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Student Profile 
Nama panggilannya Tera, 

anak pertama dari dua 

bersaudara. Memiliki adik 

perempuan yang duduk  di kursi 

Sekolah Dasar. Remaja cantik yang 

memiliki hobbi bernyayi ini, ternyata 

selalu berprestasi sejak duduk di 

kursi kelas 2 Sekolah Dasar. Ranking 

1 selalu diraihnya, dan menetap 

hingga di SMP Islam Mentari 

Indonesia. Bukan hanya unggul 

dalam akademik, tetapi juga kaya 

akan segala pengalaman yang 

menarik dan menginspirasi. Dahulu, 

Tera kecil mudah menangis bila 

diledek oleh teman-temannya. 

Namun, semenjak di SMP Islam 

Mentari Indonesia “aku berubah 

menjadi pribadi yang lebih mandiri 

dan percaya diri”, begitu katanya. 

Awal masuk ke SMP Islam Mentari 

Indonesia, aku belajar bagaimana 

caranya bersosialisasi dan mulai 

berkenalan dengan teman-teman 

baru yang memiliki berbagai 

macam karakter.  

Selain itu, siswa kelahiran 

Jakarta, 18 Juli 2002 tersebut juga 

berpatisipasi dalam Pramuka, 

Paskibra, dan saat  kelas 7 terpilih 

menjadi anggota OSIS. Karena itu 

kekurangan pada dirinya sedikit 

demi sedikit berubah. Meskipun 

tidak semua mampu berubah 

dengan sempurna, karena 

perubahan juga butuh proses. 

Selanjutya, “naik ke kelas 8, aku 

dicalonkan menjadi kandidat 

ketua OSIS Periode 2015-2016. 

 

Awalnya aku tidak yakin, karena aku ini tidak bisa 

berbicara didepan banyak orang. Kalimat aku juga terkadang 

berantakan kalau gugup di depan banyak orang. Tapi aku 

dapat dorongan dari orangtua dan teman-teman aku. 

Akhirnya, rasa percaya diri aku timbul juga. Yaa walaupun saat 

itu rasa percaya diri aku sangat jauh dibanding kandidat selain 

aku. Mungkin bisa diibaratkan seperti bumi dan langit. Tapi, aku 

tetap maju yang dibantu oleh teman-teman serta pembina 

OSIS untuk menjalankan acara atau semacamnya.” 

Terkadang, “aku iri sama mereka, ‘masa mereka bisa, 

kok aku enggak? Kalau mereka bisa, pasti aku juga bisa” 

kalimat tersebut yang membuat aku menjadi percaya diri, 

katanya. Ketika ditanya, “prestasi apa yang pernah diraih?” 

dan dijawab, “Alhamdulillah, aku selalu mendapat ranking 1 

dari kelas 2 SD. Tapi aku tidak pernah puas dengan apa yang 

sudah aku dapat. Karena diluar sana, masih banyak orang 

yang lebih pintar dari kita, masih banyak orang yang lebih 

hebat dari kita, ayahku pernah berkata ‘ilmu itu dicari terus, 

karena sampai tua pun pasti akan tetap berguna. Jangan 

bangga sama apa yang kita dapat sekarang’ itu menjadi 

pegangan aku untuk membanggakan orangtua.” ‘aku ingin 

melihat air mata mata bahagia orangtua, saat aku sukses 

nanti’ 

“Aku tidak ingin menjadi orang yang tidak berguna. 

Terima kasih Ayah dan Mama yang tak bosan memberikan 

diriku dorongan,dukungan, dan inspirasinya. Aku menjadi 

seperti ini, karena mu, wahai Ayah dan 

Mama.”//Red.Khoirunnabilah 

 

PRESTASI 

Selalu mendapat ranking 1 di 

kelas 

Menjabat sebagai ketua OSIS 

Periode 2015-2016 

Mengikuti LT2 Pramuka 
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MEMILIKI MULTI TALENTA 
SEJAK KECIL  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teacher Profile 

SENANG DENGAN  
ANAK-ANAK  

Ani Andriani, S.Pd., Wakil Kepala 

Sekolah TK Penguin dan SDIT Mentari 

Indonesia, wanita kelahiran Bekasi, 12 

Februari 1978 ini sudah hampir 7 tahun 

mengabdi pada Yayasan Mentari 

Indonesia Jaya. Tepatnya pada tanggal 5 

Februari 2010 Ani Andriani atau yang 

lebih sering disapa dengan Ms. Ani mulai 

mengabdi kepada Yayasan Mentari 

Indonesia Jaya. Beliau berkata bahwa 

beliau tidak menyangka bisa menjadi  

Wakil Kepala Sekolah TK Penguin dan SDIT 

Mentari Indonesia. Karena dulu sebelum 

masuk ke Yayasan Mentari Indonesia Jaya 

beliau hanya ingin mengembangkan 

potensinya dalam pendidikan terutama. 

 Menurutnya sesuai dengan Tag Line Yayasan Mentari Indonesia Jaya yaitu “We are better“ berarti kita 

harus lebih baik dari segala sisi, menginstrospeksi diri dan juga meng-upgrade kemampuan mengajar guru sesuai 

dengan perkembangan zaman. Siapa sangka seorang Wakil Kepala Sekolah yang berumur 39 tahun ini memiliki 

banyak hobby antara lain berenang, menonton dan juga shopping. Menurut pengamatannya selama ini SDIT 

Mentari Indonesia merupakan salah satu sekolah yang dicari karena mengajarkan ilmu keislaman dengan sangat 

baik. 

Ketika beliau masuk ke Yayasan Mentari Indonesia Jaya, Beliau sudah menemukan teman yang klop, 

setelah itu ia dengan rekan guru-guru yang lain memecahkan cara bagaimana SDIT Mentari Indonesia bisa 

dikenal oleh khalayak ramai. Dengan cara pembelajaran yang seru, dan lebih banayak bermain sambil belajar. 

Karena dunia anak-anak adalah bermain sambil belajar. 

Beliau berpesan kepada murid-muridnya “ Sebenarnya anak-anak di TK Penguin dan SDIT Mentari 

Indonesia, sudah memiliki kemandirian dan jiwa kepemimpinan yang tinggi, tapi jiwa kemandirian dan 

kepemimpinan itu masih harus dikembangkan dan diarahkan”. Selain berjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Ms. 

Ani juga mengajar Qiroati kelas 2. //Red. Rizka Ramadhanti 

 

 

PRESTASI 
6 Besar Guru Berprestasi 

YMIJ 2014-2015 
 

10 Besar Lukis dengan 

Jari Kota Bekasi 2014 
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Staff Profile 

Mrs. Rachmah Safitri, S.Pd. adalah Kepala Sekolah 

SDIT Mentari Indonesia. Wanita kelahiran Jakarta, 16 May 

1984 ini, bergabung di SDIT mentari Indonesia pada tahun 

2008 yang pada saat itu siswa siswinya masih sedikit. 

Menurutnya pada waktu itu strukturnya belum berjalan 

dengan baik,selain siswa siswinya masih sedikit, jumlah 

gurunya pun masih sedikit. Beliau sempat resign dan 

akhirnya bergabung lagi pada tahun 2010. Ketika beliau 

bergabung lagi, “siswa siswinya sudah mulai banyak, dan 

gurunya pun sudah mulai banyak, semakin kesini semakin 

baik, semakin terstruktur dan semakin banyak lembaga 

yang berada di bawah naungan yayasan “, tutur Beliau. 

Kepala sekolah yang pernah menjadi guru terbaik 

tingkat yayasan ini, berpendapat bahwa Sekolah Mentari 

Indonesia lebih unggul dari sekolah-sekolah lain. “ Setiap 

sekolah    pasti     punya    nilai  plus   dan  nilai  minusnya, 
 

kalau dari Yayasan Mentari ini untuk TK terdapat 2 program unggulan yaitu Agama dan Bahasa Inggris. 

Sedangkan untuk  SD sendiri terdapat 3 keunggulan yaitu Agama khususnya Qiroati, kemudian ICT, dan 

Bahasa Inggris. Mudah-mudahan dengan kelebihan tersebut Mentari dapat memberikan yang terbaik dan 

dapat melayani pendidikan khususnya di kalangan Sekolah Dasar”, tutur Mrs. Rachmah. 

Menurut Beliau, “ Sekolah yang bagus itu simple. Apakah saat lulus yang kita dapatkan atau standar 

kelulusan seperti apa?’ Kalau dari standar kelulusan itu baik InsyaAllah dalam prosesnya pun juga baik, 

atau misalnya kegiatannya dan program-programnya seperti apa. Untuk mencari sekolah yang baik pasti 

orang akan bertanya kelulusannya seperti apa, contoh di SDIT Mentari Juz 30 sudah harus hafal atau 

misalnya target pembelajaran TIKnya kalau di kelas 6 sudah harus memiliki blog. Jadi minimal yang dilihat 

2 program sama hasil akhir atau kelulusannya seperti apa.” 

PRESTASI 

Guru Terbaik tingkat 
Yayasan 2012 
 

Lomba Menulis 
Gramedia 
 

Lomba Menulis Tingkat 

Provinsi 

 

BELAJAR DARI  
PENGALAMAN 
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Speak Up 

Sekitar satu bulan yang lalu saya dan teman-teman berkunjung ke kampung Pare, 

kami kesana dengan tujuan pembelajaran bahasa Inggris. Pada awalnya kami kira semua 

penduduk disana menggunakan bahasa Inggris, tetapi sesampai nya kami di sana tenyata 

perkiraan kami salah, melainkan justru banyak yang menggunakan bahasa Indonesia dan 

tidak sedikit pula orang-orang disana berbahasa Jawa. Saat kami sampai di DEC, kami 

disambut ramah oleh guru-guru disana, dan kami langsung di persilahkan untuk istirahat 

di ruangan masing-masing. Pada awalnya kami tidak merasa nyaman dengan keadaan 

disana karena masih belum bisa menyesuaikan diri, tetapi dari hari ke hari kami makin 

menikmati suasana sekaligus cara belajarnya, saya sendiri sangat menyukai cara belajar 

disana karena sangat mudah dan menyenangkan , dan setelah sekiranya dua minggu 

mengikuti program belajar di Pare ini, saya menjadi lebih berani dan percaya diri untuk 

berbicara bahasa Inggris. Dan saya tidak lagi merasa takut salah  ketika berbicara atau pun 

menulis dalam bahasa Inggris karena kesalahan yang saya buat tersebut justru membuat 

saya jadi tau lebih banyak mengenai bahasa Inggris. 
Satria Bintang Wicaksono 

IX Ibnu Bathutah 

Setelah dua minggu saya mengikuti English holiday program di Pare, banyak 

pelajaran yang dapat saya ambil. Seperti adaptasi, disiplin, berani tampil dan banyak 

lagi. Yang pertama, adaptasi. Hari pertama datang ke homestay, keadaan jauh dari 

ekspektasi keadaan itu membuat kepikiran bahwa pasti saya dan teman-teman saya 

tidak akan betah namun seiring berjalan waktu, siapa sangka kami malah merindukan 

homestay kami. Yang kedua, disiplin. “ Siapa yang gak kesal lagi mandi malah digedor-

gedor disuruh cepetan, lagi maen hp, malah dibuat peraturan ga boleh main hp lewat 

jam 10 malam “. Namun sekali lagi siapa sangka, hari demi hari kami sudah terbiasa 

bangun pagi, sudah bisa mandi tidak lama-lama karena banyak teman yang mengantri 

dan sudah bisa mengatur waktu, kapan saatnya belajar dan kapan waktunya main hp. 

Yang ketiga, berani tampil. Guru memberikan ancaman sebagai hukuman agar kita 

berani berbicara Inggris dengan teman dan guru. Dengan adanya ancaman itu, yang 

membuat saya berani untuk mencoba seperti berbicara Inggris dengan teman dan guru, 

mendeskripsikan sesuatu dan bahkan maju kedepan untuk bercerita menggunakan 

bahasa Inggris. Tidak disangka hal itu yang membawa saya menjadi siswa terbaik 

holiday program ini. Selain itu perbendaharaan kosakata baru saya makin bertambah. 

Selain belajar, disana juga terdapat games yaitu “ Heaven Hell”, magic trick dari Mr. 

Freddy dan kita juga diajak jalan-jalan ke alun-alun Pare. Program Holiday ini sangat 

seru dan menyenangkan, harapan saya semoga program ini tetap ada ditahun depan 

dan waktunya ditambah menjadi 1 bulan. 

Ghurul Athifa Deana 

VIII Ibnu Qoyyim 

 

Selama di Pare saya merasakan hidup di Jawa, beradaptasi dengan lingkungan 

sekitar, disiplin waktu, berani tampil di depan, dll. Belajar di sana menyenangkan, selain ada 

games disetiap belajar, tempat belajarnya pun diluar ruangan yang asik. Belajar disana juga 

mengajarkan tentang kebersamaan terhadap sesama teman. Semoga next time kalo ada 

program ke Pare lagi, waktunya lebih lama biar seru dan ilmu yang didapat pun makin 

banyak. 

Melvi Yanifa Maharani 
VII Ibnu Sina 
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Theme 

Why 
Should 
It Be 
Pare? 

There are so many English course around us. So, why should we 

choose the far one? 

36 students of SMP Islam Mentari Indonesia, accompanied by 3 

teachers, went to Pare, Kediri, East Java on 11-25 December 2016 

to participate in short English course that held by Dynamic English 

Course. 

What we have got after joining the program me? Here we go! 
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Theme 
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Intensive Method 

Five sessions a day, start 
with morning 

conversation after 
Shubuh. Every single day, 

in two weeks. 

 

Friendly Tutors 

Friendly fellows 
and tutors 

accompanied them 
for 24 hours. 

Fun Environment 

Fun learning 
situation with indoor 

and outdoor 
activities. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theme 

It was hard at the 
beginning, but they 
enjoyed it very much 
until the last 
day.//Red.Titin-Azkiya 

Punishment and Reward 

All the participants have to 
speak English. There are 

punishments for those who 
break the rules. And the 
other hand, there will be 

rewards for those who speak 
English actively. 

 

New Experiences 

They felt new daily life, 
such as sharing the 
bathroom, living in a 

dorm, they have to queue 
to get their meals. They 
had to wake earlier than 

usual to do tahajud 
prayer. 
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Pre-Primary Event 

 

Bagi anak-anak bisa melakukan dan 

menjadi apa yang mereka inginkan pastilah 

sangat menyenangkan, terlebih bisa 

mengeksplor berbagai hal yang mereka 
senangi tentu menjadi sebuah pengalaman 

belajar yang luar biasa. Inilah yang akan kita 

temukan pada anak usia dini dimana 

sekelilingnya adalah dunia bermain dan 

bebas berimajenasi.  Penting bagi orang 
dewasa disekitarnya baik orang tua maupun 

guru untuk memberikan kesempatan seluas 

luasnya untuk mereka berkarya guna 

membantu mendukung segala aspek 

perkembangannya. Oleh karena itu sekolah  

KB/TK Penguin Family memberi kesempatan 
bagi siswa -siswinya   melakukan  kegiatan  
bermain dan   berkarya   melalui  Outing 
Class. 

 
 

Acara Rutin Sekolah 

Outing Class adalah kegiatan tahunan 

sekolah KB/TK Penguin Family untuk siswa-

siswi Kelompok Bermain (KB) yang berusia 3-

4 tahun. Kegiatan ini bertujuan untuk 

mengembangkan kreatifitas dan membangun 
“Life Skill” sejak dini melalui kegiatan 

bermain dan berkarya. Kegiatan Outing Class 

kali ini bertemakan “A Little Creative Chef. 

Berdasarkan tema tersebut kami memilih 

Dapur Cokelat Harapan Indah – Bekasi 

sebagai tempat yang cocok untuk mereka 

bereksplorasi. Dapur cokelat memiliki 
program “Chef for Kids” yang sebagaimana 

namanya program ini diperuntukkan bagi 

anak-anak yang ingin merasakan 

pengalaman membuat kue dan cokelat dan 

menjadi seorang koki cilik. 

 

 

 10        MENTARI  Februari  2017                        



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre-Primary Event 

Disana anak-anak disambut oleh 

beberapa tutor yang akan memberikan 
informasi tentang cokelat dan memandu 

mereka dalam membuat aneka olahan cokelat, 

salah satunya adalah kak Rosma. Sebelum 

membuat olahan cokelat kak Rosma dan 

rekan-rekannya mengajak anak-anak untuk 

memakai beberapa perlengkapan seperti 
penutup kepala, apron, dan sarung tangan. 

Selain untuk meanjaga baju tetap bersih juga 

untuk menjaga kehigienisan cokelat yang 

dibuat agar tetap enak dan sehat untuk 

dimakan. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Terlihat wajah-wajah antusias anak-
anak yang sudah tidak sabar bereksplorasi 

dengan cokelat dan beberapa perlengkapan 

membuat kue. Beberapa dari mereka sudah 

mengetahui nama-nama perlengkapan dan 

bahan – bahan tersebut, mungkin karena 

sering melihat bundanya memasak dirumah. 
Sementara sebagian yang lain menjadi hal 

yang baru dan dapat memperbanyak 

perbendaharaan kata bagi mereka. Wah 

menarik sekali. Setelah di perkenalkan alat 

dan bahannya tiba saatnya untuk membuat 
olahan-olahan cokelat seperti membuat choco 
ball, mencetak lolipop cokelat dan menghias 
cup cake cokelat. Setelah menunggu beberapa 

menit, anak-anak dapat membawa pulang 

olahan cokelat yang telah mereka buat, 

tentunya dengan keadaan yang sudah dikemas 

cantik. Bisa dibayangkan betapa senang dan 
bangganya mereka bisa membawa pulang hasil 

kerjanya dan menceritakan pengalamannya 

tersebut kepada orangtua dan sanak saudara 

di rumah, seolah-olah mereka telah menjadi 
seorang Chef handal.  

 

Ditambah lagi ucapan selamat dan beberapa 
pujian akan menambah rasa percaya diri dan 

penghargaan terhadap dirinya. 

 

Kemampuan Apa yang Mereka Dapatkan 

Selama Memasak? 

 Ada banyak hal yang bisa 
dikembangkan selama proses membuat 

cokelat ini diantaranya: 

 Kemampuan matematis seperti berhitung, 

menjumlah, mengukur dan mengenal 

bentuk cetakan atau cokelat yang ia buat. 
 Kemampuan bahasa seperti mengenal 

nama-nama benda dan bahan membuat 

cokelat yang dapat memperbanyak 

perbendaharaan kata mereka. 

 Kemampuan motorik kasar dan halus 

seperti mengocok, mengaduk, mencetak, 
dan lain sebagainya. 

 Kemampuan sosial seperti kesabaran, 

tanggung jawab, bekerjasama dengan 

teman dan rasa percaya diri. 

 Pengetahuan tentang kebudayaan dan 

sejarah yaitu mengenal sejarah asal 
muasal makanan yang mereka buat. 

 Kreatifitas seperti berkreasi dalam 

penyajian makanan, membentuk, dan 

menghias makanan yang mereka buat. 

 Kesehatan yaitu mengetahui kandungan 
gizi atau nutrisi yang terkandung dalam 

makanan dan cara menjaga makanan yang 

dibuat agar tetap higienis. 

 Kemampuan pengambilan keputusan dan 

pemecahan masalah seperti perencanaan, 

manajemen waktu dan kemampuan untuk 
menyelesaikan pekerjaannya hingga 

tuntas. 

Dilihat dari banyaknya manfaat yang 

bisa didapatkan dari kegiatan tersebut akan 

menjadi hal yang menyenangkan jika mereka 
bisa mendapatkan kesempatan 

melakukannya, bukan hanya kesempatan 

untuk belajar memasak atau membuat kue 

tapi juga kesempatan untuk melakukan 

banyak hal lain sesuai minat dan bakat 

mereka. Karena anak-anak selalu bisa 
menjadi apapun yang mereka 

inginkan.//Red.Siti Zaitun 
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Pre-Primary Event 

Alhamdulillah, Our school 
Penguin Family Islamic 
School have visited the fire 
department in November 
2016. This is what we do in 
every year when the topic at 
school about occupation. 
The occupation based on 
the topic, so the children are 
able to closer with every 
occupation. There are a lot 
of benefits to visit the fire 
department such as: the 
children see a firefighter in 
his full gear (including the 
helmet and respirator), the 
children can enjoy the fire 
truck rescue vehicle. 

 

Most fire departments enjoy 
showing off their equipment 
and the firefighters enjoy 
the fact that the admiring the 
children will be awed by the 
equipment that they use in 
their daily job of keeping the 
community safe. Fire 
fighters have said that some 
children have actually run 
away from them in an 
emergency situation 
because they were scared. 
Showing our children what a 
firefighter looks like fully 
dressed is a great way to 
prepare if a fire or 
emergency ever happens in 
your home! 

 

Enjoying the fire 
truck rescue 
vehicle is one of the 
children favorite to 
do. They was really 
happy to sit down 
on the truck 
together. They 
around the place by 
fire truck. It was a 
fun experience and 
they love it./Red.Lika 

Wiken 
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EMERGENCY 

SITUATIONS 

TRAINING 

Emergency situations 

trainings atau Pelatihan 

tanggap darurat 

merupakan 

penangganan pertama 

pada keadaan / situasi 

darurat. Kegiatan in 

dilaksanakan pada hari 

Selasa, 6 Desember 2016 

bertempat di Graha 

Optima, gedung SDIT 

Mentari Indonesia. 

Kegiatan ini bertujuan 

memberikan 

pemahaman dan 

tanggap akan situasi 

darurat. Pelatihan ini 

diikuti seluruh siswa siswi 

SDIT Mentari indoensia 

kelas  1 – 6, disamping itu 

para guru, staf akademik 

dan non akademik terlibat 

didalamnya.  

Adapun sikap mental 

yang perlu diperhatikan 

saat kita dihadapkan 

pada situasi darurat, 

antara lain : 

 
 

1. Bersikap tenang 

2. Jangan panik 

3. Tenangkan di 

korban 

4. Hubungi dokter 

5. Tangani secara 

cepat dan tepat  

6. Lakukan dengan 

cara yang aman 

Pelatihan ini dibarengi 

simulasi beberapa 

penanganan pertama 

dengan cara tepat dan 

cepat, diantaranya 

adalah : 

1. Berhati2 pada 

sengatan listrik 

2. Penanganan luka 

bakar 

3. Penanganan 

pertama tersedak  

4. Penanganan 

tersedak orang 

dewasa 

5. Penanganan 

tersedak anak – 

anak atau dewasa 

6. Penanganan 

pertama gigitan ular 

berbisa 

7. Teknik / sistem 

pemadaman 

dengan berbagai 

media pemadaman 

modern 

Pelatihan ini hendaknya 

dilakukan secara berkala 

dan lebih intensif untuk 

mendapatkan 

pemahamn tentang 

pentingnya tanggap akan 

hal darurat. Semoga kita 

semua bisa menerapkan 

hal diatas dengan 

baik.//Red.Ms. Ani 
 

Primary Event 
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LOMBA SENAM 

ANTAR KELAS  

Alhamdulillah, Ulangan 

akhir Semester 1 berakhir 

dengan baik. Semua siswa 

pun mengikuti UAS I dengan 

baik pula, walaupun ada 

beberapa siswa  ada yang 

menyusul dikarenakan sakit. 

Para siswa pun menunggu 

hasil nilai, apakah remedial 

atau tidak. Untuk mengisi 

waktu yang luang setelah 

UAS I, pihak sekolah 

mengadakan lomba senam 

putri halim antar kelas. 

Tujuan diadakannya lomba 

senam tersebut adalah 

untuk melatih percaya diri 

agar mampu berkompetisi 

serta sehat . Kegiatan ini 

diselenggarakan pada hari 

Rabu tanggal 14 Desember 

2016. 

 

Awalnya kita senam 

bersama-sama yang 

dipandu oleh ms Zaitun dan 

ms Aini. Lalu setelah itu 

setiap kelas akan mengikuti 

lomba senam antar kelas. 

Sebelumnya semua wali 

kelas dikumpulkan terlebih 

dahulu untuk mengambil 

nomor urut supaya adil. 

Setiap kelas akan 

mempraktekan senam yang 

dipimpin oleh wali kelas 

sebagai instrukturnya. 

Sebagai juri dalam lomba 

senam adalah ms zaitun dan 

ms Aini. Semua siswa dan 

wali kelas pun bersemangat 

untuk mengikuti lomba 

senam. Ayo tebak siapa 

pemenang lomba senam 

setiap levelnya ? 
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Ayo Gemar 

Membaca; 

Gerakan 

Literasi 

Mencerdas-

kan Negeri 
Apabila pepatah bijak 

mengatakan bahwa buku 

adalah gudang ilmu, maka 

membaca adalah salah satu cara 

untuk mendapatkan ilmu 

tersebut. Untuk menumbuhkan 

kecintaan dalam membaca, 

Sekolah Dasar Mentari 

Indonesia mengadakan 

kegiatan Ayo Gemar Membaca 

yang digawangi oleh beberapa 

perusahaan sebagai sponsor 

seperti Semen Merah Putih, 

Kompas Gramedia grup, Dua 

Kelinci dan Ciptadent. Acara 

ini diadakan pada hari Rabu, 18 

Januari 2017.  

 

Dalam memeriahkan acara 

tersebut,  pihak sekolah 

mem -persembah- kan 

beberapa penampilan dari 

siswa-siswa berprestasi. 

Diantaranya adalah 

penampilan perkusi yang 

attraktif dari kelas lima, 

English story-telling yang 

disampaikan dengan apik 

oleh Dina kelas 4 dan Anis 

kelas 5, deklamasi oleh 

Sayyiddah kelas 4 dan 

acapella persembahan 

kelas enam. 

Selain itu, ada penampilan 

mendongeng yang kocak 

oleh kak Danang dari 

Gramedia sehingga siswa-

siswa mood boosternya 

lebih semangat lagi dalam 

mengikuti rangkaian 

kegiatannya. Beliau juga 

mengadakan  kuis dengan 

beragam hadiah yang 

menambah antusiasisme 

siswa.  

 

Sebagai inti dari kegiatan ini, 

dicanangkanlah kampanye 

gemar membaca. Membaca itu 

penting karena menambah 

ilmu pengetahuan. Dalam 

Islam sendiri, wahyu pertama 

untuk Rasullah adalah perintah 

membaca. Gerakan gemar 

membaca ini juga diperkuat 

dengan menunjuk salah satu 

guru sebagai duta membaca. 

Pihak Gramedia sendiri turut 

menyumbang sejumlah buku 

bacaan. Diharapkan dengan 

bertambahnya koleksi di 

perpustakaan, para siswa 

semakin bergairah dalam 

membaca. Selain itu, sekolah 

juga mendapat mading box 

dari semen Merah Putih. 

Semoga dengan mading box 

yang baru, minat menulis 

siswa semakin bertambah. 

Semakin banyak menulis 

berarti semakin banyak yang 

kita baca, itu artinya semakin 

banyak ilmu yang bertambah.  

Bravo my students.... 

keep on learning, kenali 

dunia dengan membaca.  

 

Primary Event 
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Junior High Event 

Keberadaan perpustakaan sangat penting 

bagi semua orang, terutama di kalangan 

para pelajar. Di Kediri, tepatnya di 

Monument Simpang Lima Gumul (SLG) 

terdapat perpustakaan keliling yang 

beroperasi setiap hari. 

 Bertepatan dengan Holiday Program 

yang diadakan oleh SMPI Mentari 

Indonesia dengan tujuan ke Dynamic 

English Cours (DEC) di Pare, Kediri. Para 

siswa yang ikut antusias berkesempatan 

berkunjung ke Simpang Lima Gumul (SLG) 

pasa akhir pekan.  

Selain dapat dijadikan tempat 

berfoto-foto. Di dekat monument 

SLG juga terdapat perpustakaan 

keliling yang beroperasi setiap hari. 

Kita dapat membaca buku dan 

meminjam buku dari perpustakaan 

tersebut dengan jaminan KTP. 

Banyak pengunjung yang antusias 

dengan keberadaan perpustakaan 

keliling tersebut. 

Perpustakaan ini digerakkan oleh 

Dinas Pendidikan Kota Kediri, yang 

bertujuan untuk membangun jiwa 

gemar membaca terutama untuk 

para pelajar. Karena dengan 

membaca, kita dapat menambah 

wawasan yang kita punya. Membuka 

pintu-pintu wawasan yang baru dan 

pengetahuan yang baru.//Red. Tera 

Nisrina Noer Aida 

 

PERPUSTAKAAN 

KELILING SLG 
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Junior High  Event 

Seusai pelaksanaan Ujian Akhir Semester atau yang akrab 

diakronimkan dengan UAS, bagi seluruh siswa maupun siswi 

adalah kebebasan. Bebas dalam artian, bukan bebas untuk 

berhenti belajar atau tak belajar kembali. Akan tetapi, maksud 

dari bebas disini adalah tak begitu disibukkan dengan belajar, 

belajar, dan belajar. Namun, dari dua sisi yang berbeda. 

Disamping dari kebebasan, terdapat satu sisi yang 

menegangkan. Dimana, rasa ingin tahu hasil nilai yang dicapai 

akan terlampaui atau tidak? Rasa menegangkan bila 

pelaksanaan pengambilan raport tiba. Apakah akan 

membahagiakan? Atau mengecewakan? Entahlah, seluruh 

siswa dan siswi hanya mampu pasrah. Yang terpenting adalah, 

kami telah berusaha. Begitulah cara menenangkan diri 

mereka. 

      Hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 waktu yang 

dinanti-nantikan, sekaligus menegangkan bagi para siswa dan 

siswi SMP Islam Mentari Indonesia. Kenapa? Karena hari inilah, 

saat inilah akan dilaksanakan pengambilan rapor. Para orang 

tua atau wali murid berbondong-bondong datang, hadir untuk 

mengetahui hasil pencapaian nilai sang anak masing-masing.  

 Dimulai pada pukul 08.00 – 11.00 WIB (sampai dengan 

selesai). Namun, dikarenakan waktu pelaksanaannya di hari 

kerja. Maka, beberapa orang tua atau wali murid dari seluruh 

siswa dan siswi SMP Islam Mentari Indonesia yang mengambil 

raport sekitar pukul 07.30 WIB,  hal tersebut tak menjadi 

masalah. Yang sudah datang pada puku 07.30 WIB ialah hanya 

beberapa dari sekian orang tua atau wali murid kelas VIII. 

Sedangkan dengan yang lain, mereka datang pukul 08.00 WIB.  

Diambil dari keterangan orang tua atau wali murid 

yang mengambilkan hasil raport bahwa ada beberapa dari 

seluruh murid yang hasil pencapaian nilai raportnya bisa 

digolongkan di atas rata-rata. Dan sebagian dari seluruhnya 

pun ada yang mendapatkan hasil pencapaian nilai raport yang 

rendah atau di bawah rata-rata semestinya. Maka dari itu para 

wali kelas meminta saran dari orang tua atau wali murid yang 

anaknya memperoleh ranking 1-3 untuk memberitahu cara 

atau metode belajar anaknya ketika di rumah, dengan tujuan 

agar dapat diikuti oleh murid lain yang nilainya masih berada 

dibawah rata-rata kelas. Disamping hal itu, tak sedikit dari 

orang tua atau wali murid yang mengutarakan pertanyaan 

sehubungan dengan cara belajar anaknya ketika di dalam 

kelas.//Red. Khoirunnabilah  
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Junior High Event 

Rabu, 25 Januari 2017 

bertempat di lapangan SMPI Mentari 

Indonesia mengadakan launching 

Ayo Gemar Membaca bersama 

seluruh siswa dan guru-guru. 

Program Ayo Gemar Membaca 

(AGM) dilaksanakan bekerjasama 

dengan coach Juli Nogroho, founder 

Ayo Gemar Membaca. Coach Juli 

merupakan praktisi berpengalaman 

di bidang komunikasi dan marketing 

bisnis yang concern kepada 

pengembangan sumber daya 

manusia Indonesia untuk 

mempunyai daya saing, salah 

satunya melalui membaca. Melihat 

rendahnya minat baca di Indonesia 

maka dengan menggandeng 

beberapa kolega yang memiliki visi 

yang sama coach Juli membuat 

program AGM di sekolah-sekolah. 

Sebagaimana dilansir di 

website  www. ayogemarmembaca. 

com,   gerakan  AGM   ini    berupaya 

MENGGELORAKAN 
 

GEMAR 
 MEMBACA 

 SEJAK DINI 
 

untuk mensinergikan potensi yang ada pada 

ketiga pilar yaitu pemerintah-swasta-

masyarakat untuk bersama-sama 

menciptakan suasana kondusif bagi 

terciptanya masyarakat yang gemar membaca. 

Sebagai langkah awal, diperlukan suatu 

kegiatan yang dapat menarik minat 

masyarakat untuk mau memulai membaca 

hingga lambat laun menjadi gemar membaca. 

Pada tataran sekolah coach Juli 

mengharapkan kebiasaan membaca ini bisa 

menjadi satu gerakkan yang menginspirasi. 

Dalam sambutan kepala sekolah 

bapak Bhayu Sulistiawan, S.Pd.I 

menyampaikan satu hasil penilitian yang 

pernah disampaikan pak Anies Baswedan, 

Ph.D saat menjadi Mendikbud. Pak Anies 

pernah menyampaikan bahwa kondisi minat 

baca bangsa Indonesia memang cukup 

memprihatinkan. Berdasarkan studi “Most 

Littered Nation In the World” yang dilakukan 

oleh Central Connecticut State Univesity pada 

Maret 2016 lalu, Indonesia dinyatakan 

menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara 

soal minat membaca. Untuk menumbuh 

kembangkan gemar membaca agar 

membudaya maka diperlukan target awal 

untuk membaca sebagai rutinitas. 
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Kerjasama yang ditawarkan coach Juli ini 

disambut dengan antusias. Guru-guru pun 

kembali mendapatkan suntikan semangat 

untuk terus menyebarkan 

semangat literasi. Beberapa kegiatan yang 

kami laksanakan di sekolah seperti baca 

senyap melalui reading corner untuk murid 

setiap awal memulai pelajaran hingga 

review serta bedah buku yang sudah dibaca 

pada tiap semesternya oleh para siswa. 

Pada tataran guru kami pun mengadakan 

kegiatan Jum’at Ngeblog, Guru Menulis 

untuk website sekolah di 

www.smp.mentariindonesia.sch.id serta 

buletin sekolah. Pada kelanjutannya kami 

pun sedang mencanangkan penerbitan 

buku antologi (kumpulan tulisan) guru-

guru. 

Terima kasih juga kami ucapkan 

kepada para sponsor dan 

partnership yang mendukung 

kegiatan ini. Beberapa bantuan 

yang diberikan diantaranya buku-

buku bacaan dari Kompas 

Gramedia, papan mading dari 

Semen Merah Putih, bingkisan 

dari Wings Corporation, Ciptadent, 

Dua Kelinci. Kedepannya program 

ini akan dilaksanakan di 

sekolah dimana siswa pun bisa 

mengirimkan tulisan yang akan 

dipublish di website 

ayogemarmembaca.com sehingga 

para siswa akan memiliki 

kegemaran membaca untuk 

menunjang masa depan yang 

menuntut kita memiliki 

keterampilan literasi yang 

produktif.//Red. 

Junior High Event 
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OUTING CLASS 
ENTREPRENEUR VISITING 

AJINOMOTO & FIESTA 

Dengan modal pengetahuan yang sudah dibekali 
dari sekolah, kami lakukan ketempat usaha agar 
siswa dapat mengetahui dan memahami konsep 

usaha, yang dimulai dari perencanaan yang 
matang sampai kepada produksi massal secara 
nyata.  Para peserta sangat semangat mengikuti 

kegiatan tersebut, terlihat dari antusias peserta 
yang banyak bertanya rasa keingintahuan tentang 

entrepreneur. 
Selepas itu peserta diwajibkan membuat laporan 
hasil kunjungan yang sudah dibuat team. Kita 

doakan semoga mereka menjadi entrepreneur 

muda. Aamiin...  

Hai sobat Mentari, kali ini kita belajar di luar sekolah, 
tempatnya di PT Ajinomoto Karawang pada hari Rabu, 

8 Februari untuk kelas VIII dan IX  dan Fiesta Banten 
22 Februari 2017 yang lalu untuk kelas VII. Outing 

kali ini kami bagi dua waktu, karena kondisi tempat 
yang tidak mendukung untuk jumlah besar kehadiran 
peserta.  

Banyak sekali ilmu yang didapatkan siswa/i dari 
pembelajaran disana, kita bisa melihat langsung 
bagaimana proses pembuatan prodak, kebersihan 

tempat sampai kepada ketepatan waktu.  
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Alhamdulillah, PPDB team were have ROAD SHOW 

activity in the end of January 2017. This event is 

one of series of PPDB programme we had done 

successfully. We chosen Marakash Square parking 

area as our best spot.  Our School Bus as our ICON 

PROMOTE also used to attract people around. 

Audiences enjoyed the time and greatly assisted 

by the information we provided. We also 

ditributed brochures and gave compliments for 

visitors who asked about school and school 

tuitution.  

Road Show is one the efective way to promote our 

school, proven by many visitors  comes and many 

registration form sold. 
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Pelatihan Guru Sekolah Islam Mentari Indonesia  
dilakukan untuk meng-upgrade kemampuan dalam 
menjalankan tugas sebagai pendidik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Event 

WORKSHOP 
MENINGKATKAN  
KUALITAS GURU 
TERHADAP 
PENILAIAN AUTENTIK 

Tugas guru meliputi melakukan perencanaan, 
pelaksanaan dan penilaian. Pelatihan yang dilaksanakan 
hari Sabtu 25 Februari 2017 yang dimentori oleh Bapak Agus 
Sampurno membahas tentang Penilaian Autentik. Menurut 
beliau, “ sebaik-baiknya penilaian konsepnya dibangun oleh 
siswa itu sendiri “. Penilaian yang dilakukan guru tidak boleh 
dibangun oleh subjektifitas karena penilaian merupakan 
proses menumbuhkan karakter percaya diri pada siswa”. 
“Dalam mengajar seorang guru harus memiliki koleksi 
teknik penilaian, selain itu penilaian kepada siswa harus 
dibangun oleh objektifitas dan variatif “, ujar Agus 
Sampurno.  

Dalam penilaian terdapat tiga teknik yaitu penilaian 
formatif, penilaian diagnostik, penilaian sumatif. Penilaian 
formatif umumnya dilakukan sepanjang proses 
pembelajaran. 

Penilaian ini memudahkan guru untuk melihat 
potensi yang ada dalam diri siswa karena kita mengetahui 
prosesnya sehigga memundahkan menentukan hasil akhir. 
Penilaian Diagnostik dilakukan diawal pelajaran untuk 
mengukur apa yang sudah diketahui siswa, sedangkan 
penilaian sumatif dilakukan diakhir pembelajaran tanpa 
melihat prosesnya. Jika kita mengandalkan penilaian 
sumatif kita tidak mengetahui potensi dalam diri siswa. 

Penilaian yang baik yaitu penilaian yang bersifat 
objektif dan bervariatif. Kita sebagai seorang pendidik harus 
memiliki konsep yaitu bukan mengedepankan asumsi dalam 
menilai siswa tetapi harus berdasarkan bukti. Tipe konsep 
yang harus dibangun yaitu memperkuat yang sudah menjadi 
kekuatan serta memperbaiki yang menjadi kekurangan.// 
Red.Peni 
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Tak ada yang bisa mengubah hidupmu,kecuali dirimu sendiri.Apa maksud dari judul yang ada 
diatas?maksudnya adalah Tidak ada yang bisa merubah tingkah laku/sifat kita terkecuali kita yang akan merubahnya 
sendiri.Memang seringkali orang lain mempengaruhi kehidupan kita,tapi kembali ketitik awal, kita adalah penentu 
utamanya.Karena kita yang akan merasakan efeknya untuk kedepannya.Walaupun banyak rintangan dan mungkin 
oranglain berpengaruh terhadap kehidupan kita,tetapi kita harus tetap optimis dan terus berusaha. Berusaha untuk 
menentukan pilihan yang akan kita jalani kedepannya.Optimis dengan keputusan yang kita ambil bahwa keputusan 
itu benar untuk kehidupan kita. 

 
Mungkin banyak kata bijak berbahasa inggris yag ada diinternet,salah satunya adalah Our actions and 

decisions today will shape the way will be living in future.Maksud dari kata kata tersebut ialah segala keputusan 
dan tindakan yang kita ambil sekarang akan menentukan jalan kehidupan yang kita rasakan di masa 
depan.Jadi,sebaiknya kita harus berkomitmen dan selalu berusaha serius dalam mengerjakan sesuatu 
hal.Kehidupan kita juga harus terjadwal agar mudah dalam mengatur waktu.Kita juga harus menjadi orang yang 
berkomitmen jangan menjadi orang yang ceroboh,cepat dalam mengambil keputusan tetapi tidak memikirkan 
kedepannya. 

 
Bukti dari pembahasan ini yaitu Firman Allah, 
 

اَّيُغهيّرََُّّالَّللاهََّّإن َّ تّىَّبِقهْوم ََّّمه اَّيُغهيُّرْواَّحه بِأْنفُِسِهمََّّْمه  

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri 

mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’ad ayat 11) 

Ayat diatas adalah salah satu dari sekian ayat Al Quran yang sering dijadikan dalil tentang mengubah diri.Ayat 

ini disampaikan dalam bentuk anjuran untuk melakukan sebuah perubahan,perubahan itu harus dimulai dari diri 

manusia itu sendiri kemudian Allah akan membantu perubahan dari seorang manusia itu. 

Firman Allah selain QS.Ar Ra’ad:11, 

لِكهَّ ةًََُّّمغهيًّراَّيهكََُّّلهمََّّْللاهََّّبِأنََّّّذه ههاَّنِْعمه لهىَّأْنعهمه تّىَّقهْوم ََّّعه اَّيُغهيُّرْواَّحه بِأْنفُِسِهمََّّْمه  

‘Yang demikian (siksaan) itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang 

telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.’ 

(QS. Al-Anfal ayat 53) 

Dan firman-Nya dalam ayat ini, “Hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”, 

membenarkan bahwa perubahan itu bisa datang dari sebagian mereka sebagaimana yang terjadi pada hari Perang 

Uhud dengan perubahan yang dilakukan para pemanah terhadap apa yang ada dalam diri mereka maka bencana 

pun menimpa semuanya.//Red.  

 

Tak Ada yang Bisa Mengubah Hidupmu, 
Kecuali Dirimu Sendiri 

Tak Ada yang Bisa Mengubah Hidupmu, 
Kecuali Dirimu Sendiri 

Salsanadhifa Elita Budianto VII Ibnu Sina 

Writing Corner 
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Writing Corner 

Islam sangat mementingkan pendidikan akhlak. Salah 

satu ajaran islam yang sangat penting adalah Akhlak. 

Pendidikan moral, akhlak ataupun etika merupakan bagian 

yang terpenting bagi manusia pada umumnya, sebab yang 

namanya manusia itu merupakan orang yang punya 

tatakraman, sopan santun, dan beradab dalam setiap aktivitas 

sehari-hari selama manusia itu masih berjalan dan hidup di 

muka bumi ini.  

Ketika seseorang manusia tidak lagi mengedepankan 

akhlakul karimah, maka pada saat itulah manusia tersebut 

memasuki wilayah kehewanan atau kebinatangan, dan sifat 

inilah yang membedakan antara manusia dengan binatang.  

Suatu bangsa akan sejahtera dan hidup harmonis jika 

warga negaranya terdiri dari orang-orang yang bermoral. 

Sebaliknya, jika warga negara tersebut berbudi pekerti buruk 

maka hancurlah bangsa dan negara tersebut. 

Namun, kalau manusia tidak pernah dibekali dengan 

pendidikan moral sejak kecil, maka tidak berlebihan kalau 

dikatakan bahwa manusis tersebut lebih ganas dari serigala 

dan singa yang tidak pernah mempelajari hak asasi manusia di 

sekolah mereka di hutan belantara. Krisi moral yang melanda 

alam manusia pada kurun waktu ini telah mencapai puncaknya. 

Hal ini terjadi secara menyeluruh. Akibatnya terjadilah 

pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, 

pemerkosaan, pembegalan, dan pembantaian terhadap 

manusia yang tidak bersalah karena kerakusan yang 

menyerupai binatang. 

Begitulah pentingnya akhlak sehingga yang pertama 

kali perlu diajarkan atau diperkenalkan kepada manusia 

bukanlah ketauhidan, akan tetapi memperbaiki moral yang 

rusak. Kalau moral sudah bagus secara otomatis yang lain 

mudah disesuaikan. Sebaliknya kalau moral sudah kronis maka 

perlu kemoterapi beberapa kali agar kuman kejahiliyahan bisa 

lenyap, sehingga disket ketauhidan dan keislaman akan 

dengan mudah dapat dimasukkan tanpa ada halangan yang 

berarti. 

Orang yang berakhlak mulia itu orang mukmin dan 

setiap orang mukmin tersebut sudah otomatis berakhlak mulia. 

Memang untuk mencapai taraf kemuliaan akhlak bukan suatu 

hal yang mudah, ini diperlukan kesungguhan orang tua, guru, 

masyarakat dan pemerintah dalam mendidik putra putri bangsa 

mulai dari dalam rumah hingga di luar pintu rumah. Namun ada 

juga pendapat yang mengatakan bahwa anak yang baik dan 

berakhlak mulia itu dibentuk sejak ibu dan bapak menjalin 

hubungan antara keduanya. Doa orang tua baik ketika memulai 

hubungan seksual maupun ketika bercampur antara keduanya, 

setidak-tidaknya akan mengharapkan anak model apa yang 

akan dianugerahkan Allah Swt. 

Media cetak dan elektronik telah sampai ke pelosok 

desa sehingga tidak ada lagi batas antara barat dan timur, 

antara siang dan malam, sehingga diperlukan pendidikan yang 

islami yang bisa membedakan antara yang haq dan yang bathil, 

mana yang halal dan mana yang haram. Semakin hari kita 

melihat moral bangsa semakin amburadul alias rusak 

disebabkan karena perilaku manusia yang rakus akan harta 

dan darah sehingga membunuh, memperkosa, dan merampok 

adalah hal yang biasa.  

Akhlak islam sanggup membendung kemaksiatan 

yang terpampang pada jaringan internet. Tanggung jawab 

orang tua dalam mendidik anak-anak mereka adalah harga 

mati. Kalau mereka lalai atau mengabaikan pendidikan anak-

anak mereka, khusunya dalam pendidikan moral, sudah 

sepantasnyalah kita menunggu abad kehancuran moral bagi 

generasi yang akan datang. Puncak kerusakan moral yang 

sedang melanda bangsa ini semakin kompleks. Ini terlihat pada 

hubungan guru dan murid seperti teman kencan, hubungan 

anak dengan orang tua sudah semakin jauh dari moral islam, 

hubungan rakyat dengan pemerintah seperti domba dan 

serigala, ulama dan penguasa selalu berada dalam kecurigaan. 

Itulah realita yang terpampang sekarang ini. 

Oleh : Lailatul Badriyah, S.Pd. 
(Wali Kelas I SDIT Mentari Indonesia) 
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History 

Sejarah Kisah Bilal dan Kumandang Adzan 
Terakhirnya. Bilal bin Rabah adalah seorang budak 
berkulit hitam dari Habsyah (Ethiopia) yang 
memeluk agama Islam ketika masih masih menjadi 
budak. Namun ketika keislaman Bilal diketahui oleh 
majikannya, Bilal-pun terus disiksa setiap hari agar 
ia meninggalkan islam. Sehingga suatu hari Abu 
Bakar memerdekakan Bilal dan iapun menjadi 
sahabat paling setia Rasulullah SAW. 
 
Dalam sebuah  hadits diceritakan 
bahwa Rasulullah saw  pernah bermimpi 
mendengar suara terompah Bilal di surga. Ketika 
hukum syariat adzan diperintahkan 
oleh  Allah  orang yang pertama  kali disuruh 
oleh Rasulullah untuk mengumandangkannya 
adalah Bilal bin Rabah, ia dipilih karena suara Bilal 
sangat merdu. 
 
Wafatnya Rasulullah, membuat Bilal dilanda 
kesedihan yang mendalam. Suatu ketika Khalifa 
Abu Bakar meminta Bilal untuk menjadi muadzin 
kembali, namun dengan perasaan yang masih 
sedih Bilal berkata : ”Biarkan aku hanya menjadi 
muadzin Rasulullah saja. Rasulullah telah tiada, 
maka aku bukan muadzin siapa-siapa lagi." 
 
Sepeninggalan Rasulullah SAW masih terasa di 
hati Bilal ia pun meninggalkan Madinah mengikuti 
pasukan Fath Islamy menuju Syam, dan kemudian 
tinggal di Homs, Syria. 
 
Setelah tingga lama di Syria, Bilal tidak pernah 
mengunjungi Madinah, sampai pada suatu malam, 
Rasulullah hadir dalam mimpi Bilal, dan 
menegurnya: "Ya Bilal, Wa maa hadzal jafa? Hai 
Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku? 
Mengapa sampai seperti ini?". 

 

Ia pun bangun dan segera 
mempersiapkan diri untuk melakukan 
perjalanan ke Madinah guna berziarah ke 
makam Rasulullah. Setiba di Madinah, Bilal 
tidak dapat menahan rindu dan kesedihannya 
pada Rasulullah SAW. Kemudian datang cucu 
Rasulullah Hasan dan Husein. Dengan mata 
sembab oleh tangis, Bilal yang kian beranjak 
tua memeluk kedua cucu Rasulullah tersebut. 

Salah satu cucu Rasulullah SAW 
berkata kepada Bilal: "Paman, maukah engkau 
sekali saja mengumandangkan adzan untuk 
kami? Kami ingin mengenang kakek kami." 
Umar bin Khattab yang saat itu sebagai 
Khalifah juga memohon kepada Bilal untuk 
mengumandangkan adzan, meski sekali saja. 
Bilal pun memenuhi permintaan itu. Saat waktu 
shalat tiba, dia naik pada tempat dahulu biasa 
dia adzan pada masa Rasulullah masih hidup. 

Mulailah dia mengumandangkan adzan. 
Saat lafadz Allahu Akbar dikumandangkan 
olehnya, mendadak seluruh Madinah senyap, 
segala aktifitas terhenti, semua terkejut, suara 
yang telah bertahun-tahun hilang, suara yang 
mengingatkan pada sosok Nan Agung, suara 
yang begitu dirindukan itu telah kembali. 

Ketika Bilal meneriakkan kata Asyhadu 
an laa ilaha illallah, seluruh isi kota madinah 
berlarian ke arah suara itu sambil berteriak, 
bahkan para gadis dalam pingitan mereka pun 
keluar. 

Dan saat bilal mengumandangkan 
Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, 
Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan yang 
sangat memilukan. 

Semua menangis, teringat masa-masa 
indah bersama Rasulullah, Umar bin Khattab 
yang paling keras tangisnya. Bahkan Bilal 
sendiri pun tak sanggup meneruskan 
adzannya, lidahnya tercekat oleh air mata yang 
berderai. Hari itu madinah mengenang masa 
saat masih ada Rasulullah diantara mereka. 
Hari itu adalah adzan pertama dan terakhir bagi 
Bilal setelah Rasulullah wafat. Adzan yang tak 
bisa dirampungkan. 
Subhanallah, sungguh kisah yang sangat 
mengharukan betapa cintanya Bilal kepada 
Rasulullah SAW. sampai saat saya menuliskan 
kisah ini saya merasakan merinding sambil 
terharu. http://id.wikipedia.org/wiki/Bilal_bin_Rabah diakses tanggal 7 maret 

2015 
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 HORIZONTAL:    DEACLINE:         

1 Women's crown  1 Weekend activities       

2 The animals have wings and fly in the air 4 Awuuu….         

3 The colour of corn  6 people who can see the ghost     

5 Twins of pelicans  7 White man's the disease      

8 people can't see the color 9 Multi colored light        

 ANSWER PUZZLE EDISI 1            

      1.     R          

     9.     R A I N        

      I       7.    B   

     10.   S N O W     L   

      B    8.    S P R I N G 

      O       Z   

      2.   W I N 4.    D Y   Z   

      I   L    A   

      N   O    R   

      T   5.    C L O U D Y  

   3.  H A Z E        N  

      R        N  

              U  

              
6.   S 

 

 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         

English Club 
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Math Club 

GOOGOLPLEX 

Mengetahui Angka 

Terbesar di Dunia 

Berapakah bilangan terbesar dalam matematika? 
Ini bukti kenapa matematika itu merupakan pelajaran yang mematikan, karena bisa 
menghabisi komputer dan otak manusia sekaligus. 
Kalau kamu iseng nanya: “Berapa ya, kira-kira angka terpanjang pada matematika?” 
Jawabannya adalah googolplex. 
Apa itu googolplex? 
Dia adalah angka terpanjang dalam ilmu matematika, yaitu 10 pangkat 10 pangkat 100. 
 Tidak ada manusia yang bisa nulisin ini secara manual dan telaten, meski dengan 
bantuan komputer sekalipun. 
Isu yang beredar, kalau diaplikasikan ke komputer, maka memorinya tidak akan cukup untuk 
menuliskan angka segitu banyak. Dan sudah pasti komputernya bakal langsung error. 
Faktanya belum ada yang bisa menulis angka Googleplex dengan lengkap baik manusia 
maupun komputer. Mungkin manusia tidak bisa menulis dengan lengkap karena kertasnya 
yang tidak cukup atau pegel juga yaa, kalau computer katanya belum ada memori yang bisa 
menuliskan angka sebanyak itu. 
10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 = 10,000,000,000 
Itu baru 10 pangkat 10 ya, belum lagi hasil itu di kaliin lagi sebanyak 100 kali. Terbukti kalau 
menghitung di komputer pun tidak bisa, karena baru 10,000,000,000 itu di pangkat 2, 
jawabannya 1.00000000E+20. Apalagi kalau pangkat 100 yaa?  
Bisa dilihat pada angkanya saja udah banyak bukan? 
Nah, info yang di atas ini  berkaitan dengan search engine yang sudah mendunia, yaps 
jawabannya itu Google. Kenapa sih kok dinamakan google?  
Selama ini kita tau bahwa Google adalah search engine yang paling terkenal hingga saat ini. 
Tapi kalian tau nggak sih, dari mana asal muasal nama Google itu sendiri? 
Nah, ternyata Google merupakan bagian dari Googolplex. Jadi, besar Google sama dengan 10 
pangkat 100. Balik lagi ke atas, besar Google sama dengan 10 pangkat 100. Jadi seharusnya 
dalam kata Google ada 100 angka nol. 
Created by. Ghurul Athifa Deana 
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