menjadi orang yang 

sukses dunia dan akhirat. 

 “Rasa haru dan tangis 

siswa pecah disaat 

pemberian bunga dan 

kejutan kue ulang 

tahun yang diberikan 

kepada guru”  

Para guru selalu mendoakan agar kelak dimasa mendatang kalian 

menjadi orang yang sukses, menjadi pemimpin yang beriman, ilmu dan 

akhlak mulya. Amiin 
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HARI Guru adalah hari untuk 
menunjukkan penghargaan terhadap 
guru, dan diperingati pada tanggal 
yang berbeda-beda di setiap negara. 
Di Indonesia sendiri peringatan Hari 
Guru Nasional jatuh pada tanggal 25 
November. Hari Guru Nasional 
bukan merupakan hari libur resmi, 
tetapi dirayakan dalam bentuk 
upacara peringatan di sekolah-
sekolah dan pemberian tanda jasa 
kepada guru, kepala sekolah, dan 
perangkat sekolah lainnya. 

Hari Guru Nasional diperingati 
bersamaan dengan perayaan ulang 
tahun Persatuan Guru Republik 
Indonesia (PGRI). Ini bermula 
dengan perjuangan para guru Tanah 
Air melalui Persatuan Guru Hindia 
Belanda (PGHB) pada 1912. 
Organisasi unitaristik ini 
beranggotakan para guru bantu, 
guru desa, kepala sekolah, dan 
pemilik sekolah.  

Umumnya mereka bertugas di Sekolah Desa dan Sekolah Rakyat Angka Dua. Di masa yang 

sama, berkembang juga organisasi guru dengan beragam latar belakang seperti keagamaan, 

kebangsaan, dan lainnya. 

Sekitar dua dekade kemudian Nama PGHB berubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). 

Penambahan kata “Indonesia” mengejutkan pemerintah Belanda. Pasalnya, kata tersebut 

mencerminkan semangat kebangsaan. 

Kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan mendorong para guru pribumi 

memperjuangkan persamaan hak dengan pihak Belanda. Secara bertahap, jabatan Kepala HIS 

(Hollandsch Inlandsche Schoo atau sekolah Belanda untuk bumiputera) mulai diambil alih orang 

Indonesia. Akhirnya, terbitlah cita-cita kesadaran bahwa perjuangan para guru Indonesia tak lagi 

tentang perbaikan nasib maupun kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, tetapi memuncak 

menjadi perjuangan nasional. 

Pemerintah Jepang melarang semua organisasi dan menutup semua sekolah dan membungkam PGI 

Pada masa tersebut. 

Barulah setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, PGI kembali menggeliat.Kongres 

Guru Indonesia digelar pada 24–25 November 1945 di Surakarta.Para peserta kongres sepakat 

menghapuskan semua organisasi dan kelompok guru berlatar belakang perbedaan tamatan, 

lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, dan suku. Inilah cikal bakal bersatunya 

guru-guru yang aktif mengajar, pensiunan yang aktif berjuang, dan pegawai pendidikan Republik 

Indonesia yang baru dibentuk. 

Mereka akhirnya meresmikan kelahiran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada 25 

November 1945. Dan sejak saat itu, pemerintah menetapkan hari lahir PGRI sebagai Hari Guru 

Nasional dan menjadikannya momentum penghormatan kepada para pahlawan tanpa tanda jasa di 

Tanah Air. http://malahayati.ac.id/?p=13070 
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ENJOY OUR 

TOGETHERNESS Penguin Family held Family 

gathering on Saturday, 

November 26th, 2016 at 

Taman Budaya, Sentul City. 

It is held by committee of 

KB/ TK Penguin Family. This 

event followed by all 

students and parents of 

Penguin and the 

foundation of Mentari 

Indonesia Jaya. The 

objective is to make 

our togetherness 

between teacher 

and parents is more 

tightly.  

There were two kinds of 

different games. For 

children,     they do the 

outbound and Parents, 

they got fun and 

interactive games, that 

held at the sametime. 

All children played games 

that need their 

bravery to finish 

the outbound,  

meanwhile Parents 

needed the strategy 

and cooperative 

in finishing the 

games.  

This event will hold every 

years and this is the first 

time of our family 

gathering.  

Hopefully, our next 

famgath will be better. 
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Happy Sport of 

KB/TK Penguin 

Family 

Every Wednesday, Penguin Family Islamic 

School hold a routine event names Sport. We 

do it at SMPI Mentari Indonesia. We do all 

kinds of sport from gym and other 

skills such as jumping, running, 

walking forward, walking 

backward, sliding down, 

throwing and catching the ball. 
We practice some movements to develop 

their gross motoric skills. It is important for 

them to make their body more healthier. Our 

teacher also do the same things. One of the 

objective is children know how do the sport 

well and make them love to do it.  
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Membentuk 

Entrepreneur 

Muda 

Entrepreneur day 

merupakan kegiatan yang 

paling dinanti oleh para 

siswa, di Semester satu ( 1 ) 

kegiatan tersebut sebanyak 

2 kali. Entepreneur  atau 

kewirausahaan merupakan 

salah satu keunggulan di 

SDIT Mentari Indonesia, 

karena masuk kedalam 

mata pelajaran sebagai 

muatan lokal. Kami sangat 

mengharapkan nantinya 

para siswa memiliki karakter 

jiwa kewirausahaan dengan 

mencontoh karakter dari 

Nabi Muhammad SAW dan 

para sahabatnya serta 

menjadi anak yang kreatif 

dan terampil. 

Kegiatan Entepreneur 

day bulan November 

memilih tema hasil kreasi 

anak . Setiap anak 

diberikan kebebasan untuk 

menentukan jenis barang 

yang akan dibuatnya yang 

nantinya akan dijual , serta 

di berikan kebebasan untuk 

memiliki bahan serta 

asesoris yang akan 

digunakan dalam membuat 

barang yang dijualnya. 

Kegiatan entrepre-

neur day ini dibimbing oleh 

guru bidang studi yang 

mengajar kewirausahaan 

yaitu Ms Siti Huzaimah, S.Pd. 

Ia sangat terampil sekali 

membantu para siswa untuk 

membuat produk yang 

dibuat oleh para siswa. 

Waktu untuk membuat 

produk saat jam 

kewirausahaan ataupun 

bisa dikerjakan di rumah 

dengan dibimbing oleh 

ayah dan bundanya 

Siswa yang mengikuti 

entrepreneur day ini 

adalah siswa kelas IV 

sampai kelas VI. Setiap 

kelas sudah ditentukan 

jadwal untul 

Entrepreneur day.  

Biasanya satu hari 

sebelum Entrepreneur day 

para siswa akan 

mempromosikan barang 

dagangannya yang akan 

di jualnya kepada semua 

kelas dengan harapan 

esok hari semua siswa 

tertarik dan membelinya. 

Di hari Entepreneur 

day semua barang 

dagangannya sudah siap 

dijual dengan dikemas 

yang sangat unik serta 

diberikan label harga dan 

merapihkan barang 

dagangannya dengan 

baik sehingga teman-

teman yang lainnya 

membeli.//Red. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTING CLASS 
Belajar Memahami 

dari Lingkungan  

 12     MENTARI  Desember 2016 

Pembelajaran bisa dilakukan 

dimana saja serta kapan saja. 

Sesuai dengan agenda sekolah, 

para siswa di SDIT Mentari 

Indonesia akan mengikuti 

Outing Class. Tujuannya 

adalah para siswa memahami 

atau belajar dari lingkungan 

yang akan dilihatnya sehingga 

nantinya memberikan 

pengalaman yang bermakna 

untuk para siswa. 

 

Untuk tujuan Outing Class ini ada 2 tempat 

tujuan, yaitu siswa kelas I-III dan V-VI 

adalah MC Donals Harapan Indah 

sedangkan untuk siswa kelas IV adalah 

Fiesta di Banten. 

Kegiatan yang dilakukan di MC Donals 

adalah melihat proses pembuatan burger, 

melihat tempat penyimpanan bahan baku 

ayam ataupun cara membuat chicken 

yang baik dan semuanya halal serta enak. 

Sedangkan untuk di Fiesta siswa diajak 

berkeliling pabrik, mengamati cara 

membuat nugget dan sosis. Dan ternyata 

nugget dan sosis itu tidak menggunakan 

pengawet makanan. 

Alhamdulillah, baik siswa yang ke MC 

Donals dan ke Fiesta merasa senang 

dengan membawa pengalaman yang luar 

biasa. Sehingga nantinya para siswa 

memiliki jiwa wirausaha. //Red. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATRA ILMI 2016 
LATIHAN MENTAL 

PEMIMPIN 
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Pesantren kilat atau kerap 

dibilang sanlat merupakan suatu 

kegiatan yang sangat positif untuk 

dilakukan dalam rangka membentuk 

karakter islami pada siswa di sekolah. 

Melalui kegiatan pesantren kilat pula 

dapat membina akhlakul karimah 

diantara para siswa, memperkenalkan 

kepada siswa untuk menjadikan masjid 

sebagai wadah mempersatukan umat 

serta memberikan pendidikan agama 

islam sejak dini kepada siswa untuk 

membentengi akhlak dan moralnya 

agar tidak terpengaruh pada budaya 

global yang negatif. 
 

SANLAT  
 MEMBENTUK 
 PRIBADI 
 

KAAFFAH 
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Kegiatan pesantren kilat harus 

dilakukan sejak dini dan akan terus 

digelorakan secara berkelanjutan karena 

menjadi suatu langkah pendidikan yang 

strategis bagi siswa, orang tua dan sekolah. 

Pesantren kilat dianggap sebagai suatu 

investasi di dunia maupun di akhirat bagi 

siswa, orang tua maupun guru.  

Bagi siswa, melalui kegiatan 

pesantren kilat maka siswa akan dituntut 

belajar sejak dini mempelajari agama islam 

seperti membaca dan menghafal            

surat-surat     Al Qur’an,     mengenal      dan 

 

memprakktekkan fiqih dan akhlak serta 

berdoa, dan lain-lain, yang berlangsung 

selama 24 jam. Bagi orang tua, melalui 

kegiatan pesantren kilat maka akan 

membantu mereka dalam mendidik 

anaknya,  

membentuk karakter yang islami, 

menjadikan anak-anak yang shalihiin  

dan shalihaat yang senantiasa 

mendoakan mereka. Bagi guru, melalui 

kegiatan pesantren kilat maka akan 

menjadi suatu kerja sosial (ibadah) yang 

akan mendapatkan balasan pahala 

dari Allah SWT jika dilandasi dengan 

penuh  keikhlasan. 

Kegiatan Pesantren Kilat 

dilaksanakan setiap 1 x 2 bulan, yang 

dikomandoi oleh orang Amir/Amiroh 

serta dibantu oleh beberapa rois/roisah. 

Kegiatan ini mengadopsi dari pesantren 

dengan maksud memberikan nilai 

kemandirian dan bekal, sekiranya nanti 

siswa/i kita melanjutkan ke Pondok 

Pesantren.//Red. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTING CLASS 

“TAPAK TILAS 

SEJARAH 

PERJALANAN 

BANGSA” 
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Pelajar SMP Islam Mentari Indonesia 

Menambah Koleksi Tropy 

Dikejuaraan SGM Jakarta 

Dalam rangka Open House Sekolah Global 

Mandiri (SGM) Jakarta menyelenggarakan 

beberapa perlombaan sebagai bagian dari 

program PPDB pada tanggal 1-4 

November 2016.  SMP Islam Mentari 

Indonesia mengikuti ajang kompetisi 

tersebut, dengan kategori lomba, 

diantaranya : 

1. Lomba Singing Kategori A 
(Siswa) 

2. Lomba Singing Kategori B 
(Guru) 

3. Lomba Brain Battle 
4. Lomba Potography 

dengan tema “Human 
Activity” 

5. Lomba Film Dokumenter 
dengan tema 
“Kehidupan Sehari-hari 
Jakarta” 

 

Dari lima cabang lomba yang 

diperlombakan, Siswa-siswi 

SMP Islam Mentari Indonesia 

berhasil meraih tiga cabang 

lomba, diantaranya : 

1. Juara I “Best 
Research” dalam 
Lomba Film 
Dokumenter. 

2. Juara II Lomba 
Potography  

3. Lima Besar untuk 
lomba Brain Battle 

 
Dengan prestasi yang telah diraihnya mereka 

menerima tropy, sertifikat dan uang 

pembinaan, mereka juga menerima ucapan 

selamat dari Kepala Sekolah dan para guru. 

Semoga prestasi yang diraih menjadi 

penyemangat bagi dirinya dan generasi-

genarasi penerus SMP Islam Mentari Indonesia 

untuk terus berprestasi baik di bidang 

akademik maupun di bidang lainnya.//Red. 

 

Tasya VII  Ibnu Sina  Fathur IX Ibnu Batutah Asrul IX Ibnu Batutah 

Juara I Best Research 

Eka VIII Ibnu Rusyd 

Juara II Fotografi 
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SEKOLAH RELAWAN 

SIAP, CEPAT, TANGGAP 

18      MENTARI  Desember 2016  

Siap..Cepat...Tanggap !! kata 

itulah yang pertama keluar 

dari mulut kak pemandu untuk 

memberikan rangsangan 

kepada siswa  SMP Islam 

Mentari Indonesia.  

Terlihat siswa sangat antusias 

ketika pamandu memulai 

materi tentang tersedak 

(kelolodan) yang dimodelkan 

oleh siswa. Materi yang 

diberikan adalah : 

 Hati-hati Kesengat Listrik 

 Penanganan Luka Bakar 

 Penanganan Pertama 

Tersedak untuk Anak dan 

Dewasa 

 Penanganan Pertama 

Gigitan Ular Berbisa 

 Pengenalan Gempa Bumi 

(Siaga Gempa) 

 Tabung gas Terbakar 

 Kebakaran 

SIKAP MENTAL GAWAT 

DARURAT 

 Tetap tenang 

 Jangan panik 

 Tenangkan si korban 

 Segera hubungi dokter 

 Tangani secara cepat 

dan tepat 

 Lakukan dengan cara 

yang aman 

Kegiatan yang dilaksanakan 

pada hari Selasa, 23 Nop 2016 

pukul 14.30 ini mengundang 

banyak mata yang melihat, 

diantaranya orang tua murid 

yang menjemput anak-

anaknya. Pasalnya penting 

sekali, sebagai pengetahuan 

siswa-siswi, guru dan orang 

tua yang berhubungan 

langsung dengan benda atau 

hal yang terjadi di sekitar kita.  

Yang menegangkan ketika 

tabung gas 3 kg dinyalahkan 

langsung dan memadamkan 

api, rasa takut dan panik ada 

pada diri pengunjung.//Red 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANGAT 

KEBANGSAAN 

HUTRI KE 71 

Tujuh puluh tahun Indonesia 

merdeka merupakan rahmat yang tak 

ternilai harganya dari Allah SWT yang 

maha kuasa. Dengan kemampuan yang 

kita miliki, Indonesia menapak di jalan 

yang telah dibangun oleh founding 

fathers bangsa kita, untuk mewujudkan 

sebuah negara yang berdaulat, mandiri, 

dan berkepribadiayaan gotong royong.   

Marilah kita ayunkan langkah bersama 

untuk berkerja secara nyata meneruskan 

pembangunan.  

 Hanya melalui kerja nyata, cita-cita mulia bangsa kita sebagaimana ditegaskan 

dalam pembukaan UUD 1945  dapat mewujudkan yakdi dapat berdiri kokoh sebagai 

bangsa yang berdaulat. Kesadaran akan hal inilah yang mendasari perancangan 

gerakan nasional “Indonesia kerja nyata “ dalam memperingati hari ulang tahun 

kemerdekaan republic Indonesia yang ke 71. 

Inovasi merupakan sebuah proses yang antara lain ditentukan oleh tingkat 

kebesaran riset dan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi memegang peranan penting 

mempersiapkan putera-putri bangsa, generasi penesrus, menjadi inovator. Sementara 

itu, intitusi riset memegang peranan penting untuk memberikan kesempatan kepada 

putera-puteri bangsa melakukan karya cipta inovatif. Peneliti dan inovator yang 

produktif masih sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia. //Red. 
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Pro Kasih 

Peduli Pada 

lingkungan 

“Meningkatkan kualitas air 

sungai secara bertahap 

bersama warga Setia Asih 

yang dilewati DAS yang 

dilakukan bersama 

dengan warga Sekolah” 

  

 

Upaya untuk melestarikan kali 

   Tidak membuang limbah rumah tangga ke sungai  4 

   Membersihkan sungai 1 x 2 bulan  5 

  Melestarikan pohon dan melakukan penghijauan  dari 
hulu    ke hilir sungai  

1 

   Tidak buang air besar di sungai  2 

   Tidak membuang sampah ke sungai  3 

   Membuat TPS di pinggir aliran sungai  6 

Prokasih ini adalah memberikan edukasi kepada 

masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan 

sehingga kualitas air sesuai dengan 

peruntukannya dan upaya untuk menjaga 

kelestarian dan kealamiannya. 

Tujuannya untuk  meningkatkan kualitas air sungai 

secara bertahap, kedua yaitu untuk meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat melalui 

pemahaman hidup bersihdan sehat.  Sasaran atau 

peserta kegiatan ini ditujukan untuk warga Tanah 

Tinggi Desa Setia Asih yang dilwati aliran sungai 

yang dilakukan bersamaan dengan warga Sekolah. 

Alhamdulillah setelah acara selesai, terlihat  air 

begitu cepat mengalir menandakan tanpa 

hambatan dan halangan. Pinggiran sungai tertata 

rapi. Mudah-mudahan terus terjaga sungainya.  

  

 

Tapi, sedikit sekali masyarakat yang terlibat dalam 

melaksanakan kegiatan kali bersih. Padahal, kalau 

mereka menyadari dan faham terhadap kegiatan ini 

maka mereka akan membantu membersihkan kali, 

sekurang-kurangnya tidak membuang sampah dan 

limbah di kali.  

Tindah lanjutnya adalah memberikan informasi dan 

penyuluhan kepada masyarakat secara menyeluruh 

dari tingkat Kadus, RW, RT dan lapisan masyarakat 

terkecil, bahwa betapa pentingnya kegiatan 

membersihkan dan menjaga kali tetap bersih.  
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Tujuan Pro Kasih 

 

2. Alhamdulillah masyarakat turut ikut andil di 
dalamnya. Terlihat di wilayah selatan sebagian 
warga membantu membersihkan sampah di kali. 

3. Masyarakat membawa alat kebersilan masing-
masing. 

Sebaliknya, ada beberapa penghambat, diantaranya : 
1. Mobil angkut sampah mogok, mendadak mesin mati. 

Hal ini mengakibatkan penumpukan sampah yang 
berlebihan. 

2. Kurangnya antusias warga sebelah utara yang 
terlibat. Terlihat mereka hanya menonyon dan 
menyaksikan guru yang sedang membersihkan 
sampah di kali.  

3. Dll.  

 

 Dari hasil pengamatan kami dan 
beberapa rekan kerja memberikan komentar 
saat berlangsungnya kegiatan Kali Bersih.  

1. Seluruh karyawan YMIJ 90% hadir dan 
membawa alat-alat kebersihan masing-
masing terjun langsung dalam kali 
bersih.  
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GURU 

TERHEBAT 

Jumlah Guru di 

Indonesia, Siapa 

Guru HEBAT? 

“dari 3 juta 

guru, cuma 

sedikit guru 

hebat” 
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“Guru terhebat adalah guru 

yang dikenal namanya di 

Indonesia” Dedi Dwitagama 

Mengapa demikian, menurut 

pandangannya guru dapat 

dikategorikan guru terhebat sesuai 

zaman/era saat ini. 

Saat ini zaman teknologi (IT) canggil, guru 

hebat yang mampu menggunakan dan 

memanfaatkan teknologi yang ada saat 

ini di kelas dan fasilitas penunjang siswa 

mengerjakan tugas sekolah.  

Selain itu guru hebat juga produktif yang 

menghasilkan sesuatu kreatifitas tinggi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMILE FEST sponsored by the 

foundation,  also enlivened by 

external sponsors such as Transera 

Water Park, Tupperware, Ohayo 

Drawing School, and Sanggar Kusuma 

Dancing school. Thank you for all the 

support from foundations, teachers, 

parents and OSIS. Hopefully next 

events will be successful again, amen. 

Mentari Indonesia.... 

We are better 

 

THE BEST OF ME 

MENTARI  Desember 2016     23 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The event was also enlivened 

by performances of children 

SDIT Mentari Indonesia, 

represented by some of the 

extracurricular activities in 

schools such as dancing, 

Tahfidz and karate. There is a 

multi-product bazaar followed 

by parents, OSIS and 

sponsors. The participants 

and their school teachers 

really enjoyed this event and 

they are very satisfied for 

many prizes provided by the 

organizer and varied.  
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KAMU 

KEBANGGAAN 

IBU 

Oleh : Ms. Tari (Guru TIK) 

Tiga hari lagi langkah besarku menjadi 

pelukis ternama dimulai. Banyak usaha yang 

kulakukan untuk menggapainya. Ya… pagi ini 

salah satunya. Aku akan melatih 

kemampuanku melukis di salah satu galeri 

pelukis ternama di Jogja. Mas Kunto memang 

sangat terkenal di Jogja. Beliau banyak 

mengajar ektrakurikuler melukis di sekolah 

sekolah, dan juga di pendopo galerinya. 
 

 

Alarmku berbunyi menunjukkan pukul 5 

pagi. Saatnya diriku mempersiapkan segala 

sesuatunya untuk mengawali pagiku. 

Terdengar di balik pintu kamar, suara ibu 

memanggil namaku. “Dini…!, bangun sudah 

pagi”. Aku hanya menggeliatkan badanku 

sambil melongok ke jam dinding di kamarku, 

seraya menggerutu. “Baru juga jam 5!”. 

Sampai beberapa kali alarmku berbunyi aku 

tetap saja tak bergeming dari tempat tidurku. 

Sampai akhirnya ibuku menghampiriku ke 

kamar seraya mengusap kepalaku, “Bangun 

Nak!, Jogja sekarang sudah macet lho….nanti 

kamu telat. Bukannya kamu janjian sama Mas 

Kunto jam setengah tujuh?”. Aku kembali 

menggeliat dan membuka mata. “Iya Bu…!, 

santai saja sih…”. 

Ku berjalan gontai ke kamar mandi, 

membersihkan badan dan bersiap siap. Saat 

ku keluar kamar, terlihat ibu sudah berada di 

meja makan dengan hidangan sarapan yang 

begitu menggodaku. Sambil sedikit berlari 

kuambil selembar roti tawar dan pergi 

meninggalkan ibu. Ku berjalan gontai ke 

kamar mandi, membersihkan badan dan 

bersiap siap. Saat ku keluar kamar, terlihat ibu 

sudah berada di meja makan dengan 

hidangan sarapan yang begitu menggodaku. 

Sambil sedikit berlari kuambil selembar roti 

tawar dan pergi meninggalkan ibu. 

 

 

Di perjalanan kudapati jalan Jogja 

yang padat sepadat jalanan di Jakarta. 

Walau dengan sedikit mengebut, akhirnya aku 

sampai  juga di pendopo galeri Mas 

Kuntodewo, meski agak telat. 

Dua hari ini aku optimalkan belajar trik-

trik melukis pada Mas Kunto. Hal ini kulakukan 

demi meraih mimpiku untuk menjadi juara 

melukis tingkat pelajar se Jogja yang diadakan 

oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DIY. 

Kebetulan aku ditunjuk untuk mewakili 

sekolahku dalam ajang tersebut. Tentu saja 

aku tak menyia-nyiakan kesempatan ini. 

Darah seni kakekku memang banyak mengalir 

padaku. Dulu kakekku adalah seorang 

pemahat ukiran yang tersohor di Jogja. 

Hari yang ditunggu akan segera tiba, 

malam ini hampir ku tak bisa pejamkan mata. 

Bahkan sebentar-sebentar keluar masuk 

kamar mandi. Ada perasaan resah untuk 

melewati esok hari. Ketika ku keluar kamar 

mandi ku dapati ibu sedang bersujud di 

tempat sholat. Rupanya ibu sedang 

melakukan sholat malam. Saat ku keluar 

kamar mandi, ternyata ibu sudah selesai 

sholat. 

 

“Ketika aku keluar dari 

kamar mandi ku dapati 

ibu sedang bersujud di 

tempat sholat” 
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“Kenapa kamu tidak tidur, Dini?” tanya 

ibu.”Dini resah, Bu!”. “Sudah tidur sana….!, 

besok kamu kesiangan!” perintah ibu. “Iya 

Bu…., Ibu kenapa gak tidur?”. “Ibu lagi gak bisa 

tidur, mungkin tadi siang ibu kelamaan tidur 

siangnya, jadi malam ini ibu agak susah tidur”. 

Aku kembali ke kamar dan melanjutkan tidurku. 

Ku dengar ibu masih berkutat di ruang tengah 

dan dapur. 
 

Pagi harinya, ku terbangun saat kurasakan belaian ibu di kepalaku. Aku segera bergegas 

mempersiapkan diri dan berangkat ke lokasi lomba di JEC. Ku keluarkan semua kemampuanku 

saat itu. Banyak sekali peserta yang hebat saat itu. Ku lihat hasil mereka keren-keren. Saat akhir 

acara dan pengumuman berlangsung, jantungku berdebar kencang. Ku tunggu sampai akhir 

pembacaan pengumuman, tak tersebut namaku kala itu. Ingin aku menjerit. Kandas semua 

impianku selama ini. Aku tak tahu bagaimana harus pulang menemui ibuku. Aku merasa 

bersalah pada Ibu. Selama ini beliau telah memperjuangkan kemenanganku. Tapi aku tak 

memberikan kebahagiaan padanya. 

Sesampai di rumah ibuku menyambut di depan pintu, lidahku terasa kelu tak mampu 

berkata-kata. Saat ibu bertanya hasil yang kudapat, hanya tangisku yang meledak. Ibuku 

langsung memahami apa yang terjadi. Senyumnya merekah menenangkanku. Ibuku 

selalu memberikan senyumnya saat aku punya masalah, dan senyumnya itu  menghapus 

semua masalah dan gundahku. “Ibu gak marah ? Aku gak menang Bu !”. Ibu masih tersenyum 

seraya berkata, “Kenapa harus marah?, kan kamu sudah berusaha. Masalah hasil                                                                     

serahkan pada Allah.” Serasa dada ini tersiram embun pagi, dingin, tenang dan nyaman. 

Dua minggu berlalu pasca lomba melukis yang aku ikuti. Hingga     pada suatu pagi, 

terdengar suara tukang pos mengantarkan surat ke rumahku. Pagi itu aku  sedang duduk di 

teras rumah bersama laptop kesayanganku. Kuterima surat itu, kubaca    pengirimnya,  “Panitia 

Lomba Melukis, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY”  

Serasa jantungku mau copot, kaget dan bertanya-tanya apa   isi surat tersebut. 

Langsung aku buka surat itu seraya berjalan ke arah dapur menghampiri ibu yang sedang 

memasak. Aku baca pelan pelan isinya,  dan ternyata surat itu adalah pemberitahuan bahwa 

lukisanku menjadi lukisan favorit lomba melukis yang diadakan Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan DIY. Dan aku di undang hadir di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk 

menerima Piagam dan Hadiah langsung dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik  

Indonesia. Aku berteriak bahagia, senyumku merekah. Aku sibuk dengan kegembiraanku, 

sampai tak kusadari ibuku telah tersedu sambil bersujud di lantai. Ternyata  kebahagiaan ibu 

melebihi kebahagiaanku. Ibu memelukku seraya memberi selamat kepadaku,  sambil berbisik, 

“Kamu memang kebanggaan ibu…”. 
Serasa jantungku mau copot, kaget dan bertanya-tanya apa isi surat tersebut. Langsung aku 

buka surat itu seraya berjalan ke arah dapur menghampiri ibu yang sedang memasak. Aku baca pelan 

pelan isinya, dan ternyata surat itu adalah pemberitahuan bahwa lukisanku menjadi lukisan favorit lomba 

melukis yang diadakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DIY. Dan aku di undang hadir di Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan untuk menerima Piagam dan Hadiah langsung dari Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia. Aku berteriak bahagia, senyumku merekah. Aku sibuk dengan 

kegembiraanku, sampai tak kusadari ibuku telah tersedu sambil bersujud di lantai. Ternyata kebahagiaan 

ibu melebihi kebahagiaanku. Ibu memelukku seraya memberi selamat kepadaku, sambil berbisik, “Kamu 

memang kebanggaan ibu…”. 

 Dari kejadian yang aku alami, aku sadar bahwa seorang ibu rela meneteskan air mata 

untuk mengungkapkan kebahagiaannya melihat anaknya tersenyum. Lantas, sebagai seorang 

anak bisakah kita berbuat demikian? Ya Allah, berilah hamba kemampuan untuk selalu 

membuat ibu menangis dalam kebahagiaan yang tak terkira….//Red. 
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JANGAN 

MELIHAT SISI 

BURUKNYA 

Di jakarta, Terdapat 

sekolah yang sangat 

popular dan terkenal 

elite. National High 

School (NHS). Disana, 

terdapat murid yang 

menjadi most popular 

yaitu Alfarel. Bukan.. 

bukan terkenal karena 

prestasinya tapi terkenal 

karena kenakalannya, 

mulai dari telat sekolah, 

merokok, balapan liar di 

malam hari, sampai 

melawan guru, sangat 

parah bukan? Semua 

murid di sana sampai 

bingung kenapa anak 

seperti itu bisa di terima 

di sekolah yang terkenal 

dengan prestasi murid-

murid di sana. Tapi, 

bukan hanya karena 

kenakalannya saja yang 

terkenal, Alfarel juga 

terkenal dengan 

ketampananya, 

kekayaannya dan 

ditambah lagi dia 

adalah kapten basket 

disekolahnya. Tak sedikit 

perempuan yang 

mengejarnya. Tapi, 

Alfarel tidak pernah 

memperdulikannya. Dia 

tidak pernah tertarik 

untuk merespon para 

perempuan tersebut.  
 

Sebenarnya, Alfarel lemah. 

Bukan, bukan lemah dalam 

berkelahi. Namun, hatinya 

lemah karena perempuan 

yang sangat ia cintai terbaring 

lemah di rumah sakit, 

kenakalan nya itu hanya untuk 

menutupi kesedihan nya yang 

mendalam. Kuat bukan berarti 

tidak memiliki titik kelemahan, 

hanya saja terlihat kuat lebih 

baik bukan? Dari pada ia harus 

menunjukan sebuah cerita 

menyedihkan yang 

membuatnya menjadi terlihat 

lemah, dan seorang Alfarel 

tidak suka terlihat lemah. 

Sudah beberapa bulan ini, 

sosok yang sangat ia cintai 

masih terbaring lemah tak 

berdaya. Perempuan itu 

bernafas dan bertahan hidup 

hanya dengan alat bantu dari 

rumah sakit. Perempuan 

tersebut adalah wanita yang 

telah melahirkan nya. Yap! 

Beliau adalah ibu kandungnya. 

Sebenarnya, Alfarel lemah. 

Pagi ini,  Alfarel pergi ke sekolah 

setelah sekitar satu minggu ia 

tidak masuk. Tak banyak yang 

mengetahui ia pergi kemana 

selama satu minggu ini.  

Para murid mengira Alfarel di 

skors atau bolos. Para murid 

perempuan yang mengagumi 

Alfarel pun berteriak histeris, 

bagaimana tidak? Hidung 

yang mancung, tinggi yang 

semampai, kulit yang cerah, 

dan rambut yang hitam lebat, 

serta mata coklat sendu yang 

dimilikinya. Huh! bagamana 

tidak? melihatnya saja membuat 

semuanya terpesona. 

Bel masuk pun berbunyi. Saat 

pelajaran kedua berakhir, tiba-

tiba handphone Alfarel 

berdering, menandakan ada 

telepon masuk. Dilihat layar, 

untuk mengetahui siapa yang 

meneleponnya. Seketika Alfarel 

terkejut, saat mengetahui 

panggilan tersebut dari pihak 

rumah sakit yang memberitahu 

bahwa ibunya sudah siuman. 

Bergegas Alfarel merapihkan 

buku dan alat tulisnya,lalu 

bergegas menuju parkiran. 

Alfarel menghidupkan motor 

ninja hitamnya, lalu wuuushh.. 

Alfarel tancap gas dari 

sekolahnya untuk segera ke 

rumah sakit. 

Dengan kelajuan diatas rata-

rata, mengarungi angin, hingga 

sampai pada tujuan.  Alfarel 

bergegas menuju kamar rawat 

sang ibunda. Ibunda berkata 

sesuatu dengan suara lirihnya. 

Sang ibunda berkata bahwa 

beliau tak mampu untuk 

bertahan hidup lagi. “Dengan 

kelajuan diatas rata-rata, 

mengarungi angin, hingga 

sampai pada tujuan.  Alfarel 

bergegas menuju kamar rawat 

sang ibunda. Ibunda berkata 

sesuatu dengan suara lirihnya. 

Sang ibunda berkata bahwa 

beliau tak mampu untuk 

bertahan hidup lagi“. 

“Ibu lelah, nak. Jika ibu harus 

pergi meninggalkanmu, 

meninggalkan dunia ini. Ibu 

berharap, kamu bisa menjadi 

anak yang baik hati, tidak nakal 

lagi, tidak suka berkelahi lagi, 

tidak balapan lagi, dan 

tinggalkan semua kebiasaan 

buruk kamu, nak. Mungkin ini 

amanah terakhir ibu. Ibu akan 

bahagia di atas sana jika kamu 

melaksanakan amanah 

itu”.//Red. 
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Si Tukang Batu yang dicium 
Rasulullah SAW Kisah Teladan 

Islami akan membagi 
tentang Si Tukang Batu 
Yang Di Cium Rasulullah. 
Diriwayatkan pada saat itu 
Rasulullah baru tiba dari 
Tabuk, peperangan 
dengan bangsa Romawi 
yang kerap menebar 
ancaman pada kaum 
muslimin. Banyak sahabat 
yang ikut beserta Nabi 
dalam peperangan ini. 
Tidak ada yang tertinggal 
kecuali orang-orang yang 
berhalangan dan ada uzur. 
 Saat mendekati 
kota Madinah, di salah 
satu sudut jalan, 
Rasulullah berjumpa 
dengan seorang tukang 
batu. Ketika itu Rasulullah 
melihat tangan buruh 
tukang batu tersebut 
melepuh, kulitnya merah 
kehitam-hitaman seperti 
terpanggang matahari. 
 Sang manusia 
Agung itupun bertanya, 
“Kenapa tanganmu kasar 
sekali?” 
Si tukang batu menjawab, 
“Ya Rasulullah, pekerjaan 
saya ini membelah batu 
setiap hari, dan belahan 
batu itu saya jual ke pasar, 
lalu hasilnya saya gunakan 
untuk memberi nafkah 
keluarga saya, karena 
itulah tangan saya kasar.” 
 

Rasulullah adalah manusia paling mulia, 
tetapi orang yang paling mulia tersebut 
begitu melihat tangan si tukang batu yang 
kasar karena mencari nafkah yang halal, 
Rasul pun menggenggam tangan itu, dan 
menciumnya seraya bersabda, 

“Hadzihi yadun la 

tamatsaha narun 

abada”, ‘inilah tangan 

yang tidak akan pernah 

disentuh oleh api neraka 

selama-lamanya” 
 

Rasulullah tidak pernah mencium tangan 
para Pemimpin Quraisy, tangan para 
Pemimpin Khabilah, Raja atau siapapun. 
Sejarah mencatat hanya putrinya Fatimah 
Az Zahra dan tukang batu itulah yang 
pernah dicium oleh Rasulullah. Padahal 
tangan tukang batu yang dicium oleh 
Rasulullah justru tangan yang telapaknya 
melepuh dan kasar, kapalan, karena 
membelah batu dan karena kerja keras. 

Suatu ketika seorang laki-laki 
melintas di hadapan Rasulullah. Orang itu 
di kenal sebagai pekerja yang giat dan 
tangkas. Para sahabat kemudian berkata, 
“Wahai Rasulullah, andai bekerja seperti 
dilakukan orang itu dapat digolongkan jihad 
di jalan Allah (fi sabilillah), maka alangkah 
baiknya.” Mendengar itu Rasul pun 
menjawab,  “Kalau ia bekerja untuk 
menghidupi anak-anaknya yang masih 
kecil, maka itu fi sabilillah; kalau ia bekerja 
untuk menghidupi kedua orang tuanya 
yang sudah lanjut usia, maka itu fi sabilillah; 
kalau ia bekerja untuk kepentingan dirinya 
sendiri agar tidak meminta-minta, maka itu 
fi sabilillah.” (HR Thabrani) 
 

”Maka apabila telah 
dilaksanakan shalat, 
bertebaranlah kam di 
muka bumi dan carilah 
karunia Allah dan 
ingatlah Allah banyak-
banyak supaya kamu 
beruntung”.  
(QS. Al-Jumu’ah 10) 
 

”Tidak ada yang lebih 
baik bagi seseorang yang 
makan sesuatu makanan, 
selain makanan dari hasil 
usahanya. Dan 
sesungguhnya 
Nabiyullah Daud, selalu 
makan dan hasil 
usahanya”. (HR. Bukhari) 
 

Demikian lah sebagan kecil tentang 
kisah teladan islami agar kita semakin 
tahu dan semakin giat dalam mencari 
rizki Allah yang halal dan berkah. 
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Question 

1. Refraction of sunlight by water from the clouds 

2. In the winter when the weater is windy 

3. Water dropiets on leaves in the morning  

4. Temperatur 0 

5. Synonyms cloudy 

6. Basic word “brightness” 

7. Events in winter 

8. After the winter season 

9. Water from the sky 

10. The resulting rain in water 
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Berikut ini adalah beberapa Fakta Unik Matematika yang mungkin belum anda ketahui. 
 
Perkalian dengan angka 1 
1 x 1 = 1 
11x 11 = 121 
111 x 111 = 12321 
1111 x 1111 = 1234321 
11111 x 11111 = 123454321 
111111 x 111111 = 12345654321 
1111111 x 1111111 = 1234567654321 
11111111 x 11111111 = 1213456787654321 
111111111 x 111111111 = 12345678987654321 
 
Hasilnya tetap 100 
123 - 45-67 + 89 = 100 
123 + 4 - 5 + 67-89 = 100 
123-4 - 5 - 6 - 7 + 8 - 9 = 100 
1 + 23-4 + 5 + 6 + 78-9 = 100  
 
Perkalian 9,  
1 x 9 = 09 
2 x 9 =18 
3 x 9 =27 
4 x 9 =36 
5 x 9 =45 
6 x 9 =54 
7 x 9 =63 
8 x 9 =72 
9 x 9 =81 

1 x 9 + 2 = 11 
12 x 9 + 3 = 111 
123 x 9 + 4 = 1111 
1234 x 9 + 5 = 11111 
12345 x 9 + 6  = 111111 
123456 x 9 + 7 = 1111111 
1234567 x 9 + 8 = 11111111 
12345678 x 9 + 9 = 111111111 
123456789 x 9 + 10 = 1111111111 
 
Angka yang dikalikan ditambah 1 ruas angka -1 
di belakangnya, maka hasilnya adalah hasil 
sebelumnya  + 1 ruas angka 8 di belakangnya 
9 x 9 + 7 = 88 
98 x 9 + 6 = 888 
987 x 9 + 5 = 8888 
9876 x 9 + 4 = 88888 
98765 x 9 + 3 = 888888 
987654 x 9 + 2 = 8888888 
9876543 x 9 + 1 = 88888888 
98765432 x 9 + 0 = 888888888 

1 x 8 + 1 = 9 
12 x 8 + 2 = 98 
123 x 8 + 3 = 987 
1234 x 8 + 4 =9876 
12345 x 8 + 5 = 98765 
123456 x 8 + 6 = 987654 
1234567 x 8 + 7 = 9876543 
12345678 x 8 + 8 = 98765432 
123456789 x 8 + 9 = 987654321 
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Karya Ilmiah 

Remaja (KIR)  

adalah salah satu 

ekstrakulikuler 

yang berada di 

SMP Islam Mentari 

Indonesia dan 

banyak diminati, 

karna banyak 

yang penasaran 

dengan 

praktikum-

praktikum yang 

mengasikkan.  

Peserta KIR 

mempresentasikan di 

depan teman-teman 

yang lainnya. 

Percobaan-percobaan 

yang telah dilakukan 

antara lain adalah lilin 

mengambang, telur 

mengambang di air 

garam, balon yang 

tidak dapat meletus, 

saat ditaruh diatas 

paku, dll.//Red. 
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